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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

1.10  
ul. Żwirki 2

2.10  
ul. Głowackiego 20

3.10  
ul. Korczaka 5

4.10  
ul. Sikorskiego 6A

5.10  
ul. 3 Maja 8

6.10  
ul. 3 Maja 19G

7.10  
ul. Brzezińska 54
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Developer zapowiada budowę 198 mieszkań

W przyszłym roku  
ma powstać kolejny blok

Gmina jest już po procedurze sprzedaży działki pod budownic-
two wielorodzinne w okolicy cmentarza w Koluszkach. W ubiegłym 
tygodniu umowa została przypieczętowana aktem notarialnym.  

Teren o powierzchni 1 ha położony jest przy skrzyżowaniu ul. 
Piłsudskiego i ul. Andersa. Staną na nim 4 bloki, z łączną ilością 198 
mieszkań. Pierwszy z bloków ma pojawić się już pod koniec przy-
szłego roku. Choć nie dysponujemy jeszcze wizualizacją obiektów, 
developer poinformował, że połowa mieszkań w blokach zostanie 
wyposażona w garaże podziemne. 

Przyszłościowo, po poszerzeniu cmentarza, nowe bloki od miej-
sca pochówków ma oddzielać 50-metrowa strefa zielona. 

Dodajmy, że w umowie sprzedaży został zawarty zapis, mówią-
cy o tym, że nabywca kupując działkę zobowiązuje się do wybudo-
wania przynajmniej 2 bloków, z lokalami o pow. 5 tys. m kw. Budo-
wa bloków jest zatem pewna. Właścicielem działki jest firma 
developerska TOMPOL z Tomaszowa Maz. Za sprzedaż działki 
gmina pozyskała 2 mln zł netto.  

(pw)

Witamy ul. Radosną w Żakowicach 
W naszej gminie przybyła nowa ulica. Podczas poniedziałkowej 

sesji Rady Miejskiej w Koluszkach, radni podjęli uchwałę o nadaniu 
nazwy „Radosna” drodze wewnętrznej w Żakowicach, położonej w 
sąsiedztwie ul. Baczyńskiego i ul. Słowackiego w Koluszkach. 
Mieszkańcom zamieszkałym w pobliżu drogi, życzymy radosnego 
tygodnia.  

(pw)   

Wybory zarządu OSP
24 września odbyły się wybory Zarządu Miejsko Gminnego 

Ochotniczych Straży Pożarnych. Prezesem Zarządu Oddziału Gmin-
nego został wybrany Zbigniew Łaszczyk. Stanowiska wiceprezesów 
powierzono Bogusławowi Gula, Bogumiłowi Szulc, Marianowi Ga-
jewskiemu, Jackowi Łaszczykowi. Sekretarzem została Jagoda 
Pawlak, skarbnikiem Mikołaj Sasin.

Komisja rewizyjna: przewodniczący Włodzimierz Wojtaszek, wi-
ceprzewodniczący Włodzimierz Retwiński, sekretarz Szymon Bobrek.

Uwaga na fałszywe SMS-y  
o kwarantannie

Uwaga na nowy sposób działania oszustów!!! Użytkownicy te-
lefonów komórkowych otrzymują fałszywe SMS-y o nałożeniu 
kwarantanny. Wiadomości zawierają linki odsyłające do rzekomo 
szczegółowych informacji na ten temat. Może to być próba wyłu-
dzenia danych lub zainstalowania złośliwego oprogramowania. 
Apelujemy o zachowanie czujności i nie klikanie w przesłany link!!!

Użytkownicy telefonów komórkowych otrzymują ostatnio wia-
domości sms o nałożeniu kwarantanny.  W treści podany jest link/
adres do strony. Wiadomości są tak skonstruowane, że mają zmusić 
odbiorcę do kliknięcia w odsyłacz. Uważajmy na tego typu linki, po-
nieważ to jest próba oszustwa i wyłudzenia danych!

Przypominamy, że kwarantanna nakładana jest automatycznie 
przy przekroczeniu granicy lub na podstawie przeprowadzonego 
wcześniej wywiadu epidemiologicznego przez pracowników pań-
stwowej inspekcji sanitarnej.  Po skierowaniu na kwarantannę, oso-
ba dostaje prawidłowy sms o następującej treści: „Jesteś na kwaran-
tannie. Masz ustawowy obowiązek używania aplikacji Kwarantanna 
domowa. Jest dostępna w Appstore i Google Play.”

Fałszywe wiadomości tekstowe wraz z linkami dotyczą nie tyl-
ko tematu kwestii kwarantanny. Zdarza się tak, że informują nas 
między innymi o wystawieniu e-recepty, odnalezienia portfela, do-
płaty za przesyłkę. Kliknięcie w przesłany link prowadzi do strony 
nakłaniającej do pobrania aplikacji “Flash Player”. Aplikacja ta jest 
złośliwa, po instalacji dokonuje ataku na rachunki bankowe właści-
ciela smartfona i okrada go z pieniędzy. 

Pomysłowość oszustów nie zna granic. Coraz to wymyślają różne 
sposoby, by wyłudzić nasze dane. Każdorazowo otrzymując takie SMS-
-y, które zawierają link, prosimy o nie otwieranie załączników. Możemy 
paść ofiarą oszustów, którzy chcą wyłudzić od nas dane, które mogą po-
służyć do utraty pieniędzy zgromadzonych na koncie lub zainstalować 
nam złośliwe oprogramowanie.     (www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

Zbiórka krwi 
Klub Honorowych Dawców Krwi im. Św. Floriana przy 

Komendzie Powiatowej PSP w Koluszkach oraz Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa w Łodzi organizuje akcję pobierania 
krwi. 

Akcja przeprowadzona zostanie w dniu 1 października (piątek) 
2021 roku w godzinach 8.00 do 11.30 w mobilnym ambulansie pod-
stawionym przed Komendą Powiatową PSP w Koluszkach przy ul. 
Słowackiego 28. Wszystkie osoby chcące oddać krew i wesprzeć ten 
szczytny cel ratowania życia i zdrowia osób chorych - bardzo ser-
decznie zapraszamy. Podczas akcji będzie można oddać krew dla 
chorej na białaczkę Zuzanny Staszek przebywającej w Uniwersytec-
kim Szpitalu Klinicznym im. Marii Konopnickiej w Łodzi ul. Spor-
na 36/50.
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Przerwy w dostawach prądu
 � 11.10.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki Stare 1.

Kolejny raz policjanci  
ostrzegają przed oszustami!

APELUJEMY i OSTRZEGAMY !!!! Prawdziwi funkcjonariu-
sze nigdy nie proszą o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy. Jeżeli 
dzwoni do nas osoba, która podając się za policjanta żąda od nas pie-
niędzy na jakikolwiek cel - pamiętajmy, że jest to OSZUST. Każdy 
taki telefon powinien wzbudzić czujność ! W każdym przypadku 
odebrania takiej informacji telefonicznej należy natychmiast się roz-
łączyć i powiadomić policję. Każdorazowo warto wszystko grun-
townie sprawdzić i nie ulegać namowom przestępców.

Pamiętajmy!!!
Policja nigdy nie poprosi o przekazanie komuś pieniędzy, czy 

też przelaniu ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu,
Jeśli mamy jakąkolwiek wątpliwość , co do danych osoby 

dzwoniącej do nas czy podającej się za policjanta czy pracownika 
jakiejś instytucji, weryfikujmy to. Natychmiast zgłaszajmy takie sy-
tuacje policji, konsultujmy się z rodziną,

Pod żadnym pozorem nie przekazujmy nikomu pieniędzy. Pa-
miętajmy, żeby nie dać się również namówić na pozostawienie na-
szych pieniędzy w jakimś odosobnionym miejscu czy we wskaza-
nym przez oszusta ,

Nie udostępniajmy haseł czy danych do naszych kont banko-
wych żadnej osobie, której tożsamości nie jesteśmy pewni.

Pamiętajmy, że oszuści do doskonali manipulanci, którzy wy-
wierają presję na pokrzywdzonych po to aby wyłudzić pieniądze.

Policjanci apelują:
 � Nigdy nie podawaj przez telefon swoich danych osobowych!
 � Nie informuj, w jakich bankach i na jakich lokatach groma-

dzisz oszczędności!
 � Nie ufaj nieznanym rozmówcom!
 � Pod żadnym pozorem nie pobieraj gotówki i nie przekazuj jej 

rzekomym policjantom!
 � Po takim telefonie zadzwoń z innego aparatu i powiadom o 

usiłowaniu wyłudzenia pieniędzy!
 � Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy,
 � Policja nigdy nie wymaga poświęcenia Twoich oszczędności 

do jakichkolwiek celów!
 � Policja nigdy nie przekazuje telefonicznie informacji na te-

mat prowadzonych działań operacyjnych ani policjantów 
biorących w nich udział!

(lodz-wschod.policja.gov.pl)

Przegląd Piosenki - zaproszenie
Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zaprasza do udziału w 

XXV Koluszkowskim Przeglądzie Piosenki 2021, który odbędzie się 
25 października 2021 r. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenio-
wa do pobrania na stronie www.mok-koluszki.pl

Przedszkole Nr 3 w Koluszkach ul. Staszica 36
Pilnie poszukuje nauczyciela języka angielskiego.

Telefon kontaktowy: 512 446 428

Nietrzeźwi kierujący  
wyeliminowani z drogi

Policjanci w ciągu jednego dnia wyeliminowali z dróg powiatu 
łódzkiego wschodniego 4 nietrzeźwych kierujących. Za jazdę pod 
wpływem alkoholu grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Jeden z kie-
rujących prowadził pojazd mając sądowy zakaz co zagrożone jest 
karą do 5 lat więzienia. Kierowcy teraz odpowiedzą przed sądem za 
swoje nieodpowiedzialne zachowanie. Nietrzeźwi kierowcy to nie-
bezpieczeństwo na drogach!

27 września 2021 roku tuż po godzinie 9:00 koluszkowscy poli-
cjanci z wydziału ruchu drogowego zatrzymali w Bukowcu do kon-
troli drogowej 47-letniego mieszkańca gminy Brójce, który kierował 
audi po drodze publicznej. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało 
blisko promil alkoholu w organizmie. Za swoje nieodpowiedzialne 
zachowanie odpowie teraz przed sądem.

Tego samego dnia tuż przed godziną 23:00 w Koluszkach poli-
cjanci zatrzymali kierującego seatem, który miał zakaz kierowania 
pojazdami, jak się okazało 41-letni mężczyzna miał ponad 1,5 pro-
mila alkoholu w organizmie. Za kierowanie pojazdem podczas czyn-
nego zakazu sądowego grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Tuż po godzinie 1:00 w Koluszkach został zatrzymany przez po-
licjantów do kontroli drogowej 31-letni kierujący volkswagenem, 
badanie jego stanu trzeźwości wykazało ponad 1 promil alkoholu w 
organizmie.

Tej samej nocy tuż przed godziną 3:00 w Koluszkach policjanci 
zauważyli kierującego rowerem po drodze publicznej, badanie trzeź-
wości wykazało u niego blisko 2 promile alkoholu w organizmie.

PRZYPOMINAMY!
Alkohol zmniejsza szybkość reakcji, powoduje problemy z 

ostrością widzenia i oceną odległości od potencjalnej przeszkody. 
Nietrzeźwy kierujący przecenia własne umiejętności i błędnie ocenia 
sytuację na drodze. W ten sposób stwarza ogromne zagrożenie dla 
siebie i innych uczestników ruchu drogowego.

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

Nowe książki  
w gałkowskiej bibliotece

Drodzy Czytelnicy, w ostatnim czasie biblioteka w Gałkowie 
Dużym wzbogaciła się o ponad 200 nowych książek, które zostały 
zakupione z funduszu sołeckiego Gałkowa Dużego i Małego za 
rok 2020 i 2021. Z listą nowych książek można zapoznać się na 
stronie galkowek.pl. Serdecznie zachęcamy do odwiedzania bi-
blioteki.
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Z kartą uzyskasz zniżkę do żłobka, kina lub na basen

Zgłoś się po odbiór „Koluszkowskiej 
Karty Mieszkańca”

Od 1 października mieszkańcy naszej gminy mogą zaopatrzyć 
się w „Koluszkowską Kartę Mieszkańca”, która umożliwia korzy-
stanie ze zniżką z oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej, reali-
zowanej przez samorząd na terenie Gminy Koluszki.

Kto jest uprawniony do korzystania z Karty Mieszkańca?
1. mieszkańcy, którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycz-

nych w Urzędzie Skarbowym Łódź-Widzew i deklarują w zezna-
niu podatkowym, że ich miejscem zamieszkania jest Gmina Ko-
luszki;

2. dzieci do ukończenia 7 roku życia korzystające z Karty rodzica/
opiekuna prawnego;

3. dzieci i młodzież pomiędzy 7 a 18 rokiem życia korzystający z 
Karty rodzica/opiekuna prawnego lub własnej, po złożeniu wnio-
sku o jej wydanie przez rodzica/opiekuna prawnego;

4. pełnoletni, uczący się mieszkańcy do 25 roku życia.

W jaki sposób można uzyskać Kartę?
Po odbiór należy udać się do Urzędu Miejskiego w Koluszkach 

– do Referatu Spraw Obywatelskich (parter) i wypełnić stosowny 
wniosek. Karta wydawana jest bezpłatnie na 2 lata z możliwością 
przedłużania; natomiast jej wymiana z powodu zniszczenia, uszko-
dzenia lub utraty następować będzie za opłatą w wysokości 10,00 zł. 

Odbiór Karty przez wnioskodawcę możliwy jest wyłącznie 
osobiście, za pokwitowaniem odbioru. Przy składaniu wniosku o 
wydanie Karty, konieczne jest okazanie jednego z następujących 
dokumentów: 
1) pierwszej strony PIT za rok poprzedzający złożenie wniosku z 

prezentatą Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew;
2) jeśli podatek za rok poprzedzający złożenie wniosku rozliczono 

przez internet, do dokumentów należy załączyć wydrukowaną 
pierwszą stronę PIT oraz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru)

3) w przypadku osób, które w roku poprzedzającym złożenie wnio-
sku nie osiągnęły dochodu - do dokumentów należy załączyć wy-
drukowaną pierwszą stronę PIT-37 „zerowego”. W przypadku 
rozliczenia drogą elektroniczną dodatkowo należy załączyć UPO 
(Urzędowe Poświadczenie Odbioru)

4) potwierdzenie złożenia zeznania rocznego PIT, uzupełnione da-
nymi osobowymi podatnika;

5) pełnoletni, uczący się mieszkańcy, zamieszkali na terenie Gminy 
Koluszki mogą otrzymać Kartę na podstawie PIT rodzica lub 
opiekuna prawnego; warunkiem koniecznym jest uwzględnienie 
dziecka w zeznaniu podatkowym, okazanie pierwszej strony PIT 
oraz całego PIT/0 lub skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. W 
przypadku rozliczenia przez internet do dokumentu należy do-
datkowo załączyć UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

W celu potwierdzenia tożsamości osoba składająca wniosek 
jest zobowiązana do okazania pracownikowi odpowiedzialnemu za 
Program dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzające-
go tożsamość.

Opis
Karta zawiera imię i nazwisko uprawnionego, numer oraz ter-

min ważności. Karta ma zatem charakter osobisty i nie może być 
użyczana innym osobom. 

Oferta dla przedsiębiorców  
Co ważne, do programu mogą przystępować również lokalni 

przedsiębiorcy, oferując posiadaczom Karty stosowne zniżki. Kosz-
ty udzielanych przez Partnerów zniżek, nie są jednak refundowane 
przez gminę. Przystąpienie do Programu odbywa się poprzez złoże-
nie deklaracji i zawarcie z gminą porozumienia. W deklaracji Part-
ner przedstawia opis, rodzaj oraz wysokość oferowanych zniżek, a 
także określa miejsce realizacji wskazanej oferty. 

 
UWAGA: lista Partnerów i miejsc, w których realizowana bę-

dzie Karta, zamieszczona zostanie na stronie internetowej gminy 
(www.koluszki.pl) w zakładce Koluszkowska Karta Mieszkańca. 
Partnerzy oznaczać również będą swoje sklepy lub strony interneto-
we stosowną informacją o honorowaniu Karty. 

(pw)

Zakres zniżek przysługujących 
uczestnikom programu  
„Koluszkowska Karta Mieszkańca”

Edukacja publiczna
 � zwolnienie z opłaty za pierwsze 100 godzin korzystania w 
danym roku szkolnym z wychowania przedszkolnego 
poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wy-
chowanie i opiekę dzieci do lat 5 (Karta umożliwia zatem 
pozostawienie dziecka w przedszkolu na dłużej niż 5 go-
dzin dziennie, bez ponoszenia opłaty za 100 dodatkowych 
godzin opieki nad dzieckiem). Darmowe godziny przypi-
sane są do jednej Karty.

Opieka nad dziećmi do lat 3
 � opłata za pobyt dziecka w żłobku - 10%

Kultura
 � opłata za zajęcia w MOK - 10%
 � bilety do kina - bilet ulgowy z KKM

Sport i rekreacja
 � opłata za wynajem hali sportowej - 10%
 � opłata za lodowisko - bilet ulgowy z KKM
 � baseny zewnętrzne - bilet ulgowy z KKM
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O wrażliwości duszy w poezji 
Jest technikiem-handlowcem a pracuje na kolei. W czasie 

wolnym zajmuje się swoją pasją, którą jest jej własna poezja. Z 
Moniką Michalak-Karwacką rozmawia Zbigniew Komorowski. 

-Skąd się wzięła pasja pisania poezji w Twoim życiu?
-Pierwszy raz sięgnęłam po własną twórczość po śmierci mojej 

mamy, czyli w 2009 roku. Potem sięgnęłam po kolejne wiersze. 
-Przyszło natchnienie?
-Można tak powiedzieć. Była północ, nie mogłam spać. Wie-

działam, że muszę właśnie w tej chwili napisać wiersz. Pomysłów 
było tyle, że  „starczyło” na kilka utworów. Niektóre z nich były kil-
ka lat temu publikowane w „Tygodniu w Koluszkach”. Były to 
utwory  „Szeptanie do cieni” oraz „Dla niej”. 

-O czym piszesz w swoich wierszach?
-Tak jak wspomniałam, pierwsze utwory napisałam z myślą o 

mojej mamie. Byłam jej to po prostu „winna”. Może kiedyś się spo-
tkamy i wtedy sama oceni te teksty. Potem pisałam wiersze dla cór-
ki. Pamiętam, że jeden zdobył nawet główną nagrodę. Pani kazała 
uczniom napisać wiersz na temat wiosny. Postanowiłam pomóc cór-
ce. Potem, gdy wiersz ten „wygrał” a córka recytowała go przed całą 
szkolą, po powrocie do domu oznajmiła mi: „Mamo, nigdy nie czu-
łam się tak szczęśliwa jak wtedy, gdy wszyscy w szkole bili mi bra-
wo”. O czym jeszcze piszę? O życiu, o tym co w danej chwili czuję, 
o moim szczęściu lub smutku, o wszystkim. 

-Deklamowałaś swoje utwory?
-Nigdzie, jakoś nie odważyłam się. Jak dotąd, podzieliłam się 

tym, co mam w sercu jedynie czytelnikom „Tygodnia w Kolusz-
kach”. Potem, gdy ludzie widząc mnie idącą ulicą gratulowali,  co 
było motorem do dalszej twórczości.

-Kilka wierszy napisałaś o swoim wujku.
-Tak, to był mój stryj, brat dziadka, opiekowałam się nim kilka-

naście lat. Urodził się w 1915 roku a zmarł na rok przed swoimi set-
nymi urodzinami. Do końca życia zachował dobrą pamięć. Mieszkał 
w starym modrzewiowym domu, którego już nie ma, tuż przy daw-
nej wadze kolejowej. 

-Kim był?
-Był przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem, który 

mnie szanował. Dawał mi dużo siły, zwłaszcza po śmierci mojej 
mamy, dużo z nim rozmawiałam, przekazał mi niesamowite historie 
o swoim życiu i o Koluszkach. Mówił o tym, jak żyli ludzie, jak kie-
dyś wyglądały Koluszki. Często, gdy przychodziłam do niego z 
obiadem, a była piękna pogoda, wychodziliśmy przed dom i wujek 

zaczynał swoje opowieści. Lubiłam do niego przychodzić, ten jego 
dom miał duszę. Gdy zmarł, bardzo to przeżyłam i wtedy napisałam 
wiersz. 

-Koluszki występują w Twoich utworach?
-Tak, wspomniałam o tym w wierszu dedykowanym mojemu 

wujkowi oraz w innym, ,zatytułowanym „O Was- nas”. To tekst na-
pisany z myślą o święcie zmarłych. 

-Kto może pisać wiersze? 
-Każdy, bez względu na wykształcenie. Jestem tego przykła-

dem. Owszem, mam pewne braki, niedociągnięcia, nie skończyłam 
stadiów polonistycznych, nie studiowałam literatury itd. Muszę 
jeszcze wielu rzeczy się nauczyć w tym obszarze, ale nie wykształ-
cenie świadczy o wrażliwości i duszy człowieka, ale jego serce. Bra-
ki w wykształceniu każdy natomiast może nadrabiać lekturą poezji 
czy prozy, do czego każdego namawiam. 

-Masz ulubionych mistrzów słowa pisanego?
-Oczywiście, należy do nich Jerzy Harasimowicz-Broniuszyc, 

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Zbigniew Herbert i oczywiście 
Agnieszka Osiecka,  której teksty piosenek uwielbiam, Wojciech 
Młynarski i Pan Marek Grechuta.  To najwięksi, przed którymi chy-
lę czoła. 

-Jakiej muzyki słuchasz?
-Jazzu, Anny Marii Jopek, jej pokrewnej muzyki. 
-Jakim wierszem dziś się chcesz podzielić?
-Tym o moim wuju. Powstał kilka lat temu, ale do dziś jest ak-

tualny. 
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Dla Stryja Tadeusza Kowalewskiego
(fragmenty)

W białych meandrach mojej przeszłości
Przepełniona do cna tonę w okalającej miłości

W jesiennym słońcu niedzielnym porannym

Czy na koluszkowskim wiadukcie naszym wyżynnym trakcie
Dążę, podążam, jadę

Ścigam się z codziennością między dniem a ciemnością

Widzę Ciebie 
Wpatrzona jak na Malczewskiego czy Picassa płótna

W Ciebie 
Choć od roku jesteś już w Niebie

Kilka zdartych kalendarzy temu…
Szedłeś z „Koziego Rynku”

Wtedy 
Bez wahania pomogłam Ci zanieść zakupy

Do Twej modrzewiowej chałupy

Do dziś czuje zapach tamtych dla mnie 
Kochanych momentów

Kiedy mam chwile wytchnienia

To bez znaczenia 
Kiedy, gdzie i w jakim momencie mojego życia

Jesteś blisko mnie
(…) Modrzewiowy dom przyciąga mnie

Jak zaczarowany klejnot 
Dziki jenot 

Spędziłam tam dwanaście lat
Czasu szmat..

W ciszy, burzach, śniegach, słońcach, gorzkich smutkach
Az do końca twoich dni..

(…)
Chociaż popłynęły łzy

Zapachniały Twoje bzy mocniej i bardziej utwierdzając mnie
Muskają moje nozdrza, budząc zmysły

(…)
Dziękuję że byłeś

Dzięki Tobie jestem inna
Wniosłeś w moje życie kaganek innej kultury

Sterty mądrej makulatury
Twoja ufność i dobroć jest jak czarowna paproć

Dziecka niewinność
Odtąd będę pociechą pod moją koluszkowską strzechą

(…)
Dziękuję Ci…

Monika Michalak-Karwacka

Klub Podróżnika zaprasza!

W Miejskim Ośrodku Kultury dalej podróżujemy po Chinach. 
Tym razem zapraszamy na spotkanie Klubu Podróżnika dotyczące 
stolicy Chin - Pekinu. Spotkanie odbędzie się wyjątkowo w środę 
(6.10.2021) o godz. 18:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Kolusz-
kach. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy! MOK
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Podsumowanie Ogólnopolskiego  
Konkursu  „Polskie więźniarki  
w Ravensbrück”

17.09. 21r. w Krakowie odbyło się uroczyste podsumowanie X 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno – Literackiego „Pol-
skie więźniarki w Ravensbruck”, na które została zaproszona Agata 
Cieślak - laureatka II miejsca,  wraz z opiekunem panią Małgorzatą 
Drabik.

Uroczystość rozpoczęła się 
mszą  w Bazylice św. Franciszka z 
Asyżu, skąd wszyscy goście udali 
się do auli bł. Jakuba Strzemię, 
gdzie laureatom zostały wręczone 
nagrody. Bardzo ważnym elemen-
tem  spotkania był wykład pani 
doktor Wandy Półtawskiej, byłej 
więźniarki obozu w Ravensbrück, 
pod której patronatem odbywa się 
ten konkurs. Warto podkreślić, iż 
pani doktor w listopadzie skończy 
sto lat. Dodatkową atrakcją uro-
czystości był koncert orkiestry dę-
tej ze Szkoły Podstawowej w Piń-
czycach (organizatora konkursu) i 
Marcina Jajkiewicza- aktora i wo-
kalisty musicalowego.

Laureaci konkursu, a także ich opiekunowie, otrzymali również 
bardzo cenną nagrodę w postaci dwudniowej wycieczki do Niemiec, 
która odbyła się w dniach 20-21.09.br. W programie wyjazdu znala-
zło się zwiedzanie Magdeburga, stolicy kraju naszych sąsiadów- 
Berlina, a przede wszystkim obozu koncentracyjnego w Ravens-
brück. Wycieczka ta dostarczyła nie tylko niezapomnianych wrażeń 
związanych z wizytą w tym wyjątkowym miejscu, ale również była 
okazją do zawarcia nowych znajomości z rówieśnikami z różnych 
miast w Polsce.

Kolejną cenną pamiątką dla uczestników konkursu będzie pu-
blikacja zawierająca ich prace konkursowe opatrzone notkami bio-
graficznymi autorów i zdjęciami z uroczystego podsumowania i wy-
cieczki do Niemiec.

Mamy nadzieję, iż uczniowie naszej szkoły wezmą udział w ko-
lejnych edycjach tego konkursu, który uświadamia młodym lu-
dziom, jak ważna jest pamięć o przeszłości.

Bieg Erasmusa  
w Gałkowie Dużym 

Niezwykli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Gałkowie 
Dużym zgłosili się jeszcze w wakacje do sztafety biegowej Erasmu-
sa. Trenowali dzielnie, przygotowując się do zawodów w każdej 
wolnej chwili. Wszyscy uczniowie wspierali mentalnie dzielnych 
pedagogów, promując jednocześnie program Erasmus+ . Specjalnie 
z tej okazji, w jeden dzień, powstała piosenka i teledysk zagrzewają-

cy do boju Dream Team z Gałkowa Dużego, który obejrzeć można 
na stronie internetowej i fb szkoły. W realizację szalonego pomysłu 
z wielkim zaangażowaniem włączyli zarówno nauczyciele jak i 
uczniowie. 24 września we wczesnych godzinach porannych, w ra-
mach szkolnych obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych, 
sztafeta w składzie: p.Ewa Zielińska, ks.Łukasz Kowalski, p.Rafał 
Brzeziński i p.Krzysztof Pietrzyk godnie reprezentowała Szkołę 
Podstawową w Gałkowie Dużym w Biegu Erasmusa, starając się ze 
wszystkich sił pokonać w ciągu godziny jak najdłuższy dystans w 
gałkowskim lesie. Na stronie internetowej szkoły udostępniono też 
relację video z tych wysiłków. Nie ma jeszcze oficjalnych wyników 
zmagań, ale Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym już wygrała w 
kategorii: zaangażowanie, współpraca i integracja. 

Emilia Łęcka- Szafarz 

Burmistrz Koluszek informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach,  

ul. 11 Listopada 65, w dniach od 28.09.2021 r. do dnia 19.10.2021 r., 
wywieszone są wykazy o przeznaczeniu działek gruntu, oznaczo-
nych numerami ewidencyjnymi: 

• 401/33 o pow. 342 m2, 401/53 pow. 676 m2, 401/67  
o pow. 755 m2, położonych w miejscowości Borowa, obręb 
Borowo I, gm. Koluszki oraz 

• 16/8 o pow. 383 m2 położonej w miejscowości Koluszki, ob-
ręb 3, gm. Koluszki 

do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie interne-

towej Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl.
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I miejsce w wojewódzkim  
konkursie ŁÓDZKIE NAKRĘCA SIĘ

Uczniowie klasy 6a- Agnieszka Drabik i Filip Kłosiński zostali 
zwycięzcami wojewódzkiego konkursu organizowanego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego- ŁÓDZKIE NA-
KRĘCA SIĘ!

Zadanie konkursowe polegało na nagraniu krótkometrażowego 
filmu pokazującego w sposób pozytywny i ciekawy „Jak Fundusze 
Europejskie zmieniły Twoją okolicę”. Aga i Filip tanecznym kro-
kiem przeprowadzili przez ośrodek rekreacyjno- sportowy w Liso-
wicach i skatepark w Koluszkach.

Konkurs przebiegał dwuetapowo. Najpierw jury wybrało spo-
śród nadesłanych prac trójkę finalistów w kategoriach szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych, a w sobotę 18 września filmiki te 
zostały umieszczone na fanpage’u. Zmieniamy Łódzkie i do nie-
dzieli 19 września do godziny 17.00 trwało głosowanie, które miało 
zadecydować o kolejności miejsc. Dzięki ogromnemu wsparciu, ja-
kie otrzymał film uczniów klasy 6a – 563 głosy, zostali oni laureata-
mi pierwszego miejsca. Zwycięzcy otrzymali 10 000 zł  na wyposa-
żenie multimedialne szkoły lub pracowni oraz nagrodę rzeczową w 
postaci aparatu fotograficznego FUJI Instax Mini dla każdego ucznia 
z klasy. 

Dziękujemy wszystkim, którzy oddali głos na filmik Agniesz-
ki i Filipa, i w ten sposób przyczynili się do ostatecznego sukce-
su.

,,Hali, halo! Tutaj ptasie radio 
w brzozowym gaju, nadajemy audycję …”  
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach

W ramach zajęć świetlicowych uczniowie uczcili 174. rocznicę 
urodzin wspaniałego poety Juliana Tuwima. Wspólnie czytali, a na-
wet recytowali i inscenizowali znane i lubiane wiersze. Mnóstwo ra-
dości sprawiło czytanie i zabawa przy wierszu „Lokomotywa”, 
„Rzepka”, „Okulary”, „Dwa Michały”, „Dyzio marzyciel” oraz 
„Dwa wiatry”. Po zabawie uczniowie z ochotą przystąpili do ryso-
wania ilustracji do poznanych wierszy. Z twórczością Juliana Tuwi-
ma zapoznała uczniów p. Jolanta Dąbrowska.
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Trojaczki to trochę  
jak lot w kosmos

Statystycznie trojaczki zdarzają się raz na 6 700 ciąż. Przynaj-
mniej tak mówią badania. Może to nie jak wygrana w „totka”, ale 
zjawisko medyczne z pewnością bardzo rzadkie. W naszej gminie 
ostatni tego rodzaju przypadek miał miejsce w 2005 r., w Kolusz-
kach. W tym roku zegar jednak resetujemy, ponieważ na świat przy-
szły kolejne trojaki, tym razem u młodej pary narzeczeńskiej, której 
rodzina pochodzi z Regien.  

Chłopcy: Aleksander, Artur i Jakub urodzili się 9 czerwca 2021 r. 
w 31 tygodniu czyli z końcem 7 miesiąca. Zgodnie z rekomendacją 
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego ze względu na bezpie-
czeństwo dzieci, ciąża trojacza powinna być bowiem rozwiązana po 
zakończeniu 32 tygodnia. Dzieci ważyły od 1300 do 1500 gram. Na 
świat przyszły poprzez cesarskie cięcie.

- Przez pierwsze 5 miesięcy myśleliśmy że to bliźniaki, ponie-
waż jeden z nich się ukrył. Wszystko wskazuje na to, że był to Artur, 
który będąc nico mniejszym dzielił jeden worek ze swoim bratem 
Olkiem. Kuba jest już z osobnego worka, z osobnej komórki. Na ten 
moment dla mnie wszyscy są identyczni. Jedynie Artur zdradza się 
pewnym znamieniem: ma naczyniaka na palcu u stopy, więc łatwo 
go poznać bez skarpetki. Moja narzeczona Żaneta, rozpoznaje jed-
nak chłopaków w 99% przypadków, i to w skarpetkach - dodaje ze 
śmiechem Adam Kata, tata trojaczków. 

Jak to w życiu bywa, informacja o tak mnogiej ciąży „rodziła się 
w bólach”. - O tym że chłopaków jest trzech dowiedzieliśmy się na 
trzecim USG, co ciekawe u innego lekarza, dr n. med. Wojciecha 
Ałaszewskiego, u którego byliśmy umówieni na wizytę z bliźniaka-
mi w kontekście zagrożenia toksoplazmozą. Pasożytami wywołują-

cymi tę chorobę, Żaneta zaraziła się przed, lub na początku ciąży. 
Po pierwszych badaniach wyszło na jaw, że panów jest jednak 
trzech. Wtedy dopiero ta informacja do nas dotarła, że jednak bę-
dziemy mieć troje, a nie dwoje dzieci - wyjaśnia Adam. - Swojej 
reakcji na tę wiadomość nie pamiętam, bo byłem w ciężkim szoku. 
Żaneta zareagowała płaczem i strachem, sam byłem lekko przera-
żony. Na szczęście całą sytuację osłodziły dobre wyniki badań. Po 
długim USG, które trwało ponad 3 godziny, dowiedzieliśmy się, że 
chłopcy mają się dobrze i toksoplazmoza nie miała wpływu na ich 
zdrowie.

Wszystko wskazuje na to, że wielopłodową ciążę rodzina ma 
zapisaną w genach. Prababcia Żanety jest bliźniaczką, jej tata rów-
nież. W przypadku Adama i Żanety również miały być bliźniaki, 
przypadek jednak chciał, że jedna z dwóch komórek dodatkowo się 
podzieliła i w ten sposób powstały trojaki dwujajowe. - Jeśli dobrze 
pamiętam, była na to szansa jak  1 do 72 000. W 2020 r. NASA od-
kryła asteroidę, której szansa na zderzenie z ziemią wynosiła 1 do 
244, a nadal żyjemy - dodaje z humorem Adam.

Z pewnością również nasi bohaterowie przeżyją zderzenie z po-
trójną „asteroidą”, co jednak nie znaczy, że początki należą do ła-
twych.   

- Obecnie jakoś 
wypracowaliśmy sobie 
sposób działania. Co-
dziennie są u nas dziad-
kowie, bowiem bez 
tego nawet nie ma 
szans na zakupy, a co 
dopiero na wyjście do 
pracy. Na początku 
mieliśmy w domu Ar-
tura i Olka. Kuba zo-
stał jeszcze na ponad 2 
tygodnie w szpitalu. 
Wtedy myślałem, że 
nie będzie tak źle, ale 
myliłem się bardzo - 
śmieje się Adam.  
- Dwoje dzieci, dwoje rodziców to opieka przez 24h na dobę, siedem 
dni w tygodniu. Z trojgiem dzieci nie jest już tak kolorowo, brakuje 
rąk, pomoc jest niezbędna. Czasami się zdarza, że chłopcy śpią w 
jednym czasie, ale tylko przez chwilę.

Chodź młoda rodzina wyemigrowała do Łodzi, nasza gmina nie 
zapomniała o swoich mieszkańcach. Na ich ręce Gmina Koluszki 
przekazała kolorową „wyprawkę” dla maluchów, co spotkało się 
wielką sympatią ze strony zaabsorbowanych rodziców. Adam i Ża-
neta w imieniu chłopców, mocno pozdrawiają naszych czytelników. 
Mama czyni to karmiąc Artura, tata mocno zaangażowany ręką i 
nogą w bujanie Olka i Kuby.      

(pw)
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Piłka nożna
Klasa okręgowa

Kolejka 8.  25-26 września
LKS Różyca - Włókniarz Pabianice  1:0

Najbliższe spotkania
GKS Ksawerów - LKS Różyca  2 października, 15:00

Tabela 
1. LKS Różyca      8   21  23-11  
2. GKS Ksawerów     8   19  28-9   
3. ŁKS III Łódź      8   16  32-9  
4. Włókniarz Pabianice   8   16  21-8   
5. Ner Poddębice     8   15  23-19   
6. Victoria Rąbień     8   13  22-19  
7. Termy Uniejów     8   12  17-15  
8. AKS SMS Łódź     7   12  18-9  
9. Zawisza Rzgów     8   12  16-14  
10. Iskra Dobroń     8   12  19-19  
11. UKS SMS Łódź    8   10  8-17  
12. KAS Konstantynów Ł.  8     9  11-13    
13. Górnik Łęczyca     8     6  7-29    
14. Sokół II Aleksandrów Ł.  8      4  12-29    
15. GLKS Sarnów/Dalików  8      3  9-34    
16. Włókniarz Zgierz    7     2  6-18  

Klasa A 2021/2022,  
grupa: Łódź II

Kolejka 6.  25-26 września
LKS Gałkówek - LKS Kalonka  2:5

Najbliższe spotkania
Boruta II Zgierz - LKS Gałkówek  3 października, 11:00
Iskra Głowno - KKS Koluszki  3 października, 11:00

Tabela
1. Czarni Smardzew    6  14  4  2  0  19-8    
2. LZS Justynów     6  13  4  1  1  18-9  
3. Huragan Swędów    5  13  4  1  0  23-12    
4. Polonia Andrzejów     6  13  4  1  1  18-7  
5. Błękitni Dmosin     6  12  4  0  2  20-14   
6. LKS Gałkówek     5    9  3  0  2  15-11   
7. Zjednoczeni II Stryków  5    6  2  0  3  16-15   
8. KKS Koluszki     5    5  1  2  2  11-12   
9. Victoria Łódź      5    5  1  2  2  5-7   
10. Iskra Głowno     5    3  1  0  4  6-19  
11. LKS Kalonka     5    3  1  0  4  8-18  
12. Boruta II Zgierz    6    2  0  2  4  4-10   
13. Sokół Popów     5    1  0  1  4  4-25

,,Pożegnanie Wakacji z Tenisem 
Stołowym” w Przecławiu

W sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu odbył się 
pierwszy turniej ,,Pożegnanie wakacji z tenisem stołowym” organi-
zowany pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Brzezińskie-
go, pani Renaty Kobiera. Zawody odbywały się w dwóch katego-
riach wiekowych: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. 

W dziewczętach szkoły podstawowe: III miejsca zajęła Agata 
Walczewska, piąta była Maria Banaszkiewicz. W chłopcach: II miej-
sce Kacper Kowalczyk, III - Maksymilian Banaszkiewicz. Szkoły 
ponadpodstawowe: II miejsce zdobył Mateusz Banaszkiewicz. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe 
(profesjonalny sprzęt tenisowy). Zawodnicy i zawodniczki z miejsc 
1-3 otrzymali również medale. Turniej cieszył się dużym zaintereso-
waniem, gratulacje dla organizatorów.

Firma Starmeat w Koluszkach  
zatrudni:

 �pracownika biurowego, wymagania: komunikatywna 
znajomość jęz. angielskiego, umiejętność pracy w zespole;  
praca zmianowa
 �pracowników produkcji: ks. sanitarno-epidemiologiczna; 
zmiana ranna
 �operatora wózka widłowego

Oferujemy wysokie wynagrodzenie,  
ubezpieczenie grupowe, prywatną opiekę medyczną.
CV prosimy przesyłać na adres: zarzad@starmeat.pl  

lub składać osobiście w siedzibie firmy: Koluszki, ul. Zielona 18.
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Sprzedam  
pocięte drzewo  
w big bagach 
150 zł za 1 m3

   
TEL. 602-579-706

Burmistrz Koluszek ogłasza:

drugi przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości 

Wierzchy, obręb Wierzchy, stanowiącej własność  
Gminy Koluszki:

– działka nr 281/2 o pow. 0,2000 ha, 
 cena wywoławcza 71 000,00 zł, 
 wadium 8 000,00  zł, 
 postąpienie minimalne 800,00 zł.

Nieruchomość znajduje się w terenie nieobjętym planem zago-
spodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Koluszki, przed-
miotowa nieruchomość określona jest jako RN – tereny rolnicze o 
niskiej intensywności rolniczej. Nieruchomość w ewidencji gruntów 
określona jako użytek– Br-RVI    i RVI. 

Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona i 
niezagospodarowana. 

Dojazd do nieruchomości drogą o utwardzonej nawierzchni.                          
Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 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 ka-
sie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości danej 
działki, nie później niż do godz. 12.00  15 listopada 2021 r. lub na 
konto Urzędu nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank 
Polski S. A. o/Koluszki najpóźniej do dnia 15 listopada 2021 r.  
(włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położe-
nie i numer ewidencyjny działki. 

Na sprzedaż w/w nieruchomości był przeprowadzony przetarg 
w dniu 23.07.2021 r.

                            
Pełna treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Li-
stopada 65 oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu: www.
koluszki.pl (komunikaty) i na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej.    

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w 
Koluszkach, tel. (44) 725-67-54.

Firma Olikol Rail Energy Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi poszukuje kandydatów 
do pracy na stanowisko Elektromonter. Specjalizujemy się w zakresie projektowa-
nia oraz kompleksowej realizacji robót budowlanych w branży sterowanie ruchem 
kolejowym, elektroenergetycznej oraz teletechnicznej. Poszukujemy osób zarów-

no z doświadczeniem jak i osób chcących się nauczyć zawodu. Oferujemy możliwość dużego rozwoju i 
zdobycia kompetencji umożliwiających wysokie zarobki.

Elektromonter
Miejsce pracy: Cała Polska      Region: Łódzkie

Zakres obowiązków:
 � Wykonywanie instalacji i sieci kablowych,
 � Układanie kabli zasilających i sterowniczych,
 � Montaż zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń elektroenergetycznych, sterowania 

ruchem kolejowym i teletechnicznych,
 � Wykonanie instalacji w szafach sterowniczych, aparatowych i na stojakach kablowych,
 � Prefabrykacja stojaków kablowych, szaf aparatowych od urządzeń elektroenergetycz-

nych, sterowania ruchem kolejowym i teletechnicznych, 
 � Wykonywanie pomiarów elektrycznych.

Oferujemy:
 � Atrakcyjne wynagrodzenie, premie od osiągniętych wyników pracy,
 � Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 � Wsparcie w rozwoju zgodnie z profilem działalności firmy,
 � Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 � Zapewniamy noclegi, posiłki regeneracyjne, dojazdy na teren budowy (praca w delega-

cji od poniedziałku do piątku),

Wymagania:
 � Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
 � Umiejętność pracy w zespole,
 � Odpowiedzialność i zaangażowanie,
 � Dyspozycyjność- praca w delegacji,
 � Prawo jazdy kat. B,
 � Umiejętność czytania rysunków technicznych i schematów elektrycznych, 
 � Uprawnienia SEP do 1 kV,

 Kontakt: e-mail: biuro@olikol.pl, tel. 42 208 06 09
Na przesyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-
nych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Olikol Rail Energy Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w 
Łodzi w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandyda-
tów na pracowników w " Olikol", a także oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że Administratorem 
danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest OLIKOL RAIL ENERGY Sp. z o.o. Sp. k."

Firma Olikol Rail Energy Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi poszukuje kandydatów 
do pracy na stanowisko Inżynier budowy. Specjalizujemy się w zakresie projekto-
wania oraz kompleksowej realizacji robót budowlanych w branży sterowanie ru-
chem kolejowym, elektroenergetycznej oraz teletechnicznej. Poszukujemy osób 

zarówno z doświadczeniem jak i osób chcących się nauczyć zawodu. Oferujemy możliwość dużego roz-
woju i zdobycia kompetencji umożliwiających wysokie zarobki.

Inżynier budowy
Miejsce pracy: Cała Polska      Region: Łódzkie

Zakres obowiązków:
 � Uczestniczenie w procesie budowlanym jako inżynier budowy
 � Analiza dokumentacji projektowej i przedprojektowej
 � Współpraca z inwestorem, podwykonawcami i kierownikiem robót
 � Zamawianie materiałów i rozliczanie robót

Oferujemy:
 � Atrakcyjne wynagrodzenie, premie od osiągniętych wyników pracy.
 � Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 � Samochód służbowy.
 � Możliwość uzyskania uprawnień budowlanych w branży elektrycznej i SRK 
w zakresie projektowym i kierowania robotami.

 � Zapewniamy noclegi, posiłki regeneracyjne, dojazdy na teren budowy  
(praca w delegacji od poniedziałku do piątku).

Wymagania:
 � Uczestniczenie w procesie budowlanym jako inżynier budowy.
 � Odpowiedzialność i zaangażowanie.
 � Dyspozycyjność – praca w delegacji.
 � Umiejętność pracy w zespole.

 Kontakt: e-mail: biuro@olikol.pl, tel. 42 208 06 09

Na przesyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-
nych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Olikol Rail Energy Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w 
Łodzi w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandyda-
tów na pracowników w " Olikol", a także oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że Administratorem 
danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest OLIKOL RAIL ENERGY Sp. z o.o. Sp. k."
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Burmistrz Koluszek ogłasza:

drugi przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości 

Świny, obręb Świny, stanowiącej własność Gminy Koluszki:

– działki nr 332/2 i 332/3 o pow. 0,1600 ha, 
 cena wywoławcza 46 000,00 zł, 
   wadium 5 000,00  zł, 
 postąpienie minimalne 500,00 zł.

Nieruchomość znajduje się w terenie nieobjętym planem zago-
spodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Koluszki, przed-
miotowa nieruchomość określona jest jako RMU – tereny zabudowy 
zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.                            

Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek– 
RIVb, Br-RIVb.

Nieruchomość niezabudowana i nieuzbrojona, położona przy 
drodze utwardzonej o nawierzchni asfaltowej.                  

Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 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 ka-
sie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości danej 
działki, nie później niż do godz. 12.00 15 listopada 2021 r. lub na 
konto Urzędu nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank 
Polski S. A. o/Koluszki najpóźniej do dnia 15 listopada 2021 r.  
(włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położe-
nie i numer ewidencyjny działki.                         

Na sprzedaż w/w nieruchomości był przeprowadzony przetarg 
w dniu 23.07.2021 r.

 Pełna treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Li-
stopada 65 oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu: www.
koluszki.pl (komunikaty) i na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej.    

 Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w 
Koluszkach, tel. (44) 725-67-54.

Burmistrz Koluszek ogłasza:

drugi przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości 

Świny, obręb Świny, stanowiącej własność  
Gminy Koluszki:

– działki nr 333/2 o pow. 0,1300 ha, 
 cena wywoławcza 37 400,00 zł, 
   wadium 4 000,00  zł, 
 postąpienie minimalne 400,00 zł.

Nieruchomość znajduje się w terenie nieobjętym planem zago-
spodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Koluszki, przed-
miotowa nieruchomość określona jest jako RMU – tereny zabudowy 
zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.                            

Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek– 
RIVb, Br-RIVb.

Nieruchomość niezabudowana i nieuzbrojona, położona przy 
drodze utwardzonej o nawierzchni asfaltowej.                  

Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 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 ka-
sie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości danej 
działki, nie później niż do godz. 12.00 15 listopada 2021 r. lub na 
konto Urzędu nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank 
Polski S. A. o/Koluszki najpóźniej do dnia 15 listopada 2021 r.  
(włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położe-
nie i numer ewidencyjny działki. Na sprzedaż w/w nieruchomości 
był przeprowadzony przetarg w dniu 23.07.2021 r.

                            
Pełna treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Li-
stopada 65 oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu: www.
koluszki.pl (komunikaty) i na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej.    

  
Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Prze-

strzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w 
Koluszkach, tel. (44) 725-67-54.

Zaproszenie 
do teatru

RADA OSIEDLA GŁO-
WACKIEGO zaprasza mieszkań-
ców osiedla i Gminy Koluszki do 
TEATRU WIELKIEGO w Łodzi 
na musical MY FAIR LADY. 
Spektakl w dniu 24 pa ździernika 
2021 r. o godz. 18.00.

Wyjazd autokaru z Koluszek 
ul. Głowackiego przy PEPCO. 
Szczegółowe informacje tel. 512 
998 400 lub u przewodniczącej 
Rady Osiedla w sklepie ANI-
MALS.
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KUPIĘ
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

EDUKACJA
Angielski, 518-238-611
Matura – Korepetycje, matematy-
ka, j.angielski – reżim sanitarny,  
tel. 508-732-104
Korepetycje z języka polskiego, 
przygotowanie do egzaminów,  
tel. 507-944-357

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
Pranie kanap, dywanów, foteli, 
profesjonalne chemia karcher, 
512-450-390       
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Pranie dywanów, wykładzin  
i tapicerki meblowej, 600-932-147
Mała szwalnia przeszyje,  
605-99-44-50
Koszenie trawników, formowanie 
drzew i krzewów, tel. 667-027-711
Transport, Przeprowadzki,  
692-462-063
Pralki – naprawa, 609-046-483
Tynki gipsowe i cementowo-wa-
pienne agregatem, 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
Produkcja i Montaż ogrodzeń 
betonowych, panelowych i siatki 
oraz bramy, 515-310-037
Usługi koparką, prace ziemne, 
603-728-488
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

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Działka 34 ary – Regny, sprzedam, 
783-526-417
M-4 w Koluszkach sprzedam, 
511-455-226 
Sprzedam dom w Długiem koło 
Koluszek, tel. 726-703-020
Kupię ziemię rolną, 502-248-979
Zamienię mieszkanie (11 Listopada) 
61 m2 na dwa mniejsze za dopłatą, 
tel. 693-612-470
Sprzedam dom w centrum  
Żakowic, tel. 508-143-494
Działkę budowlaną w Koluszkach 
sprzedam, tel. 530-810-900
Sprzedam działkę uzbrojoną  
w Koluszkach, ul. Brzezińska 90, 
517-422-082
M-4 w Koluszkach sprzedam,  
tel. 605-272-865
Sprzedam działkę rekreacyjną  
w Koluszkach, więcej informacji  
na olx, tel. 728-97-47-65
Sprzedam działkę budowlaną  
w Koluszkach, tel. 606-825-351
Kupię mieszkanie 20 m2 Parter,  
tel. 883-948-435

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia M-3 w Koluszkach, 
tel. 608-436-420
Do wynajęcia pół domu w okolicy 
Budziszewic, 608-863-460
Wynajmę garaż, najchętniej ogrze-
wany, Koluszki lub bliskie okolice, 
504-614-662
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 15 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Kostkę brukową Sparta Grafit 140 m2, 
tel. 601-348-451
Betoniarkę „Opoczno” na 220 W, 
783-526-417
Pyszne jabłka, 2 zł/kg,  
tel. 505-771-121
Piec węglowy 9KW, tel. 662-622-082
Drewno kominkowe i rozpałkę, 
608-830-403
Drewno opałowe kominkowe,  
tel. 509-101-167  
Stemple budowlane, 605-236-737
Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377

OGŁOSZENIA DROBNE
PRACA POSZUKUJĘ
Podejmę pracę soboty, niedziele 
– spawacz MAG 135 lub kierowca 
kat. B, 600-932-147 

PRACA 
Zatrudnię pracownika podjazdu  
na stację paliw w Koluszkach oraz 
pracownika myjni samochodowej. 
Więcej informacji pod nr tel. 
601-228-408 lub 531-254-290 
Zatrudnię chałupniczkę do szycia 
spodni damskich, 602-721-448
Zatrudnię prasowaczkę do spodni 
na kant, tel. 602-721-448
Firma PPH REWA zatrudni do 
działu logistyki. Wymagany język 
angielski w stopniu komunikatyw-
nym, tel. 44 714-37-03
Firma PPH REWA zatrudni 
pracownika do prac magazynowych. 
Mile widziane uprawnienia na 
wózki widłowe, tel. 44 714 37 03
Zatrudnię szwaczki oraz praso-
waczki, 693-426-098
Zatrudnię pracownika - skład 
pojazdów wojskowych ul. Partyzan-
tów 32f, Koluszki tel. 602-579-706
Zatrudnię do zakładu krawieckiego 
lub chałupniczo Szwaczki,  
tel. 698-628-352
Zatrudnię kierowcę C+E, praca  
na 8 godzin, tel. 602-579-706
Szwaczki, chałupniczki, owerlock 
4-nitkowy (czapki), 608-810-914

Zatrudnię pracownika (kierowcę)  
z kat. B i uprawnieniami na wózek 
widłowy, tel. 44 714-17-47

Zatrudnię fryzjerkę,  
tel. 509-618-229

Zatrudnię brukarzy i pomocników, 
790-824-553

Zatrudnimy szwaczki stała praca 
kontakt 604-797-243

Zatrudnię szwaczki, 602-194-850

Zatrudnię szwaczki, możliwość 
przyuczenia. Wysokie wynagrodze-
nie, umowa o pracę, stałe wzory, 
praca cały rok, tel. 608-810-914 

Zatrudnię panie do pracy w zakła-
dzie dziewiarskim. Praca fizyczna 
– lekka. Wysokie wynagrodzenie. 
Stała praca przez cały rok, rejestra-
cja, tel. 508-860-054

Zatrudnię prasowacza oraz osobę 
do wykańczania – do zakładu 
krawieckiego, 601-204-420  
lub 607-426-909

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

RÓŻNE

SpływyKajakowePilicą,  
506-704-420

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO za SŁOWO

Sprzedam zrębki z drzew 
liściastych 50 zł za 1 m³  

TEL. 602-579-706

Sprzedam piec węglowy 10KW, tel. 696-979-562

Budowa Domów, 505-509-874

Zatrudnię opiekunkę do 2,5 letniego dziecka, praca w Koluszkach 
dwa lub trzy razy w tygodniu od godz. 16.00-19.00,  
tel. 606-615-666
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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! 

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

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
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KANCELARIA PRAWNA
Radca Prawny TOMASZ KOS

ul. 11 Listopada 23, Koluszki Kontakt: tel. +48 607 580 927 

Kancelaria czynna: poniedziałek-piątek 10:00-18:00
Istnieje możliwość umówienia spotkania w innym dogodnym  

dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

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

tel. 509 099 286

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

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

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

� kostka 
� orzech-kostka
� orzech
� ekogroszek
� miał

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
� usługi wyburzeniowe i rozbiórkowe

� wykonanie dróg wewnętrznych tymczasowych  
oraz stałych, n przygotowanie terenu pod budowę,
� wykopy pod fundamenty, � głębokie wykopy,
� niwelacje terenu, � skarpowanie, � załadunek  

i rozładunek widłami, � odśnieżanie i posypywanie 
solą lub piaskiem, � wywóz ziemi oraz gruzu.

tel. 505 210 010

Kontakt  
z redakcją:

44 725-67-18

twk@koluszki.pl
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Piątek  
1.10

15:00 PSI PATROL FILM 
16:30 NIE CZAS UMIERAĆ
19:30 NIE CZAS UMIERAĆ

Sobota  
2.10

15:00 PSI PATROL FILM 
16:30 NIE CZAS UMIERAĆ
19:30 NIE CZAS UMIERAĆ

Niedziela  
3.10

15:00 PSI PATROL FILM 
16:30 NIE CZAS UMIERAĆ
19:30 NIE CZAS UMIERAĆ

Środa 
6.10

16:30 NIE CZAS UMIERAĆ
19:30 NIE CZAS UMIERAĆ

Czwartek 
7.10

16:30 NIE CZAS UMIERAĆ
19:30 NIE CZAS UMIERAĆ

PSI PATROL FILM / familijny / b.o. / dubbing
USA/Kanada / Komedia / Animowany / Przygodowy 

/ 2021 / 86 min. 2D Dubbing

Film animowany zrealizowany na 
podstawie popularnego serialu "Psi pa-
trol". To opowieść o bohaterskich pie-
skach i o chłopcu którzy niosą pomoc 
potrzebującym.

NIE CZAS UMIERAĆ
Wlk. Brytania / USA /  Thriller / Przygodowy / 2020 / 

163 min. Premiera 2D Napisy

James Bond opuszcza czynną 
służbę i cieszy się spokojnym ży-
ciem na Jamajce. Tymczasem jed-
nak jego stary przyjaciel Felix Le-
iter z CIA zwraca się do niego o 
pomoc. Misja uratowania porwane-
go naukowca okazuje się o wiele 
bardziej zdradliwa, niż mogłoby się 
wydawać i naprowadza agenta 007 
na ślad tajemniczego złoczyńcy, 
dysponującego nową, niezwykle 
niebezpieczną technologią.

„Szczęście dziecka nie jest jedynym celem, do którego dążymy; chce-
my także by dziecko stawało się budowniczym samego siebie…”  
                                                                               Maria Montessori

„Dobrze, że jesteś przy mnie…” 
- najnowszy projekt edukacyjny we współpracy 
Szkoły Podstawowej w Różycy i SOSW w Koluszkach

            Szkoła Podstawowa w Różycy we współpracy ze Spe-
cjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym w Koluszkach roz-
poczęła realizację projektu edukacyjnego, który powstał 
w oparciu o kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 
2021/2022, czyli wspomaganie wychowawczej roli rodziny, wycho-
wanie do wartości i zaangażowanie społeczne.  Będzie on integro-
wał  ze sobą dzieci z klasy 3a z placówki z  Różycy z  uczniami z 
edukacji wczesnoszkolnej z koluszkowskiego ośrodka, pokazując, 
że niezależnie od uzdolnień, predyspozycji, czy też niepełnospraw-

ności mali ludzie mają wspólne zainteresowania i pasje. Główne 
cele działań związane są z rozwijaniem umiejętności pracy w gru-
pie, kształceniem aktywności twórczej i podnoszeniem kompetencji 
językowych oraz  komunikacyjnych. Poprzez udział w tym przed-
sięwzięciu, oprócz wzajemnej integracji, najmłodsi poznają również 
sylwetki trzech osób, 
dla których młody czło-
wiek i jego dobro były 
w życiu priorytetem, 
czyli: Marię Montesso-
ri, Janusza Korczaka i 
ks. Jana Twardowskie-
go. Uczniowie będą  
pracowali nad projek-
tem w sposób zindywi-
dualizowany. Koordy-
natorki działań – panie:  Annika Niburska, Jolanta Piasecka i 
Zdzisława Kupisz dostosowały bowiem precyzyjnie poziom i zakres 
zadań  do  zainteresowań uczestników i ich edukacyjnych możliwo-
ści.  Pierwsze działania rozpoczną się już w październiku, dzieci 
przedstawią się swym partnerom za pomocą najnowszych aplikacji 
komunikacyjnych, wykonają rysunki osób, miejsc, zabawek, zwie-
rząt, dzięki którym mają poczucie bezpieczeństwa. Później w co-
miesięcznych odstępach czasu będą wykonywać różne zadania, któ-
re swój finał będą miały w maju.

Wszystkim uczestnikom życzymy niezapomnianych wrażeń i 
dużo radości z prac projektowych!!!




