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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

Policja – 997, 44 714 69 77
Straż Pożarna – 998, 44 714 08 90

OSP Koluszki – 44 714 58 27
Pogotowie Ratunkowe – 999

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

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

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

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

Taxi  – 44 714 58 42
Rower miejski – 42 214 40 00
Biuro numerów  – 118 913
Informacja PKP  – 19 757 
KSM  – 44 714 10 41
Spółdz. Odlewnik  – 44 714 19 98
Urząd Pracy  – 44 714 13 54

Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii 
ul. Staszica 34 – 44 714 67 67 

pon. 13.30-18.30, wt. 11.00-15.00,  
śr. 13.30-20.00, czw. 15.00-19.00
Abstynenckie Stowarzyszenie Klub  

Wzajemnej Pomocy „Ostoja”, ul. Staszica 34 
44 714-23-40 (pn-pt 17.00-20.00) 

Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie 
ul. Staszica 34 – 44 714-58-69 

(pn.: 16.00-19.00 i śr. 16.00-19.00)
Grupa AA „Iskierka”, ul. Mickiewicza 40, 

501 648 560

Wykaz opłat w 2020 roku

Opłata za podatek od nieruchomości, 
rolny, leśny:
- do 15 marca - I rata
- do 15 maja - II rata
- do 15 września - III rata
- do 15 listopada - IV rata

Opłata za podatek od środków 
transportowych:
- do 15 lutego – I rata 
- do 15 września - II rata

Opłata za posiadanie zezwoleń  
na sprzedaż alkoholu:
- do 31 stycznia – I rata 
- do 31 maja – II rata 
- do 30 września – III rata 

Nocna i Świąteczna  
Opieka Zdrowotna 

Szpital Specjalistyczny Brzeziny 
Powiatowe  

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
w Brzezinach

ul. M. Skłodowskie-Curie 6

46 874 20 11

Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych 

przy ulicy Reymonta 
w Koluszkach

zamknięty  
do odwołania 

Kasa Urzędu
zamknięta  

do odwołania

Infolinia  
ws. przyłączy 

Tu uzyskasz informacje jak przyłączyć się 
do sieci kanalizacyjnej

pon. - piąt. w godz. 7.00-15.00 
tel. 44 714 58 79

13.03.  
ul. Żwirki 2

14.03.  
ul. Głowackiego 20

15.03.  
ul. Korczaka 5

16.03.  
ul. Sikorskiego 6A

17.03.  
ul. 3 Maja 8

18.03.  
ul. 3 Maja 19G

19.03.  
ul. Brzezińska 54
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Kolej dużych prędkości 
ominie Koluszki 

Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa, w 2027 r. między Łodzią a 
Warszawą ma powstać Centralny Port Komunikacyjny, czyli gigantyczne 
nowe lotniskowe. Aby skomunikować z nim wszystkie regiony Polski, 
projekt przewiduje także wybudowanie linii kolejowych dużych prędko-
ści. W woj. łódzkim ma pojawić się 219 km nowych tras kolejowych: li-
nia nr 85 Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz – Poznań oraz linia nr 87 Sie-
radz – Wieruszów, stanowiąca fragment trasy Warszawa – Wrocław, 
której budowę planowano już w latach 70.

Z wariantów przebiegu tras kolejowych poddanych do konsultacji 
wynika, że szybka kolej będzie całkowicie omijać Gminę Koluszki, za to 
zahaczy o Brzeziny. W przypadku dwóch z trzech zaprezentowanych wa-
riantów, trasa z Łodzi wychodzi na wysokości Wiączynia Dolnego i prze-
biega północnymi obrzeżami Brzezin. Czy dla naszej gminy jest to powód 
do zmartwienia? Wydaje się, że nie.      

Pamiętajmy, że jest to kolej dużych prędkości. Pociągi mają się poru-
szać z prędkością do 250 km/godz. Nowa trasa ma umożliwić osiągnięcie 
czasu przejazdu z CPK do Warszawy w 15 minut, a z CPK do Łodzi w ok. 
25 minut. Pociąg już z samego założenia nie będzie zatem zatrzymywał 
się przy tak małych miejscowościach jak ewentualne Brzeziny. A skoro 
analogicznie nie zatrzymywałby się również w Koluszkach, to mieszkań-
cy naszego miasta nie wynieśliby z kolei dużych prędkości żadnej korzy-
ści. Odpada nam za to problem całego zamieszania związanego z budową 
trasy, jak przymusowe wykupy działek, wyburzenia, zmiany w planach 
zagospodarowania i utrudnienia w ruchu. Co ciekawe projekt z 2013 r., a 
więc jeszcze sprzed pomysłu budowy nowego lotniska między Łodzią a 
Warszawą, zakładał, że szybkie pociągi przejadą przez naszą gminę, ale 
bez zatrzymywania się na dworcu w Koluszkach.

Z przebiegiem tras oraz koncepcją Centralnego Portu Komunikacyj-
nego można zapoznać się na stronie www.cpk.pl.

(pw, fot. www.cpk.pl)

Korekta rozkładu jazdy pociągów
15 marca zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy pociągów, 

która będzie obowiązywać do 13 czerwca. Przewoźnicy opracowali ofer-
tę połączeń dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych z uwzględ-
nieniem możliwości sieci kolejowej. Informacje dotyczące obowiązują-
cego rozkładu jazdy pociągów są dostępne na stacjach i przystankach w 
formie plakatów, w wyszukiwarkach portalpasazera.pl, rozkład-pkp.pl 
oraz w aplikacjach mobilnych Portal Pasażera i Rozkład-PKP. Obecnie 
testowana jest nowa funkcja aplikacji BILKOM – mailowe i SMS-owe 
powiadomienia o opóźnieniach pociągów dla podróżnych, którzy kupią 
bilety przez internet.

(pw)

Odwołane spotkania, wydarzenia, ograniczenia 
w pracy instytucji samorządowych 

Gmina zamyka się  
na koronawirusa

W związku z decyzją Rządu RP o zawieszeniu na dwa tygodnie za-
jęć w placówkach oświatowych i uczelniach na terenie całego kraju, od 
czwartku w Gminie Koluszki szkoły i przedszkola pozostają zamknięte. 
To samo dotyczy funkcjonowania żłobka miejskiego. W celu przygoto-
wania rodziców to powyższej sytuacji, w szkołach świetlice działają tyl-
ko do dzisiaj. Od poniedziałku placówki oświatowe nie będą przyjmować 
żadnych dzieci. Decyzją łódzkiego biskupa, odwołane zostały także reko-
lekcje dla dzieci i młodzieży. Przedstawiciele gminy proszą o to, by prze-
rwa w nauczaniu nie była traktowana jako ferie, ale faktyczny okres kwa-
rantanny. Niech dzieci ograniczą swoją aktywność poza domem. Stan 
obecny przewiduje zamknięcie szkół na dwa tygodnie.

Do odwołania zawieszone zostaje także funkcjonowanie gminnych 
instytucji związanych z kulturą i sportem (Miejski Ośrodek Kultury, 
Miejska Biblioteka Publiczna, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kolusz-
kach). Zamknięte będzie kino oraz obiekty sportowe. 

Wzmocnione środki ostrożności w kwestii utrzymania czystości na 
terenie miasta oraz ochrony pracowników wprowadził także Zakład 
Usług Komunalnych w Koluszkach. Zamknięty został także PSZOK.

Poważne ograniczenia w funkcjonowaniu zarządził także Urząd Miej-
ski w Koluszkach. Kontakt z interesantami ograniczy się tylko do urzędo-
wej Kancelarii (pracownik będzie oddzielony szybą). Mieszkańcy nie będą 
mieć wstępu do wnętrza budynku do poszczególnych stanowisk pracy. W 
przypadku odbioru dowodu osobistego lub dokumentów z Urzędu Stanu 
Cywilnego, zalecany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny. Dotyczy to 
wszystkich wydziałów w Urzędzie. Od czwartku zamknięta jest także urzę-
dowa kasa. Podatki należy regulować poprzez wpłaty internetowe lub bez 
prowizji w placówce PKO Bank Polski przy ul. 11 Listopada 41. 

Kolejną z instytucji, która wprowadza środki ostrożności, jest Miej-
sko-Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Koluszkach. Ograniczone 
do niezbędnego minimum zostają przyjęcia interesantów, wyjścia w teren 
i wywiady środowiskowe. Na terenie gminy częściowo zawieszone zosta-
ły także miejskie inwestycje. Gmina odwołała udział na targach tury-
stycznych w Hali Expo w Łodzi. Niezbędne informacje jedynie telefo-
nicznie udziela całodobowo Biuro Inżyniera Gminy.    

Powyższe działania zostały podjęte na podstawie zarządzenia Bur-
mistrza Koluszek z dnia 11 marca 2020 r.                                            (pw)

Więcej o koronawirusie  
na str. 7 i 12–13

Produkty pierwszej 
potrzeby schodzą na pniu
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Serdeczne podziękowania  
Zakładowi Pogrzebowemu Kałucki  
oraz wszystkim, którzy wzięli udział  

w uroczystości pogrzebowej 

śp. Stanisławy Zylbersztajn   

składają  
Adam Zylbersztajn wraz z rodziną

Z głębokim żalem pożegnaliśmy zmarłego

ks. kanonika  

Mariana Cymerysa 
wieloletniego proboszcza parafii  

Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach, 
Honorowego Obywatela Gminy Koluszki.

Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat

oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach 
Anna Szostak

Dnia 5 marca 2020 roku  
na Wieczny Spoczynek odszedł nasz 

Najukochańszy Wujek

Ś.P. Zbigniew Świnoga
W głębokim smutku pogrążeni żegnają

Bogdan z żoną

Marta z mężem

Zmarł ks. Marian Cymerys
7 marca zmarł w wieku 75 lat i 

48 roku kapłaństwa śp. ksiądz kano-
nik Marian Cymerys, były pro-
boszcz parafii pod wezwaniem Św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej w Ko-
luszkach, Honorowy Obywatel 
Gminy Koluszki.

Pogrzeb, który odbył się 11 
marca rozpoczął się Mszą Świętą w 
kościele pod wezwaniem Św. Kata-
rzyny Aleksandryjskiej w Kolusz-
kach. Ksiądz kanonik Marian Cy-
merys pochowany został na 
miejscowym cmentarzu parafial-
nym.

To nie był koronawirus

11 marca do przychodni Med-Kol w Koluszkach zgłosiła się pacjent-
ka z objawami infekcji górnych dróg oddechowych. Ponieważ gorączka 
utrzymywała się już od 3 dni, kobieta zgłosiła się do lekarza. W przychod-
ni pacjentka poinformowała, że od tygodnia przebywa u niej również jej 
syn, który przyjechał ze Szwecji. Powyższa informacja spowodowała, że 
kobieta wraz z synem zostali przekierowani do szpitala w Łodzi na odział 
zakaźny. Badania nie wykazały obecności koronawirusa w ich organi-
zmie. Choć cała sytuacja zakończyła się tylko na podejrzeniu obecności 
wirusa, przychodnia zgodnie z wytycznymi przeprowadziła akcję dezyn-
fekcji obiektu.   

(pw)   

Z koluszkowskiego dworca  
zabrano mężczyznę z gorączką

11 marca na dworcu w 
Koluszkach spore poruszenie 
wywołało pojawienie się am-
bulansu służb medycznych i 
osób w kombinezonach 
ochronnych. 

Służby sanitarne przejęły 
mężczyznę (obcokrajowca), u 
którego podczas kontroli w po-
ciągu wykryto podwyższoną 
temperaturę ciała. Mężczyzna 
podróżował pociągiem ŁKA 
relacji Skierniewice - Łódź Fa-
bryczna. Na dworzec w Ko-
luszkach pociąg wjechał ok. 
godz. 15.08. Obecnie przeby-
wa w szpitalu Biegańskiego w 
Łodzi. Nie są jeszcze znane 
wyniki badania. 
(pw, fot. Fb Tomasz Krawczyk)
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Nabór do projektu związanego  
z montażem instalacji fotowoltaicznej

W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia naboru wnio-
sków o dofinansowanie projektów na odnawialne źródła energii, Urząd 
Miejskie w Koluszkach informuje, o możliwości złożenia deklaracji 
uczestnictwa w projekcie dotyczącym montażu instalacji fotowoltaicznej 
na nieruchomościach mieszkalnych, na których nie jest prowadzona dzia-
łalność gospodarcza i rolnicza. Dofinasowanie wynosi 85 proc. wartości 
inwestycji.

Nazwa „fotowoltaika” pochodzi z połączenia dwóch słów: photo 
(światło) oraz volt (jednostka pomiaru napięcia prądu). Moduły foto-
woltaiczne składają się z ogniw, które bezpośrednio zamieniają pro-
mieniowanie słoneczne w energię elektryczną. Kiedy promieniowanie 
słoneczne pada na ogniwo, fotony wybijają elektrony i powstaje różni-
ca potencjałów sprawiająca, że przepływa prąd stały. Systemy foto-
woltaiczne nie potrzebują jasnego światła aby działać – produkują 
energię także w pochmurne dni.  

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektrycznej bu-
dynku pozwala bezpośrednio wykorzystać produkowaną energię na 
potrzeby odbiorników znajdujących się w budynku – w sytuacji nie-
wystarczającej produkcji energia jest pobierana z sieci, natomiast nad-
wyżki są oddawane do sieci. Aby móc zmierzyć ilość oddanej energii, 
konieczna jest wymiana klasycznego licznika energii na nowoczesny 
licznik elektroniczny, dwukierunkowy. 

Deklaracje należy składać w Kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego 
w Koluszkach w terminie do dnia 27 marca bieżącego roku do godziny 
15:00. Można je pobrać ze strony www.koluszki.pl. 

UWAGA: złożenie deklaracji dotyczy także mieszkańców, którzy 
przez ostatnie miesiące wpisywali się na listę osób wstępnie zaintereso-
wanych projektem.

W związku z obostrzeniami dotyczącymi walki z koronawirusem, od-
wołane zostało spotkanie z mieszkańcami. Wszelkie informacje niezbędne do 
zapoznania się z programem, Urząd będzie przekazywał za pośrednictwem 
strony www.koluszki.pl. Uruchomiona ma zostać także infolinia.            (pw)

Przygotowują plac  
pod budowę szkoły

Przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach wycinane są 
drzewa. W ten sposób przygotowywane jest miejsce pod budowę nowego 
skrzydła dla podstawówki i liceum. Sama budowa ma ruszyć na wiosnę 
2020 r. Jesienią ubiegłego roku na terenie szkoły prowadzono także prace 
związane z budową kanalizacji deszczowej, która pozwoli odwodnić piw-

nice i przyszłościowo nowe skrzydło. Przypomnijmy, że nowe skrzydło 
szkolnego kompleksu będzie miało powierzchnię 1200 m2. W skład budyn-
ku, który zostanie połączony korytarzem z dotychczasową bryłą, wchodzić 
będą: 4 klasy z przeznaczenie dla liceum, oraz 7 klas dla szkoły podstawo-
wej. W nowym skrzydle specjalnie z myślą o „Dwójce”, ulokowana zosta-
nie świetlica oraz gabinet logopedy. Budynek zostanie także wyposażony w 
windę i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prawdziwą pe-
rełką w nowej inwestycji, ma być ulokowane na dachu budynku planeta-
rium, połączone z jedną z klas o profilu fizycznym. W ramach projektu w 
sali gimnastycznej zamontowana zostanie także ścianka wspinaczkowa. 

(pw)

Odwołano przyjmowanie PIT
W związku z zagrożeniem koronawirusem, odwołana zostaje akcja 

przyjmowania od mieszkańców rozliczenia podatku dochodowego od 
osób fizycznych za rok 2019. Punkt przyjmowania PIT miał zostać uru-
chomiony 17 marca w Urzędzie Miejskim w Koluszkach. 

Mandat w Młodzieżowym Sejmiku  
Województwa Łódzkiego zdobyty!

W styczniu br. Rafał Płoszka, uczeń klasy pierwszej z I Liceum Ogól-
nokształcącego w Koluszkach, przystąpił do konkursu dla kandydatów na 
radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego. Wymogiem 
uczestnictwa było przygotowanie pracy dotyczącej 100-lecia województwa 
łódzkiego. Praca naszego ucznia pt. Ex navicula navis (Z łódeczki Łódź) 
została pozytywnie oceniona przez jury i nagrodzona. Rafał zdobył zatem 
mandat radnego i będzie reprezentował  swój powiat oraz I LO w Młodzie-
żowym Sejmiku Województwa Łódzkiego. Gratulujemy sukcesu!

Opiekę nad uczniem biorącym udział w konkursie sprawował na-
uczyciel historii, p. Patryk Kozieł.

Budują drogi w Gałkówku
Gmina rozpoczęła utwardzanie kolejnych dróg gruntowych w Gał-

kówku. Obecnie prace trwają w ul. Spacerowej w Gałkowie Małym. Wy-
konane zostaną także ul. Sporna, Krótka i Niecała. Jeszcze w tym roku na-
wierzchnia asfaltowa pojawi się także na ul. Leśnej i Słowackiego w 
Gałkowie Małym, oraz na ul. Jesiennej i Czatolińskiej w Gałkowie Du-
żym. Przez okres zimowy kładziony jest tłuczeń, a po nadejściu aury wio-
sennej wylany zostanie asfalt. 

(pw)  
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ZUS: Za okres kwarantanny przysługują 
świadczenia z tytułu choroby

Osoba poddana kwarantannie lub izolacji ma prawo do otrzymania 
świadczeń z tytułu choroby. Podstawą do ich wypłacenia jest decyzja pań-
stwowego inspektora sanitarnego. Za okres trwania kwarantanny lub izo-
lacji, przysługuje na ogólnych zasadach: wynagrodzenie za czas choroby, 
zasiłek chorobowy lub opiekuńczy - wypłacany przez płatnika składek 
(np. pracodawcę) lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z przepisami państwowy inspektor sanitarny lub państwowy 
graniczny inspektor sanitarny, może wydać decyzję o poddaniu kwaran-
tannie lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP, jeśli jest ona: 
zakażona, chora na chorobę zakaźną albo podejrzana o zakażenie lub cho-
robę zakaźną lub miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika 
chorobotwórczego. Decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź 
do placówki ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.

Ponadto jeżeli lekarz uzna, że w trakcie hospitalizacji, izolacji lub 
kwarantanny ze względu na stan zdrowia osoby poddanej tym obowiąz-
kom, uzasadnione jest orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy z po-
wodu choroby i potwierdzi to wystawiając zwolnienie lekarskie, jest ono 
dokumentem do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń z tytułu choroby. 
Ocena, czy stan zdrowia uzasadnia wystawienie zaświadczenia lekarskie-
go, pozostaje w kompetencji lekarza.

W przypadku gdy ubezpieczony (dobrowolnie powstrzyma się od pra-
cy) i nie otrzyma zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarne-
go, nie przysługuje mu prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby. 

Zasiłek opiekuńczy
Rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności 

sprawowania opieki nad dzieckiem, jeżeli powiatowy inspektor sanitarny 
lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wydał decyzję o konieczno-
ści izolacji lub kwarantanny dziecka. 

Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana analo-
gicznie jak choroba dziecka. Oznacza bowiem niemożność wykonywania 
pracy przez jednego z rodziców dziecka w związku z koniecznością za-
pewnienia mu opieki.

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje również w sytuacji ko-
nieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia ósmego 
roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu 
dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Dodatkowy zasiłek
Po wejściu w życie ustawy ws. szczególnych rozwiązań związanych z 

koronawirusem, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie 
dłuższy niż 14 dni, jeżeli w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem i 
rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, 
nastąpi zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do limitu 60 dni pobie-
rania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Dodatkowy zasiłek 
przysługuje łącznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, niezależnie 
od liczby dzieci wymagających opieki w związku z zamknięciem placów-
ki z powodu wirusa.

Monika Kiełczyńska 
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

Bezpłatna opaska medyczna

Seniorzy w wieku powyżej 60. roku życia zamieszkali na terenie 
Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, czyli również w gminie Koluszki, 
mogą otrzymać bezpłatną teleopaskę, która posiada funkcje: przycisk 
SOS – możliwość szybkiego wezwania pomocy, monitorowanie tętna i 
temperatury, detektor upadku, możliwość lokalizacji. Warunki otrzyma-
nia teleopaski: niesamodzielność w jednej czynności dnia codziennego 
oraz niekorzystanie z teleopaski w innych projektach. Więcej informacji 
na www.przepisnaopieke.eu.

Punkt nieodpłatnej  
pomocy prawnej

W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz ograniczeniem funk-
cjonowania urzędów na terenie powiatu łódzkiego wschodniego informu-
jemy, że przyjęcia w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego będą odbywać się tylko po 
wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 42 205 03 25.

Przychodnia Lekarska 
„Zdrowie” informuje

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju prosimy pacjentów o 
ograniczenie wizyt w przychodni do minimum. W sytuacjach kiedy jest to 
niezbędne, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Pacjenci kontynu-
ujący leczenie proszeni są o dostarczanie zapotrzebowania na leki. Telepo-
rady są udzielane w godz. 8.00-18.00 pod numerem tel. 44 714-08-00.
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Zmiany w funkcjonowaniu  
Urzędu Miejskiego w Koluszkach 

W celu załatwienia spraw w Urzędzie Miejskim w Koluszkach nale-
ży kontaktować się telefonicznie lub środkami komunikacji elektronicz-
nej. Zawiesza się do odwołania pracę kasy i przyjmowanie wpłat gotów-
kowych. Obsługa interesantów w sprawach pilnych może odbywać się 
tylko w kancelarii Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicz-
nym. Zarządzenie obowiązuje do odwołania.

Referat Inwestycji
 • informacja na temat obecnie prowadzonych/ planowanych inwe-
stycji - 44 725 67 42/ 44 725 67 43 

 • informacja na temat dofinansowania do instalacji fotowoltaicz-
nych. Dla osób zainteresowanych na stronie internetowej znajdują 
się szczegóły wraz z wnioskiem, który należy wypełnić i złożyć w 
kancelarii Urzędu Miejskiego lub wysłać pocztą: http://koluszki.pl/
nabor-do-projektu-zwiazanego-z-montazem-instalacji-
fotowoltaicznej/ - 44 725 67 45 

 • informacja na temat dofinansowania do wymiany kotłów. Dla osób 
zainteresowanych na stronie internetowej znajdują się szczegóły 
wraz z wnioskiem, który należy wypełnić i złożyć w kancelarii 
Urzędu Miejskiego lub wysłać pocztą: http://koluszki.pl/nabor-
wnioskow-na-dotacje-z-budzetu-gminya-koluszki-do-wymiany-
zrodel-ciepla/ – 44 725 67 45 

 • informacja na temat zaświadczenia o rewitalizacji  – 44 725 67 45 

Kasa
Punkt przyjmowania wpłat został zamknięty. Wpłat zobowiązań wo-

bec Urzędu Miejskiego w Koluszkach można dokonać przez internet na 
konto bankowe, w banku PKO BP bez prowizji, na poczcie (informacje o 
wysokości wpłat dotyczące podatku, opłat za śmieci można uzyskać pod 
numerami telefonów na stanowiskach merytorycznych).

Referat Podatkowy
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć za pomocą poczty, 
zaświadczenie odesłane zostanie pod wskazany adres. Informacji na 
temat zaświadczenia można uzyskać pod nr telefonu 44 725-67-67 

 • Informacje na temat kwoty opłaty adiacenckiej, za umieszczenie 
urządzenia w pasie drogowym i podatku od środków transporto-
wych można uzyskać pod nr telefonu 44 725-67-67

 • Informacje na temat kwoty podatku od nieruchomości, rolny, leśny 
oraz zaległości podatkowych można uzyskać pod numerem telefo-
nu 44 725-67-28, 44 725-67-29

Druki informacji i deklaracji podatkowych są dostępne na stronie www.
koluszki.pl (BIP –  Podatki 2019 – obwiązujące od dnia 01.07.2019 r.).

 
 • Informacji na temat sposobu wypełnienia w/w druków można uzy-
skać pod numerami telefonów : 44 725-67-21, 44 725-67-23,  
44 725-67-24.

 • Informacji na temat zwrotu podatku akcyzowego można uzyskać 
pod numerami telefonów: 44 725-67-23, 44 725-67-24.

 • Nowi właściciele nieruchomości zgłaszający się z Aktami Notarial-
nymi informacje na temat opodatkowania nieruchomości uzyskają 
pod nr telefonów: 44 725-67-21, 44 725-67-23, 44 725-67-24.

 
Referat Gospodarki Komunalnej

Złożenie deklaracji na odpady komunalne można dokonać za pomo-
cą poczty lub drogą email -wymagany podpis elektroniczny .Dodatkowe 
informacje udzielane są pod numerem telefonu 44 725-67-49

Zgłoszenia o zamiarze wycięcia drzew zgłoszenie do pobrania ze 
strony. Zgłoszenia można  przesłać  za pomocą poczty lub drogą email – 
-wymagany podpis elektroniczny. Dodatkowe informacje udzielane są 
pod numerem telefonu 44 725-67-66

Zgłoszenia do Biura Inżyniera Gminy – tylko telefonicznie. 
44 725-67-68

Wniosek o dotację w sprawie wymiany żródła ciepła, można prze-
słać  za pomocą poczty lub e-mail. Wymagany podpis elektroniczny. 
Dodatkowe Informacje udzielane są pod numerem telefonu  
44 725-67-49

Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia infrastruktury 
technicznej w pasie drogowym  nie związanym z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego .Wniosek można  przesłać  za 
pomocą poczty lub e-mail . Wymagany podpis elektroniczny. Dodatkowe 
Informacje udzielane są pod numerem telefonu 44 725-67-75

Wniosek na zbieranie odpadów można przesłać pocztą lub drogą e-
-mail. Wymagany podpis elektroniczny . Dodatkowe informacje udziela-
ne są pod numerem telefonu 44 725-67-49

Wniosek o zgłoszenie szkody komunikacyjnej można przesłać pocz-
tą lub e-mail .Wymagany podpis elektroniczny. Dodatkowe informacje 
udzielane są pod numerem telefonu 44 725-67-75

Wnioski do programu Czyste Powietrze można przesłać pocztą lub 
e-mail. Wymagany podpis elektroniczny. Dodatkowe Informacje udziela-
ne są pod numerem telefonu 44 725-67-49 lub 44 725-67-55

 
Urząd Stanu Cywilnego

Osoby posiadające profil zaufany lub podpis kwalifikowany mogą 
złożyć niektóre wnioski przez skrzynkę e-puap. Pozostali interesanci nie-
stety jeśli nie posiadają skrzynki e-puap muszą zgłaszać się osobiście.  
Dobrze byłoby jeśli każdy , kto ma sprawę do załatwienia w Urzędzie 
wcześniej skontaktował się telefonicznie w celu uzgodnienia sposobu za-
łatwienia sprawy.

Kontakt pod nr telefonów:
44 725 67 63,  44 725 67 64   – Ewidencja Ludności
44 725 67 61                           – Ewidencja Działalności Gospodarczej
44 725 67 60                           – Kierownik USC

 
Referat Zagospodarowania Przestrzennego 
i Gospodarki Nieruchomościami

W sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami, planowania 
przestrzennego i gospodarki mieszkaniowej, osoby posiadające profil za-
ufany lub podpis kwalifikowany proszone są o składanie wniosków przez 
skrzynkę e-puap. Pozostałe osoby prosimy o składanie pism, wniosków w 
kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach, po uprzednim kontakcie te-
lefonicznymz pracownikami referatu.

Gospodarka nieruchomościami, sprawy z zakresu m.in.: sprzeda-
ży, dzierżawy, najmów nieruchomości, opłat z tytułu użytkowania wie-
czystego, opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego, nume-
racji porządkowej nieruchomości, 

 • tel. 44 725 67 53 / 44 725 67 54

Zagospodarowanie przestrzenne, sprawy z zakresu m.in.: wypi-
sów, wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego, zaświadczeń o 
braku planu zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy, 
podziałów nieruchomości, 

 • tel. 44 725 67 51 / 44 725 67 52

Gospodarka mieszkaniowa, sprawy z zakresu m.in.: dodatków 
mieszkaniowych,

 • tel. 44 725 67 62

Sprawy z zakresu m.in.: decyzji lokalizacji celu publicznego i de-
cyzji środowiskowych,

 • tel. 44 725 67 53 / 44 725 67 62

Sprawy z zakresu opłat adiacenckich
 • tel. 44 725 67 08

 
 

Referat Edukacji
wszystkie informacje udzielane są telefonicznie: 
 • 44 725 67 17,  44 725 67 16
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Uroczystości z okazji Dnia Babci 
i Dziadka w SP1

Tak wiele zawdzięczamy naszym Babciom i Dziadkom, dlatego ich 
święto uczciliśmy w szczególny sposób!

„Jak to dawniej było każdy z was pamięta, bo cząstka historii w ro-
dzinie zamknięta. Babcia ciasto piecze, wesoło zagada o rodzinnych dzie-
jach wnukom opowiada. A kochany Dziadek w bujanym fotelu pokazuje 
zdjęcia mych kuzynów wielu. Rodzinne tradycje pielęgnować trzeba- 
babcia, mama, wnuczka, inaczej się nie da. Dziś wam dziękujemy nasi 
przyjaciele Tobie Babciu, Dziadku pomyślności wiele.” 

Dnia 14 i 21 lutego br. odbyły się te wspaniałe uroczystości w kla-
sach I a i I b . Na wstępie pan dyrektor Jerzy Pecyna i pani dyrektor Mał-
gorzata Hejchman  przywitali czcigodnych, niezwykłych gości ciepłymi 
słowami. W pięknie udekorowanych salach lekcyjnych dzieci przedstawi-
ły program artystyczny. W większości były to wzruszające wiersze i pio-
senki okolicznościowe, związane tematycznie z tymże świętem.

Oprócz montażu słowno – muzycznego, szanowni goście obejrzeli 
także pokazy taneczne w wykonaniu swoich wnuczek i wnuczków. 
W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pocie-
chy w różnych formach artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwa-
rzali swoje role, a wyjątkowi  goście ze wzruszeniem odbierali czułe sło-
wa, kierowane pod ich adresem. Następnie dzieci obdarowały swoich 
ukochanych dziadków złotymi koronami i medalami. Frekwencja jak co 
roku dopisała. Rodzice naszych pociech przygotowali również  poczęstu-
nek w postaci ciasta, kawy, herbaty. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecz-
nej atmosferze. Dzieci, poprzez wiersz, piosenkę i taniec, mogły wyrazić 
kochanym babciom i dziadkom, swoje uczucia oraz podziękować za trud 
włożony w ich wychowanie.

„Gdyby rzeczy mogły mówić”
– sukces uczennic z „Jedynki”

„Dzień z życia w Pałacu Herbsta” to wojewódzki konkurs na komiks 
organizowany od 4 lat przez Muzeum Pałac Herbsta. Nasi uczniowie 
wzięli w nim udział po raz pierwszy. Tegoroczny temat konkursowego 
projektu brzmiał „Gdyby rzeczy mogły mówić”.  

Uczniowie klas Vb i VIa posta-
nowili zmierzyć się z ciekawym, ale 
wymagającym zadaniem. Konkurs 
rozpoczynał się w październiku i 
był połączony z różnorodnymi dzia-
łaniami. Pierwszym etapem projek-
tu był udział wszystkich zaintereso-
wanych w warsztatach 
edukacyjnych przeprowadzonych w 
Pałacu Herbsta. Uczestniczyli w 
nich uczniowie klasy Vb i członko-
wie koła polonistycznego z klasy 
VIa. Podczas zajęć uczniowie nie 
tylko zdobyli wiedzę o mieszkań-
cach pałacu, ale również obejrzeli 
ciekawe sprzęty, m.in. wizytownik 
– prześliczny stolik, na którym go-
ście kładli wizytówki, karciak- spe-
cjalny stół do gry w karty czy samo-

war. Musieli także wykonać przygotowane dla nich zadania, otworzyć 
kopertę specjalnym nożem, zaprojektować wizytówkę i rozwiązać kartę 
pracy. Warsztaty służyły wprowadzeniu do tematyki konkursu i dzięki 
nim uczniowie mogli dokonać samooceny związanej z umiejętnością 
przygotowania komiksu, w którym należy zawrzeć historyczne informa-
cje. Zajęcia podobały się wszystkim uczestnikom, jednak tylko ośmioro 
zdecydowało się na udział w konkursie. 

Właśnie ta grupa w jedną z listopadowych sobót wzięła udział w zor-
ganizowanych przez Pałac Herbsta warsztatach komiksowych. Zajęcia te 
prowadził pan Piotr Kasiński- scenarzysta komiksowy z  Międzynarodo-
wego  Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Podczas spotkania uczniowie  
dowiedzieli się, jak tworzyć komiks i jak sprawić, żeby był czytelny dla 
odbiorcy. Pod kierunkiem pana Kasińskiego przygotowywali różne kadry 
komiksowe. Od tego spotkania rozpoczęła się praca nad przygotowaniem 
komiksu. Należało wymyślić temat, zaplanować kadry, zweryfikować hi-
storyczne informacje. W styczniu należało dostarczyć komiksy  do orga-
nizatorów. W lutym jury  konkursowe oceniło prace i przyznało II miejsce 
Karinie Kobierzyckiej z klasy VIa za komiks „Urodziny Pana Herbsta i 
zagadka magicznego lasu” oraz wyróżnienie dla Amelii Kobierzyckiej z 
VIa za pracę „Wyprawa po skarb”. Klasy Vb I VIa otrzymały dyplomy-
-podziękowania za udział w konkursie. Wszystkie komiksy powstały pod 
kierunkiem opiekuna pani Urszuli Chachulskiej-Tomaszczak. Naszą 
szkołę oprócz nagrodzonych uczennic reprezentowali: Paulina Krako-
wiak, Amelka Ołubek, Martyna Majchrzak, Maja Kruś z VIa oraz Antek 
Stompór i Kacper Perski z klasy Vb. Karinie i Amelce gratulujemy, a po-
zostałym uczestnikom dziękujemy za reprezentowanie „Jedynki”.  
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Siła kobiet w niebieskim 
mundurze… 

Coraz więcej kobiet decyduje się włożyć mundur i pełnić służbę. Nie jest 
łatwo łączyć pracę policjantki z życiem domowym, szczególnie kiedy w 
domu czekają małe dzieci, które potrzebują tak wiele uwagi i obecności 
mamy. A służba jak wiadomo wiąże się z nocnymi dyżurami, przedłużający-
mi się godzinami w pracy czy nagłymi wezwaniami do zdarzeń. Każdego 
dnia policjantki z powiatu łódzkiego wschodniego udowadniają swoją siłę 
oraz to, że wszystko da się pogodzić. W Koluszkach, Tuszynie, Rzgowie i 
Andrespolu służy 27 policjantek. W tym roku obchodzimy 95. Rocznicę po-
wołania Policji Kobiecej. Przez blisko 100 lat tak wiele się zmieniło…

W Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego 
pełni służbę 27 policjantek. Sprawdzają się na różnych szczeblach i w 
każdej komórce organizacyjnej. 2 z nich pełnią funkcje kierownicze, 1 na 
stanowisku kierowania, inne pracują w służbie kryminalnej, 9 w docho-
dzeniówce, 2 w drogówce oraz 12 w prewencji. Dzisiaj widok kobiety w 
mundurze nikogo już nie dziwi. Odważne, zdeterminowane, z silnym 
charakterem i niesamowitą energią udowadniają, że kobieta to siła!

W tym roku przypada 95. Rocznica powołania Policji Kobiecej, 
przez blisko 100 lat zmieniło się bardzo dużo. Przede wszystkim czasy, 
rekrutacja, umundurowanie, warunki pracy i możliwości awansów zawo-
dowych. Służba i praca każdej z kobiet w Policji bez względu na pełnio-
ną funkcję czy stopień służbowy udowadnia, że są one częścią najwięk-
szej formacji jaką jest Policja.

W jednostce koluszkowskiej komendy na 129 funkcjonariuszy przypa-
da 27 policjantek. W samej komendzie powiatowej jest ich aż 13, w rzgow-
skim komisariacie służbę pełni 7 funkcjonariuszek. W tuszyńskim komisa-
riacie szeregi zasila 5 mundurowych a w Andrespolu 2. Niezwykle ważną 
rolę odgrywają również Panie na co dzień pracujące w  służbie cywilnej, 
jest ich 28 w jednostkach policji naszego powiatu. Ich praca jest tak samo 
ważna i cenna oraz pozwala na sprawne funkcjonowanie całej jednostki.

Mówią, że kobieta łagodzi obyczaje… w mundurze jednak nie ma ta-
ryfy ulgowej, prawdą jest, że uśmiech i dobre słowo może zdziałać wiele 
jednak funkcjonariuszki muszą być tak samo stanowcze podczas służby 
jak ich koledzy po fachu.

Z okazji 95 rocznicy kobiet w Policji oraz Dnia Kobiet wszystkim 
Paniom, które tworzą naszą Policyjną Rodzinę życzymy sukcesów zawo-
dowych i prywatnych a przede wszystkim spełnienia w życiu. Samych 
szczęśliwych dni, zrozumienia i wsparcia najbliższych Wam osób. 

(lodz-wschod.policja.gov.pl)

Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich Pań z powiatu 
łódzkiego wschodniego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 

przesyłają insp. Krzysztof Dąbrowski Komendant Powiatowy 
Policji w Koluszkach, mł. insp. Marek Wojtczak Z-ca Komendanta 

Powiatowego Policji, kierownictwo, policjanci i pracownicy. 
Drogie Panie życzymy Wam abyście były każdego dnia 

doceniane, wspierane i kochane.

Fundacja Grupy PERN S.A.  
wsparła Zespół Szkół nr 1 

Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach znalazł się w gronie 17 szkół, które 
otrzymały finansowe wsparcie od Fundacji Grupy PERN S.A.,  działającej 
już od 2013 r. i realizującej długofalowe działania w obszarze zaangażo-
wania społecznego.  Dzięki dofinansowaniu szkoła przy ulicy Wigury 2  
mogła zakupić sprzęt komputerowy i elektroniczny o wartości 18.000 zł. 
Do pracowni komputerowej trafiły komputery o parametrach Intel Core 
i3, 4 GB RAM, 120 GB SSD, klawiatury, monitory, projektory multime-
dialne. Doposażona została też pracownia elektryczna. Zakupiono mier-
niki elektryczne, mostki, płytki Arduino z osprzętem.

Modernizacja pracowni, zwłaszcza komputerowej stworzy warunki 
do rzetelnego realizowania podstawy programowej. Zakupiony sprzęt bę-
dzie miał bezpośrednie przełożenie na podniesienie atrakcyjności i sku-
teczności zajęć szkolnych. Dzięki wsparciu Fundacji  Grupy PERN S.A. 
szkoła będzie zdolna do poprawy jakości kształcenia.

Będą rozdawać budki  
dla pogromców komarów

Od 21 marca Urząd Miejski w Koluszkach przyjmuje zapisy na budki 
dla jerzyków i nietoperzy, które są niezawodną bronią przeciwko komarom. 
Ponieważ dla tego rodzaju stworzeń budki wymagają specyficznego mon-
tażu (na sporej wysokości, z reguły pod dachem), otrzymać je będą mogli 
tylko właściciele posesji dysponujący odpowiednimi warunkami montażu. 
Łącznie gmina zamierza przekazać mieszkańcom 200 budek dla obydwu 
gatunków. Zapisy w Biurze Inżyniera Gminy, budynek Urzędu.         (pw)

KOMUNIKAT SPECJALNY! Kasz-Bus

Mogą odmówić przewozu  
chorego pasażera 

Firma Kasz-Bus świadcząca usługi przewozowe informuje, że w tro-
sce o pasażerów i pracowników od 12 marca 2020 roku, aż do odwołania, 
kierowca ma prawo odmowy przewozu osoby z widocznymi objawami 
przeziębienia lub objawami podobnymi do koronawirusa (SARS-CoV-2), 
to jest: KASZEL, KATAR, GORĄCZKA. 

„Uprzejmie prosimy o Państwa wyrozumiałość i przepraszamy za 
wszelkie utrudnienia. Apelujemy także do Was o rozwagę nie tylko pod-
czas korzystania z naszych usług, ale także przy korzystaniu z jakiegokol-
wiek transportu publicznego. Wierzymy, że prewencja indywidualna i 
ogólna pomoże wszystkim w walce z zagrożeniem” – czytamy w komu-
nikacie.

(pw)

WAŻNE: PZU udostępniło dla wszystkich obywateli 
infolinię (nr tel. 22 505 11 88), pod którą każdy  

będzie mógł uzyskać poradę lekarską. Lekarz  
skonsultuje się z pacjentem telefonicznie  

lub przeprowadzi wideokonsultację.



10 13.03.2020 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 11

Dzień Kobiet w Miejskim Ośrodku  
Kultury w Koluszkach 

„Być kobietą, być kobietą...”
Pełna widownia, kwiaty i wspaniałe piosenki - tak świętowaliśmy 

Dzień Kobiet w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach. 
Tradycyjnie, z okazji najpiękniejszego święta w roku, w sali widowi-

skowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert z okazji Dnia Ko-
biet. Na powitanie, każda z Pań otrzymała od burmistrza Koluszek Wal-
demara Chałata oraz przewodniczącego Rady powiatu łódzkiego 
wschodniego Sławomira Sokołowskiego, pięknego tulipana. Wydarzenie 
rozpoczął recytacją okazjonalnego wiersza oraz życzeniami skierowany-
mi do płci pięknej, burmistrz Koluszek: – Bardzo wiele kobiet znakomi-
cie łączy swoje profesjonalne umiejętności, aspiracje i osiągnięcia, z jak-
że piękną, fundamentalną rolą żony, matki, babci. Proszę przyjąć życzenia, 
aby odpowiedzią na te starania były zawsze społeczny szacunek i miłość 
najbliższych. 

Następnie na scenie zaprezentowali się wychowankowie zajęć mu-
zycznych Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach przygotowani 
przez Romualda Spychalskiego. Byli to: Gordiana Zawadzka, Ida Śliw-
kiewicz, Kornelia Książek, Amelia Kruś, Patrycja Golińska, Daria Przy-
wara, Kacper Książek oraz Mikołaj Kaliszewski. Muzyczną niespodzian-
ką był występ Marcina Francikowskiego, który dosłownie porwał 
publiczność legendarnym utworem „Baby, ach te baby”. 

Koncert zakończył się konkursem niespodzianką - osiem pań otrzy-
mało zestaw kosmetyków. Wydarzenie wspólnie prowadzili Marcin Fran-
cikowski oraz Mateusz Jaśkiewicz. Do zobaczenia za rok!

Niecodzienna lekcja wiedzy  
o społeczeństwie w I LO

W środę 5 lutego uczniowie klasy I cg, II c i d wzięli udział w nieco-
dziennej lekcji wiedzy o społeczeństwie. Tego dnia w szkole gościł Se-
kretarz Stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, wiceminister fi-
nansów, Pan Piotr Walczak. 

Pan Minister w bardzo ciekawy sposób przedstawił uczniom począt-
ki powstania oraz zasady funkcjonowania Krajowej Administracji Skar-
bowej - organu administracji skarbowej i celnej w Polsce. Młodzi liceali-
ści z zainteresowaniem słuchali czym zajmuje się ta nowa, bo zaledwie 
trzyletnia, wyspecjalizowana administracja rządowa. Okazało się, że 
oprócz obsługiwania dochodów z podatków, ceł, czy też podatników, Kra-
jowa Administracja Skarbowa zajmuje się także między innymi zwalcza-
niem przestępstw skarbowych, zapobieganiem obrotowi nielegalnych to-
warów, czy też, co było ogromnym zaskoczeniem dla uczestników lekcji, 
przeciwdziałaniem finansowemu terroryzmowi, przemytowi różnych towa-
rów z innych krajów, a także nielegalnym wytwórniom. Uczniowie przeko-
nali się, że działania tej instytucji nie ograniczają się wyłącznie do akcji na 
terenie naszego kraju, ale istnieje szeroko zakrojona współpraca w ramach 
Unii Europejskiej oraz z wieloma innymi państwami. Dowiedzieli się tak-
że, jakie predyspozycje i cechy powinny posiadać osoby, które chciałyby w 
przyszłości zająć się zwalczaniem tego rodzaju przestępczości.

Uczniowie nie ograniczyli się wyłącznie do biernego słuchania, ale 
chętnie zadawali pytania, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi. 

Z okazji Dnia Sołtysa  
pragniemy złożyć wszystkim sołtysom  

z terenu Gminy Koluszki podziękowania  
za zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnej społeczności. 

Życzymy zdrowia, zadowolenia z wypełnianej funkcji  
oraz spełnienia w życiu osobistym. 

Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat
oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Koluszkach Anna Szostak

Policja ostrzega przed oszustami  
w związku z koronawirusem

Policjanci przestrzegają przed nieuczciwymi zachowaniami osób, które 
wykorzystując epidemię koronawirusa oferują do sprzedaży środki mające 
rzekomo cudowne właściwości i zwalczające wirusa. Oferują je w Internecie 
lub podszywają się pod instytucje i organizacje mające na celu zwalczanie i 
zapobieganie szerzeniu się wirusa czy też zajmujące się jego leczeniem. Nie 
dajmy się oszukać i o każdym taki przypadku informujmy Policję.

W Polsce odnotowano pierwsze zachorowania na koronawirusa, a po-
licjanci w ostatnim czasie otrzymali sygnały o przypadkach oszustw z tym 
związanych. W sieci pojawiły się oferty sprzedaży środków m.in. amule-
tów czy cudownych herbatek, które mają rzekomo uchronić przed zachoro-
waniem na koronawirusa czy też w przypadku zarażenia spowodować cu-
downe ozdrowienie. Problem dotyczy nie tylko nieuczciwych sprzedawców 
ale i podszywania się pod Służby Sanitarne i Ministerstwo Zdrowia oraz 
inne instytucje i organizacje, które walczą z rozprzestrzenianiem się i sze-
rzeniem koronawirusa. Odnotowano przypadki nieuczciwych ofert i rozpo-
wszechniania nie tylko w Internecie nieprawdziwych informacji dotyczą-
cych właśnie ewentualnych metod leczenia tego wirusa.

Policjanci przestrzegają przed tego typu oszustami. Nie dajmy się 
zwieść, nie kupujmy cudownych środków mających nas rzekomo uchro-
nić przed zachorowaniem na koronawirusa czy nagle uzdrowić. Nie 
wpuszczajmy też takich osób do swoich domów i o każdym tego typu 
przypadku informujmy Policję.

Jednocześnie resort zdrowia wdraża ścisły nadzór nad osobami 
objętymi kwarantanną domową. Policjanci będą przynajmniej raz 
na dobę sprawdzać, czy osoby te znajdują się w miejscu kwarantan-
ny oraz czy nie potrzebują pomocy. Zebrane informacje będą prze-
kazywane do służb sanitarnych i wojewodów. Sprawdzenie ma się od-
bywać głównie telefonicznie. Kontakt z policjantami ma zapewnić 
bezpieczeństwo zarówno funkcjonariuszom jak i osobom objętym 
kwarantanną. Czynności wykonywać będą tylko i wyłącznie funkcjo-
nariusze umundurowani.                                              (www.policja.pl)

Kalendarium gminnych wydarzeń
 � 20 marca (piątek), godz. 18.00 – Ilona Gołębiewska, spotkanie 
autorskie. Księgarnia Skład Główny, Koluszki ul. Brzezińska 21. Wstęp 
wolny.
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Teleporady medyczne
Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną przy-

chodnie działające na terenie Gminy Koluszki uruchamiają telepora-
dy medyczne.

Dzięki teleporadzie medycznej możesz otrzymać:
 • zalecenia
 • e-zwolnienie
 • e-receptę
 • sugestię bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze sta-

cją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.
 
Teleporady medyczne:

 • ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa
 • ułatwiają izolację osób, które mogą zarażać wirusem innych
 • rozwiewają obawy, jeśli sytuacja jest niegroźna
 • skrócą czas oczekiwania na wizyty u lekarzy. 

 � Zdrowie Koluszki 44 714 08 00
 � Eskulap Koluszki 44 714 50 00
 � Medkol Koluszki 44 714 55 00
 � Eskulap Gałków Duży 44 714 05 47

OSiR w Koluszkach nieczynny
W związku ze stwierdzeniem koronawirusa COVID-19 w Polsce 

oraz Zarządzeniem nr 35/2020 Burmistrza Koluszek z dnia 11 marca 
2020 r.  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach informuje, że od dnia 
11 marca 2020 roku wszystkie wydarzenia sportowe, treningi sekcji strze-
leckiej, sekcji piłki siatkowej, wynajmy hali sportowej OSiR oraz boiska 
ORLIK 2012 zostają zawieszone do odwołania. 

Apel lekarza Med-Kol o stosowanie się 
do wytycznych nałożonych na placówki 
opieki zdrowotnej 

Nowa sytuacja związana z ryzykiem zakażenia koronawirusem 
SARS-CoV-2 nakłada na każdego z nas obowiązek stosowania się do 
wytycznych i zaleceń Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej. Te wszystkie działania są po to, by ogra-
niczyć rozprzestrzenianie się wirusa i dzięki temu zmniejszyć zacho-
rowalność. 

- Każda osoba powinna pamiętać o podstawowych zasadach higie-
ny, o których dużo ostatnio się mówi: mycie rąk, zachowanie przestrze-
ni osobistej do minimum 1 metra, unikanie osób wykazujących cechy 
infekcji. 

Jako przychodnia również jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia 
procedur, które mają zminimalizować ryzyko wzajemnego zakażania się 
pacjentów. Jest wiele sytuacji, gdzie nie jest konieczny bezpośredni kon-
takt z lekarzem, jak na przykład przedłużenie leków, wątpliwości co do 
swojego stanu zdrowia lub działania leków bez istotnego pogorszenia sta-
nu ogólnego. Tego rodzaju problemy mogą być rozwiązywane obecnie za 
pomocą tzw. teleporady. Pracownicy rejestracji przyjmują zamówienie na 
przedłużenie leków stałych, a w razie potrzeby przełączą rozmowę do ga-
binetu lekarza, by skorzystać z teleporady. Ogólne i najważniejsze zalece-
nie dla pacjentów to konieczność kontaktu telefonicznego w celu ustale-
nia możliwości wizyty w przychodni. 

Jeżeli chodzi o wizyty w poradniach specjalistycznych, to każdy pa-
cjent z objawami infekcji lub podejrzany o zakażenie koronawirusem 
SARS-CoV-2 powinien telefonicznie przełożyć poradę na inny termin. 

Informujemy również, że pracownicy rejestracji są zobowiązani do 
zbierania wywiadu o kierunku infekcji od każdego pacjenta umówionego 
na wizytę. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, ponieważ wszystkie 
powyższe działania maja na celu ochronę zdrowia każdego z nas - infor-
muje Monika Wójcik-Suwalska, lekarz POZ.      

(pw)
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Uczniowie z „Jedynki” z wizytą  
u partnerów z Ihringen

W dniach 11.02.-19.02.br. jedenaścioro uczniów Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Koluszkach pod opieką nauczycieli p. Małgorzaty Drabik i p. 
Ewy Kierskiej po raz trzeci odwiedziło swoich niemieckich partnerów w 
Ihringen. 

Mimo wietrznej pogody lot do Bazylei przebiegł bez zakłóceń, a w 
szkole w Ihringen gospodarze przyjęli swoich gości uroczystą kolacją. 
Następnego dnia koluszkowianie poznawali zasady funkcjonowania part-
nerskiej szkoły, w której wspólnie pracują uczniowie trzech różnych ty-
pów szkół: Fachschule, Realschule i Gimnasium, a także był to czas na 
bliższe poznanie i integrację grupy, między innymi w czasie wspólnych 

zabaw ruchowych. Dwa kolejne dni okazały się dla niektórych dużym 
wyzwaniem, bowiem odbył się w tym czasie kurs jazdy na nartach lub 
snowboardzie. Mimo iż na początku zdarzyły się  momenty zniechęcenia 
i utraty wiary we własne możliwości, drugiego dnia już wszyscy mogli 
cieszyć się samodzielnymi zjazdami przy pięknej pogodzie. Jak stwier-
dził jeden z instruktorów, dwa najlepsze( pod względem warunków) w 
tym roku dni do jazdy na nartach, przypadły akurat na czas pobytu grupy 
z Koluszek. I choć w czwartek po południu zaczął padać deszcz, a potem 
grad, to wieczór zakończył się obfitymi opadami śniegu i następnego dnia 
na stoku było dużo świeżego puchu. Nocleg w schronisku był ponadto 
okazją do wspólnych zabaw językowych i integracyjnych. W sobotę 
uczestnicy projektu zwiedzali Freiburg, mogli nawet zajrzeć do sali ślu-
bów w urzędzie miasta,  a także zwiedzili Muzeum Archeologiczne i 
uczestniczyli  w zorganizowanych w nim warsztatach. Niedziela była 
dniem, w którym rodziny gospodarzy przygotowywały atrakcje dla swo-

ich gości z Polski. Większość z nich udała się na po-
chód karnawałowy, który w tym regionie należy do 
bardzo ważnych tradycji. Niektórzy mówią nawet, że 
karnawał to piąta pora roku. Kolejny wspólny dzień ob-
fitował w bardzo wiele przeżyć, gdyż uczestnicy pro-
jektu odwiedzili Strasburg. Oprócz spaceru po urokli-
wym mieście mieli również okazję zwiedzić siedzibę 
Parlamentu Europejskiego, a w drodze powrotnej w 
niecodzienny sposób, bo w tramwaju, przejechali gra-
nicę francusko- niemiecką. Wieczorem wspólne wyj-
ście do pizzerii we Freiburgu było okazją do podziele-
nia się wrażeniami z tej ekscytującej wyprawy. 
Ostatniego dnia pobytu uczestnicy projektu poznawali 
bliżej Ihringen, spacerując po terenie okolicznych win-
nic, odwiedzając plac zabaw, czy należący do szkoły 
ogródek, którym opiekują się członkowie koła przyrod-
niczego. Potem dokonali  podsumowania podjętych 
działań, wykonali plakaty prezentujące, czym był dla 
nich ten wspólnie spędzony czas, a także obejrzeli film 
powstały ze zdjęć zrobionych podczas  wymiany. W 
spotkaniu tym uczestniczyli również dyrektor szkoły, a 
także burmistrz Ihringen, który, mimo iż przebywał 
właśnie na urlopie tacierzyńskim, przybył, aby poznać 
partnerów z Polski. Zarówno dyrekcja szkoły, jak i wła-

dze miasta podkreślały, że jest to bardzo ważne, aby stwarzać młodym lu-
dziom okazję do lepszego poznania swoich sąsiadów.

O tym, jak udany był to wyjazd, najdobitniej świadczą słowa uczest-
ników wymiany, którzy stwierdzili, że już nie mogą się doczekać ponow-
nego spotkania. Jedna z uczennic z Jedynki oznajmiła, że teraz przed nią 
najdłuższych osiem tygodni w jej życiu, bo dopiero za tyle goście z Ihrin-
gen zawitają w Koluszkach.

Realizacja tej wymiany nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowe-
go Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży, a także zaangażowania 
rodziców, nauczycieli, dyrekcji i władz miasta. Bez wątpienia jest to naj-
lepszy sposób na budowanie przyjaznych stosunków miedzy sąsiadami z 
Polski i Niemiec.
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Bgirl Spark najlepsza w zawodach  
breakdance w Piławie Górnej

Podczas zawodów PG Break Dance Battles w Piławie Górnej, które 
odbyły się ostatniego lutego,  koluszkowianka z Famme Dance Studio- 
Gabriela Dymowicz po raz kolejny 
udowodniła, ze młodzi tancerze bre-
aka z naszego miasta śmiało mogą sta-
wać w szranki z rywalami z całej Pol-
ski i odnosić w tych zmaganiach 
ogromne sukcesy. Gabi- Bgirl Spark 
wystartowała w kategorii fresh, tzn. do 
roku tańczenia i pokonała w rywaliza-
cji 20 młodych zawodników, wygry-
wając półfinał 3:0, a w finale 2:1

Warto podkreślić, że Gabrysia to 
kolejna uczennica Oli Drabik, która 
odnosi sukcesy na ogólnopolskich za-
wodach. Już drugi rok w Famme Dan-
ce Studio- szkole tańca Kamili Mar-
czuk- Włodarskiej coraz bardziej 
liczna grupa młodych koluszkowian- 
od 4 do 13 roku życia pod okiem star-
szej koleżanki Bgirl Houston zgłębia 
tajniki tego wymagającego niezwykłej 
sprawności fizycznej i siły tańca. To 
niezwykle ważne, że zarażeni pasją swojej młodej trenerki z zapałem i 
systematycznie przychodzą na treningi i próbują swych sił w zawodach. 

 Mamy nadzieję, że pójdą w ślady Oli, która ma na swoim koncie już 
wiele sukcesów. A  1 marca po dwumiesięcznej przerwie od startów w za-
wodach spowodowanej kontuzją wraz z Bboyem  Adachem awansowała 
do TOP 8 międzynarodowych zawodów Radomskie Dwójki w których 
walkę o TOP 4 przegrali z zawodnikami z Ukrainy.

International Karate Championships 
„Central Europe Open”

W Bydgoszczy odbył się coroczny międzynarodowy Turniej w karate 
WKF. Udział w nim wzięła rekordowa ilość zawodniczek i zawodników z 
7 państw. Zgłoszonych było 700 zawodników z 42 klubów. Bardzo dobrze 
zaprezentowali się zawodnicy z klubu Harasuto, którzy wywalczyli 2 złote, 
2 srebrne i 2 brązowe medale. Swoje konkurencje wygrali: Kacper Gąsio-
rek kumite ind. młodzików +50 kg, Łukasz Bankowski kumite ind. junio-
rów - 63 kg. Srebro wywalczył Michał Bankowski w kumite juniorów +76 
kg, Łukasz Bankowski w kumite ind. juniorów młodszych - 57 kg. 

Brąz zdobyli: Michał Bankowski w kumite ind. juniorów Open i 
Szymon Piwoński kumite ind. młodzików – 50 kg. Piąte miejsce zdobyli: 
Mateusz Bankowski, Maksym Petrus. Siódma była Gabriela Szymborska 
w kumite dzieci.

SP 2 (dziewczęta) i SP 1 (chłopcy)  
najlepsi w Mistrzostwach Gminy  
w Mini Koszykówce!

W ramach organizowanych Igrzysk Dzieci 2019/2020 Szkolny Orga-
nizator Imprez Sportowych i LKS Koluszki przeprowadził w hali sporto-
wej w Koluszkach, Mistrzostwa Gminy w Mini Koszykówce dziewcząt i 
chłopców.

Na starcie stanęły cztery drużyny dziewcząt i chłopców szkół podsta-
wowych rocznika 2007 i młodszych. Po losowaniu w pierwszym półfina-
łowym meczu chłopców, SP w Różycy wygrała ze SP w Gałkowie Du-
żym. W drugim, górą była Szkoła Podstawowa Nr 1, która dość łatwo 
pokonała drugą koluszkowską szkołę (SP 2).

Wśród dziewcząt, Szkoła Podstawowa w Różycy po zaciętej walce 
wygrała ze  Szkołę Podstawową Nr 1 w Koluszkach. W drugim półfinale 
dziewczęta SP 2 Koluszki zwyciężyły  SP w Gałkowie Dużym. W finale 

dziewcząt  w walce o I miejsce SP 2 Koluszki pokonała SP w Różycy. 
Zwycięska drużyna z Koluszek grała w składzie:  Nikola Kotynia, Alek-
sandra Kulińska, Marcelina Klimkiewicz, Wiktoria Bahalarska, Łucja 
Świderek, Oliwia Wesołowska, Bianka Rogalska, Karolina Korbel, Kor-
nelia Krakowiak, Kinga Chądzyńska, Wiktoria Większa Vel Staniewska, 
Martyna Rudnicka. W meczu o „brąz”  SP z Gałkowa Dużego pokonała 
SP 1 Koluszki, zdobywając trzecie miejsce. 

W chłopcach w spotkaniu o I miejsce, SP 1 Koluszki w składzie: 
Szymon Garbarski, Michał Kostecki, Oskar Orłowski, Igor Rzesiewski, 
Franciszek Sobierajski, Damian Tosik, Michał Wawrzyn, Radosław 
Wosik, Szymon Woźniak, Mateusz Bąk, Jakub Rzycki, Maciej Chwe-
dorzewski zwyciężyła ze SP w Różycy. III miejsce zajęli chłopcy SP2 
pokonując SP Gałków Duży. Trzeba przyznać iż mini turniej koszyków-
ki w ramach Igrzysk Dzieci był  bardzo ciekawym widowiskiem, nie 
brakowało emocji i sportowego zaangażowania wszystkich zawodni-
ków, a nawet i nauczycieli WF-u, w walce o jak najlepszy wynik. Po-
dziękowania należą się panu Sebastianowi  Fronczak z Łódzkiego 
Związku Koszykówki, za bezstronne, profesjonalne sędziowanie, omó-
wienie w sposób przejrzysty podstawowych elementów i przepisów gry 
w mini koszykówkę. 

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali napoje i batony, zespoły 
dyplomy, I-III miejsca medale, zwycięskie drużyny puchary, wręczane 
przez organizatora Antoniego Tomczyka i sędziego Sebastiana Froncza-
ka. Szkolny organizator imprez sportowych dziękuję dzieciom za sporto-
wą walkę fair play, Urzędowi Miejskiemu w Koluszkach za wsparcie fi-
nansowe turnieju (ufundowanie medali, pucharów i artykułów 
spożywczych),  SP 2 i Dawidowi Koluszkowskiemu za współorganiza-
cje, Pani Joannie Jeżynie za dyplomy, oraz wszystkim kibicom za świet-
ny doping. Następny turniej koszykówki w ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej (2005-2006) w dniu 11.03.br.
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Mamo, Tato, wolę wodę!
Dzieci z Przedszkola Nr 3 

po raz kolejny przyłączyły się do 
ogólnopolskiego programu 
„Mamo, Tato, wolę wodę!”. To 
jeden z najbardziej cenionych 
programów edukacyjnych w 
Polsce zainicjowany przez Ży-
wiec Zdrój w trosce o zdrowy 
rozwój najmłodszych. Jego nad-
rzędnym celem jest wykształce-
nie u dzieci prawidłowych na-
wyków żywieniowych ze 
szczególnym podkreśleniem roli 
wody w codziennej diecie, a tak-
że zwrócenie ich uwagi na za-
gadnienie ochrony środowiska. 
Biorąc udział w programie za-
chęcamy dzieci do wybierania 

wody jako podstawowego napoju, pomagamy w ten sposób budować pro-
ekologiczne postawy od najmłodszych lat.

Uczniowie SP nr 1  
goszczą przedszkolaków

28 lutego uczniowie klasy IIIb i IIa Szkoły Podstawowej nr1 w Ko-
luszkach gościli przedszkolaków z Różycy wraz z wychowawczynią p. 
Lucyną Lewandowską. Uczniowie kl.IIIb wystąpili przed młodszymi ko-
legami i koleżankami w inscenizacji pod hasłem „Witaj, szkoło”. Dzieci 
przeniosły się do krainy Smerfów. Dowiedziały się, jak ważna jest nauka 

w szkole. Przypomniały sobie także zasady obowiązujące w ruchu drogo-
wym. Przedszkolaki wzięły też udział w integracyjnym smerfowym tur-
nieju sportowym. Wspólnie z uczniami kl.IIa utworzyli trzy drużyny wal-
czące o zwycięstwo.  Wszyscy bardzo dobrze się bawili. Drużyny 
otrzymały dyplomy, a każdy uczestnik turnieju słodki upominek. Nasi 
wyjątkowi, mali goście zostali obdarowani również zakładkami i opaska-
mi odblaskowymi. Integracyjne spotkanie przedszkolaków z Różycy i 
uczniów SP1 w Koluszkach zorganizowały: Agnieszka Sławińska, Beata 
Starosta i Anetta Michalak.

Pasowanie uczniów klas pierwszych SP w Gałkowie 
Dużym na czytelników

W zaczarowanym świecie książek 
7 lutego 2020 r. uczniowie klasy I a i I b Szkoły Podstawowej w Gał-

kowie Dużym zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej. Uro-
czystość odbyła się w bibliotece, udekorowanej specjalnie na tę okazję 

przez panią K. Czapnik. 
Spotkanie rozpoczę-

to od powitania i od insce-
nizacji przygotowanej 
przez uczniów z Koła 
Przyjaciół Biblioteki pod 
opieką nauczyciela biblio-
tekarza pani E. Szelesz-
czyk. Wyjątkowi szkolni 
aktorzy z klasy V a i V b 
zabrali pierwszaków w 

zaczarowany bajek świat. Wśród niecodziennych gości znalazły się takie 
postaci, jak: Królowa Książka, Ania z Zielonego Wzgórza, Hania Humo-
rek, Aladyn, Czerwo-
ny Kapturek, Kot Tom, 
Elena. Wszyscy oni 
zachęcali do częstego 
odwiedzania naszej bi-
blioteki, do szanowa-
nia wypożyczonych 
książek i do przeżywa-
nia niecodziennych 
przygód z wybranymi 
bohaterami. 

Pierwszoklasiści z uwagą przyglądali się występom, słuchali próśb 
Królowej Książki, rozwiązywali zagadki, chętnie odpowiadali na pytania. 
Z radością i z uwagą wysłuchali piosenek: „W książeczce płynie rzeczka, 
w książeczce szumi las” oraz „Dziś w bibliotece wielka zabawa”. Tuż po 
pasowaniu najmłodsi czytelnicy otrzymali z rąk pani wicedyrektor Boże-
ny Delewskiej pamiątkowe dyplomy i zakładki do książek ufundowane z 
konta rady rodziców naszej szkoły. Na zakończenie mogli samodzielnie 
wybrać i wypożyczyć książki i czasopisma do domu. Wszystkim pierw-
szoklasistom życzymy wspaniałych przygód w zaczarowanym świecie 
książek. 
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Luty w przedszkolu w Różycy
Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale 

przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, 
wzruszeń, łez i radości. Dzieci z naszego Przedszkola gościły swoje Bab-
cie oraz Dziadków na uroczystości z okazji ich święta.  Impreza odbyła 
sie w lutym ze względu na odbywające sie ferie w styczniu. Babcie i 
Dziadkowie, mieli okazję podziwiać swoje wnuczęta w specjalnie dla 
nich przygotowanych programach artystycznych, następnie zostali oni za-
proszeni na słodki poczęstunek i obdarowani przygotowanymi przez 
dzieci  prezentami i laurkami aby w szczególny sposób okazać swoim bli-
skim szacunek i po raz kolejny podziękować za miłość, cierpliwość i zro-
zumienie. To były naprawdę wyjątkowe uroczystości. Szczęśliwe i roz-
promienione twarze babć i dziadków dały wyraz tego, jak ważne są takie 
spotkania i chwile spędzone wspólnie z wnukami.

Kolejną uroczystością odbywającą się w naszym przedszkolu był bal 
karnawałowy, który odbył się 20.02. Bal karnawałowy dla  przedszkola-
ków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest 
atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i ra-
dości. Tego dnia  już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe po-
stacie. Dzieci przebrane były za  bohaterów znanych bajek, w salach 
przedszkolnych można było spotkać wróżki, królewny, księżniczki,  mo-
tylki, rycerzy, piratów, pajacyków, policjantów, Spider-Mana, Batmana, 
...  nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich  postaci. Rozpoznać 
dzieci było bardzo trudno. Wystrój sali wprowadził nas w atmosferę balu 
u królowej Zimy i  zachęcał wszystkich do wesołej zabawy.  Przedszkola-
ki świetnie bawiły się w rytm muzyki porywającej do tańca . Wodzirejem 
imprezy była ciocia Klaudia, która tańce i zabawę urozmaicała licznymi 
konkursami. Oczywiście znalazło się również coś dla spragnionych i 
zmęczonych, chwila relaksu przy wspólnym poczęstunku i pamiątkowe 
zdjęcie. Wszystkim dopisywały dobre humory i wspaniały nastrój.

Dzieci świętowały również ostatni dzień karnawału. Przybyły do 
przedszkola w przepięknych strojach i zabawnych nakryciach głowy. 
Były pląsy , tańce i zabawy przy wesołej muzyce oraz różne konkursy 
przeprowadzone przez ciocię Małgosię. Zgodnie z nakazem tradycji były 
tez słodkości.

W miesiącu lutym w naszym przedszkolu  został ogłoszony także 
konkurs plastyczny pod tytułem:  ,,Zimowy krajobraz- kompozycja z fi-
gur geometrycznych i brył’’. Wpłynęło wiele ciekawych i pomysłowych 
prac młodych artystów, które wywieszone są w holu naszego przedszkola 
i wszyscy chętni mogą je obejrzeć. Organizatorem konkursu była ciocia 
Ewelina i Agnieszka i przygotowały one dla wszystkich uczestników dy-
plomy i nagrody rzeczowe.

Przedszkolaki  z grupy V w ramach poznawania  różnych zawodów 
odwiedziły pobliski  salon fryzjerski p. Ani i miały okazję zobaczyć tajni-
ki pracy fryzjera. Znalazły się również dziewczynki , które w przyszłości 
chcą zostać fryzjerkami i zajmować się damskimi fryzurami. Pozostałe 
grupy odwiedzą salon w kolejnych dniach. ,,Stokrotki” były również z 

wizytą w kuchni szkolnej gdzie oglądały panie kucharki przy pracy i 
stwierdziły, że nie jest to wcale taka prosta sprawa.

Ostatnim wydarzeniem tego miesiąca były zawody sportowe przygo-
towane dla grupy najstarszej przez nauczycieli i uczniów ze  Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Koluszkach. Na początku przywitała nas klasa III i p. 
Aneta wspaniałym przedstawieniem o Smerfach i przepisach ruchu dro-
gowego. Dzieciom bardzo się podobało , a jeszcze bardziej były zadowo-
lone ze słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców uczniów. 
Następnym punktem były zawody sportowe przygotowane przez p. Beatę 
i Agnieszkę. Przedszkolaki startowały razem z uczniami klasy II w druży-
nach mieszanych. Były biegi , slalomy, rzuty do celu, przeskoki. Nie za-
brakło również drużyny kibiców , która okrzykami dopingowała zawod-
ników. Wszyscy świetnie się bawili i chętnie jeszcze kiedyś to powtórzą.

Uczennice „Jedynki” w finale Konkursu 
„Z poprawną polszczyzną na co dzień”

W tym roku szkolnym uczniowie SP nr 1 w Koluszkach ponownie 
wzięli udział w dwóch Ogólnopolskich Konkursach „ Z poprawną polsz-
czyzną na co dzień” i „ Z poprawną ortografią na co dzień”. W pierwszym 
etapie z trudnościami dotyczącymi poprawnych form gramatycznych i 
związków frazeologicznych zmagało się 21 uczniów, z czego do drugiego 
etapu przeszło 14 osób, natomiast swoją znajomość zasad ortograficznych 
i tych wyrazów, których  żadną zasadą wytłumaczyć się nie da, w pierw-
szym etapie sprawdziło 17 uczniów, z czego do drugiego etapu zakwalifi-
kowało się 7 spośród nich. 

Na kolejnym szczeblu zmagań 
uczniowie musieli wiedzieć, że „Nie 
warto jeść kisielu, który dostali w 
prezencie od Janka Fredry, Lea Pi-
cassa i braci Kurków, ponieważ nie 
przestrzegają oni starych przepisów 
kulinarnych, które przesłali im kuzy-
nostwo z Maroka”. Z kolei ubiegają-
cy się o miano Mistrza Ortografii  
mieli za zadanie zapisać poprawnie 
zasady z „Miniporadnika czupurne-
go chłopka- roztropka i hardego hun-
cwota”.

Pod koniec lutego okazało się, 
że na finał, który odbędzie się w sie-
dzibie PAN-u w Warszawie, pojadą dwie uczennice Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Koluszkach Magdalena Szostek z klasy 5a i Agnieszka Drabik z 
klasy 4a.

Mamy nadzieję, że dziewczęta wpiszą się w chlubną tradycję kolusz-
kowskiej „Jedynki”, której uczniowie w tym konkursie wielokrotnie od-
nosili sukcesy, zostając laureatami czołowych miejsc. Trzymamy kciuki i 
życzymy powodzenia!
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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

Sprzedam dwa pola  
na Felicjanowie

Działki położone obok siebie 
0,5262ha  0,6300ha
Więcej informacji  

pod nr. tel. 730-947-113

PRZYŁĄCZA GAZU
Instalacje CO,CWU,GAZOWE.

Instalacje WOD-KAN
Kotłownie gazowe, pellet, ekogroszek

Ogrzewanie podłogowe 
Protokoły szczelności instalacji gazowej

tel. 693-905-839

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

Firma Centrum Ogrodzeń  
poszukuje pracowników 

na stanowiska:
 • Ślusarz-spawacz

 • Monter lekkich konstrukcji 
stalowych i aluminiowych

(oczekiwanie gotowości do pracy w delegacji)

 • Pracownik produkcji

 • Magazynier/Specjalista  
ds. Zaopatrzenia

Osoby chętne prosimy o przesyłanie CV na adres  
biuro@alleogrodzenia.pl

Kontakt tel. 785 197 253

Cukiernia „KRYCHNIAKA”  
zaprasza 21 marca na wielkie 

otwarcie i degustację!!!
Koluszki ul. Brzezińska 10 (vis a vis Kriady)
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1% dla organizacji pożytku publicznego

Możemy wspomóc lokalne inicjatywy
Przedstawiamy listę OPP (nazwa i numer KRS), które działają na te-

renie naszej gminy. Wybierając którąś z nich, możemy wspomóc osoby i 
organizacje funkcjonujące w naszym lokalnym środowisku. W przypad-
ku chęci znalezienia się na tegorocznej liście prosimy o przekazanie takiej 
informacji do redakcji gazety „Tydzień w Koluszkach”.
 • Fundacja JiM, Nr KRS 0000127075, w rubryce cel szczegółowy wpisać: 

#177 Maciek i Wojtek Łudzikowscy
 • Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej „Sercówka”, Nr KRS 0000283761
 • Stowarzyszenie Historia Koluszek, nr KRS 0000215720, cel szczegółowy: 

Historia Koluszek
 • Fundacja Dla Dzieci z Cukrzycą KRS 0000163346 cel szczegółowy: Artur 

Ostrowski 2775
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Koluszkach, KRS 0000 15 92 03
 • Ludowy Klub Sportowy „Różyca”, KRS 0000 208 100
 • Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży „PRO MUZA”,  

KRS nr 0000149337
 • Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach,  

KRS: 0000232719
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, KRS nr 00000 49 771  

z dopiskiem dla Agnieszki Lenkiewicz
 • Fundacja Avalon, KRS 0000 270 809, z dopiskiem Olczyk Łukasz 9920
 • Fundacja Rozszczepowe Marzenia, KRS 0000 248 920 z dopiskiem 
Tymoteusz Grochal 

 • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko, KRS   
0000 186 434, subkonto 249/D Dyrała Paulina

 • Fundacja Avalon, KRS: 0000270809, z dopiskiem Oller 12803
 • ZHP, KRS: 0000283814, cel szczegółowy: Chorągiew Łódzka,  
Koluszkowski Szczep Harcerski „Niebo” 

 • Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, KRS: 0000037904, 36920 
Amelia Piechota

 • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”,  
KRS 0000186434, cel szczegółowy: 690/G Sławomir Głowacki  

GABINET  
KOSMETYCZNY

„NINA COSMETIC”
Zaprasza od 20 lutego

Oferujemy zabiegi:
- Endermologii
- Drenażu Limfatycznego
- GENEO
- IPL
Zapraszamy od 1000 do 1800

Brzeziny, ul. Głowackiego 30
tel. 607-967-767

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

NAJLEPSZY POLSKI PELLET
z certyfikatem jakości A1 i DIN plus

BARLINEK, OLIMP
DĘBOWY, ZŁOTY GOLD

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

https://ecg-polska.pl

Skup Aut
513-067-594

Dziewczęta z SP Długie i chłopcy z SP 2 
Koluszki najlepsi w Siatkarskich  
Igrzyskach! 

W ramach Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej, LKS Koluszki i 
szkolny organizator imprez sportowych przeprowadził w koluszkowskiej 
hali sportowej, Mistrzostwa Koluszek w siatkówce dziewcząt i chłopców. 

W turnieju uczestniczyły 4 drużyny dziewcząt i 5 drużyn chłopców 
szkół podstawowych Gminy Koluszki.

W dziewczętach rozegrano  mecze „każdy z każdym”. Łącznie 6 spo-
tkań i 15 setów. Drużyna Szkoły Podstawowej w Długiem  okazała się 
bezkonkurencyjna, wygrywając wszystkie mecze, stosunkiem 6:1. Zwy-
cięska  drużyna pokonała: 2:1  SP 1, 2:0  SP 2 i 2:0  SP Gałków Duży, a 
grała w składzie: Patrycja Krupińska, Katarzyna Marczyk, Martyna Ro-
manowska, Monika Gawrych, Justyna Sikora, Julita Kaczorowska, Julia 
Banaszkiewicz, Agata Koprowska.  Drugie miejsce z dwoma zwycięski-
mi meczami i stosunkiem 4:3 zdobyła Szkoła Podstawowa w Gałkowie 
Dużym, trzecia była, Szkoła Podstawowa Nr 1 Koluszki (3:5), czwarte 
miejsce z dwoma setami wygranymi i stosunkiem (2:6) zajęła Szkoła 
Podstawowa Nr 2 w Koluszkach. 

W chłopcach w pierwszym półfinale  SP Długie pokonało 2:0 SP 1 
Koluszki, w drugim półfinale SP 2 Koluszki zwyciężyło 2:0  SP Gałków 
Duży. W finale o III miejsce SP 1 Koluszki pokonał 2:0 SP Gałków Duży. 
Niesamowite emocje towarzyszyły drużynom: SP Długie i SP 2 walczą-
cym o I miejsce, pierwszy set wygrała Szkoła z Długiego, drugi SP 2, w 
tie-breaku lepsi byli chłopcy koluszkowskiej „dwójki” zdobywając złoty 
medal i tytuł Gminnego Mistrza Koluszek w siatkówce. Zwycięska dru-
żyna grała w składzie: Kacper Krzepiński, Jakub Błaut, Jakub Sulgosław-
ski, Igor Staroń, Mateusz Banaszkiewicz, Dominik Klimkiewicz, Dawid 
Rządkowski, Maciej 
Kolasiński. Drugie 
miejsce zajęła SP 
Długie, trzecie SP 1, 
czwarte SP Gałków 
Duży, piąte SP Ró-
życa. Rywalizacja 
jak zwykle była bar-
dzo ciekawa i emo-
cjonująca a co naj-
ważniejsze  przebie- 
gała w duchu fair 
play. Wszystkie dru-
żyny biorące udział 
w zawodach otrzymały dyplomy, napoje i słodycze, trzy najlepsze zespo-
ły dziewcząt i chłopców medale, zwycięskie drużyny puchary ufundowa-
ne przez burmistrza Koluszek Waldemara Chałata. 

Główny organizator Antoni Tomczyk, serdecznie dziękuję sędziom 
głównym turnieju:  Michałowi Nowakowi, Grzegorzowi Munikowskie-
mu  i sędziom sekretarzom: Joannie Jeżynie i Dawidowi Koluszkowskie-
mu za obiektywne i sprawne sędziowanie. 

Dziękujemy dzieciom, nauczycielom i opiekunom drużyn za wspa-
niałą atmosferę podczas zawodów i Szkole Podstawowej Nr 2 za współ-
organizacje. 
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Wynajmę ok 20-30 m2 powierzchni 
biurowej, Łódzka 43, Brzeziny,  
tel. 508-301-005
Tanio do wynajęcia Garaż 60m2 + 
poddasze. Możliwość działalności, 
601-835-140
Do wynajęcia pomieszczenia 
biurowe w Żakowicach  
ul. Piotrkowska. tel. 503-359-777
Do wynajęcia lokal handlowo-usłu-
gowy 42 m2, Koluszki, ul. Targowa, 
693-45-00-93
Wynajmę pokój w Żakowicach 
1000 zł, tel. 503-35-97-77
Kwatery pracownicze, 693-97-97-01
Kwatery pracownicze Żakowice. 
tel. 503-359-777
Do wynajęcia lokal handlowo- 
-usługowy, Koluszki, ul. Reja 6,  
tel. 509-25-45-55
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Pszenicę jarą, 692-228-058
Motocykl ZONGSHEN poj. 250, 
511-004-726 
Sprzedam owies paszowy,  
733-207-777
Sprzedam piec DEFRO 12,  
698-180-926 
Citroen Berlingo 1.6 HDI, blaszak, 
2009, cena do uzgodnienia,  
608-576-121
Kia Ceed trzydrzwiowy, 663-966-843
Owies, pszenżyto, jęczmień, 
730-160-793
Pralkę, Stół, Kanapę, 506-138-467
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377 
Drewno kominkowe opałowe  
i rozpałka, tel. 608-830-403
Drewno kominkowe – opałowe,  
tel. 695-277-882

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

EDUKACJA
Korepetycje, matematyka,  
662-489-226

USŁUGI
Remonty, Wykończenia ogólno-bu-
dowlane. Rachunki, tel. 789-030-878
Transportowe usługi – auto cięża-
rowe z HDS, tel. 667-583-078
Fotowoltaika, dofinansowania, 
782-508-763
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060
Ogrodzenia klinkier – łupek, 
604-543-817
Instalacje Wod. Kan., CO i Gaz. 
Serwis Kotłów Gazowych, przeglą-
dy gazowe. Wymiana i montaż 
Kotłów Gazowych, tel. 601-739-479
Pralki – lodówki – naprawa, 
609-046-483
Meble na wymiar. Kuchnie, szafy  
i inne. Pomiar i projekt wraz z wizu- 
alizacją 3D Gratis, 665-141-917
Usługi hydrauliczne, instalacje c.o., 
wod.-kan. i gaz. Kotłownie, pompy 
ciepła, 506-098-164
Hydraulik – instalacje c.o.,  
wod.-kan., gazu, 506-864-713
Pranie kanap, dywanów i tapicerki 
samochodowej bez zapisów,  
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
Budowy docieplenia wszelkie, 
604-350-807
Profesjonalne ostrzenie noży, 
nożyczek itp., tel. 782-411-355
Układanie kostki, zakładanie 
trawników, odwodnienia działek  
i drenaże opaskowe, tel. 530-810-900
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
ROLETY materiałowe w kasetkach, 
Dzień - Noc, plisy, żaluzje, moski-
tiery, tel. 603-993-306
Tynki maszynowe cementowo – 
wapienne, tel. 669-20-19-62
Ogrodzenia, łupek, klinkier, 
kamień, 604-543-817
Blaty, schody, parapety, kominki, 
tel. 661-196-032
Wynajem minikoparki,  
tel. 515-493-834
Wynajem koparko-ładowarki, 
koparki obrotowej, tel. 515-493-834
Przyłącza wodociągowe,  
tel. 515-493-834
Przyłącza kanalizacyjne,  
tel. 515-493-834
Remonty i wykończenia komplek-
sowo, 737-985-710
BUDOWA domów, usługi budowla-
ne, 505-509-874
RTV-SAT INSTALACJE, 
608-857-122

Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA
Zatrudnię kierowcę kat. C , mile 
widziane uprawnienie na HDS  
tel. 667-583-078 
Poszukuję opiekunki do rocznego 
dziecka. Osoby zainteresowane – 
tel. 606-835-957
Zatrudnię pracownika fizycznego 
na skład budowlany w Koluszkach, 
ul Przejazd 16, tel. 693-166-459
Zatrudnię kierowcę na skład 
budowlany w Koluszkach ul. 
Przejazd 16, tel. 693-166-459
Zatrudnię murarzy, 604-543-817
Zatrudnię pracownika do robót 
ziemnych, 665-183-407
Zatrudnię do szycia spodni  
z bawełny, 503-187-516
Zatrudnię pomoc dziewiarza. Praca 
lekka, 508-860-054
Zatrudnimy operatora maszyn 
CNC – gilotyna, prasa krawędziowa, 
plazma, wykrawarka rewolwerowa 
– 606-762-071 DRIVAL Żelechlinek
Do szwalni zatrudnimy szwaczki  
i pomoc, tel. 519-375-900
Zatrudnię pracownika do gospodar-
stwa, 603-692-065
Zatrudnimy spawacza MIG/MAG 
lub TIG (możliwość przyuczenia), 
606-762-071 DRIVAL Żelechlinek
Zatrudnimy inżyniera konstruktora. 
Praca w Solidworks i Inventor. 
Branża przyczepy i konstrukcje 
stalowe. Może być student, możli-
wość przyuczenia, 606-762-071 
DRIVAL Żelechlinek
Restauracja Nowa Zachęta zatrudni 
Pomoc Kuchni, tel. 501-135-981
Zatrudnię szwaczki oraz praso-
waczkę, tel. 600-260-850
Zatrudnię pracownika budowlane-
go, tel. 724-724-402
Przyjmę do pracy osobę na praso-
wanie spodni damskich. Może być 
do pomocy, tel. 502-171-510
 „KAWY MALOWANE” zatrudnią 
pracownika, tel. 606-23-96-96
Zatrudnię prasowaczkę do zakładu, 
603-297-009
Zatrudnię osoby do montażu 
balustrad. Również do przyuczenia, 
tel. 785-197-253
Zatrudnię szwaczki, konfekcja 
damska, bluzki, sukienki,  
519-375-900
Zatrudnię szwaczki, 602-194-850
Zatrudnię elektromontera,  
tel. 42 214-07-00
Zatrudnię fryzjerkę, tel. 509-618-229

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam dom piętrowy rodzinny  
z basenem w centrum Koluszek. 
Wszystkie media, tel. 668-60-91-91
M-4, 48 m2, sprzedam, 730-152-068
Sprzedam dom lub zamienię  
na mieszkanie, 606-662-128
Sprzedam Dom w Koluszkach,  
ul. Żeromskiego o pow. 95 m2, 
tel. 698-614-915
Sprzedam działkę budowlaną – 
1400 m2. Wszystkie media w drodze 
przy działce. Gałków Mały,  
ul. Borowiecka róg Wschodniej,  
tel. 605-169-391
Kupię działkę, ziemię lub gospodar-
stwo rolne, tel. 536-996-026
Kupię od 0,5 do 1 ha ziemi lub więcej 
przy głównej drodze asfaltowej  
w okolicach Koluszek, 602-57-97-06
Sprzedam działkę budowlaną 1600 m2 
w Koluszkach, ul. Graniczna, 80 zł 
za m2, tel. 602-57-97-06
Sprzedam działkę budowlaną  
w Głownie, 2611m2, tel. 886-423-100
Działki 600 m2 i 850 m2 w Kolusz-
kach sprzedam, tel. 530-810-900
Kupię działkę na wsi do 800 m2  
z domkiem do remontu lub bez,  
tel. 503-729-631 lub 608-180-102

Sprzedam działkę 2300 m2,  
Rewica „B”, media, blisko lasu,  
tel. 886-779-480

Sprzedam duże działki budowlane 
w Koluszkach, 691-750-199

Sprzedam działki budowlane  
od 600 do 900 m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684 
lub 601-258-627

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      
Wynajmę lokal mieszkalny  
z podwórkiem na obrzeżach Koluszek 
z możliwością prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, 797-921-187
Do wynajęcia mieszkanie  
w Skierniewicach, 512-472-082
Wynajmę 200-400 m2 powierzchni 
przygotowanej pod szwalnię,  
Łódzka 43, Brzeziny, tel. 508-301-005
Do wynajęcia dom w Koluszkach, 
tel. 608-641-850
Do wynajęcia mieszkanie po 
remoncie ok 50 m2, parter domu  
w Żakowicach. Niedaleko sklepy, 
PKP, szkoła. 1500zł plus opłaty.  
tel. 503-359-777
Wynajmę ok. 200 m2 powierzchni 
magazynowej, Łódzka 43, Brzeziny, 
tel. 508-301-005

OGŁOSZENIA DROBNE
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TERMAL
USŁUGI 

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

WOD-KAN
- REKUPERACJA

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

501 10 22 81, 509 307 458

telefon: 690 901 602

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. Umowa o pracę.  
Praca cały rok, 602-138-477

Zatrudnię pomocników elektro-
montera, tel. 42 214-07-00

Zatrudnię szwaczki z doświadcze-
niem w szyciu sukienek i żakietów. 
Praca cały rok, 605-600-896

Zatrudnię do zakładu krawieckiego 
prasowacza oraz szwaczki,  
601-20-44-20 lub 504-802-868

Brukarzy z doświadczeniem, 
atrakcyjne wynagrodzenie,  
umowa o pracę, 607-303-814

ZDROWIE
UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrow-
ski, Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 
1. Pon/Śr/Pt: 13.00 - 16.00. WA-
ZEKTOMIA, WSZYWKI (Esperal), 
tel. 602-190-429

RÓŻNE
Poszukuję opiekunki do rocznego 
dziecka. Osoby zainteresowane – 
tel. 606-835-957
ROWERY używane, rowery 
elektryczne używane. Pomogę 
wybrać, tel. 600-83-11-89
DJ na Imprezy, 720-717-817

Przerwy w dostawach prądu
 � 17.03.2020 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Łódzka Nr 1, 

Ogrodowa Nr 3 – 5, Wincentego Pola, Przejazd Nr 1 – 16 i 93, Sło-
wackiego Nr 1 – 49, Sportowa Nr 1 – 4, Strzemińskiego Nr 1 – 9,  
Wileńska Nr 1 – 4.

 � 20.03.2020 r. w godz. 8:00 do 12:00: Borowa ul.: Borowiecka Nr  
od 9 do 17, Gałków Mały ul.: Borowiecka Nr 10, 19, 25, 27, 34 i 38, 
Wschodnia Nr 4, 6 i 8.

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej, itp., 720-724-916 

Kino nieczynne do odwołania

Miejsce  
na Twoją  
reklamę
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NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

KANCELARIA PRAWNA
Radca Prawny TOMASZ KOS

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

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

dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Gabinet  
„ALEXANDER-MED”

akupunktura i terapia manualna
 - leczenie schorzeń kręgosłupa
 - rwa kulszowa, barkowa
 - przepukliny dysków
 - nerwica i naruszenie snu
 - skolioza u dzieci
 - bóle migrenowe

tel. 44 714-68-75
tel. kom. 601-226-862

95-040 Koluszki
ul. 11 Listopada 41  

godz. 10.00-11.30; 19.00-20.00

BIURO PODRÓŻY  
TURKUS

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

www.turkus-travel.pl

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

NAJLEPSZY
POLSKI WĘGIEL

Budziszewice, ul. Graniczna 1
tel. 660 733 019

44 710 23 55

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

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

tel. 509 099 286

REHABILITACJA  
FIZYKOTERAPIA

REHABILITACJA: ortopedyczna, neurologiczna I terapia manualna Kinesiology 
Taping I masaż leczniczy wizyty domowe

FIZYKOTERAPIA: elektroterapia I ultradźwięki I laser I sollux  
I pole magnetyczne I krioterapia

tel. 535 322 122 | Koluszki, ul. Poprzeczna 5  
(ul. naprzeciwko Liceum przy ul. Kościuszki)

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

PIELĘGNACJA OGRODÓW
Wycinka i formowanie  

drzew i krzewów
Zakładanie, koszenie  

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

ogrodzeń
Automatyczne systemy 

nawadniania
Faktury VAT

Ogród i dom. Koluszki  
ul. Przejazd 8

tel. 44 714-49-45  
605-23-67-37
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II Dzień Kultur w I LO
Wielu z nas marzy o podróżach w odległe zakątki świata, jednocze-

śnie też wielu z nas brakuje wiedzy o obcych nam kulturach i nieznanych 
krajach. Często nieznajomość różnorodności rodzi stereotypy, stereotypy 
rodzą strach, a strach rodzi niechęć, dlatego najlepszym wyjściem na po-
znawanie jest doświadczanie, a czy jest na to lepsze miejsce niż szkoła? 
Szkoła, która zamiast cech ksenofobii winna rodzić kreatywność, otwar-

tość oraz tolerancję. 
Tym sposobem z inicja-
tywy Filipa Szeleszczy-
ka i mojej powstał 
Szkolny Dzień Kultur i 
Religii Świata, a dzięki 
pomocy samorządu 
uczniowskiego I LO, 
21.02.2020 odbyła się 
II już edycja imprezy.

Szkołę rozumiemy 
także jako miejsce wy-
rażania siebie, dzielenia 
się pasjami i szlifowa-
nia umiejętności w tym 
co lubimy, zapropono-
waliśmy zatem zestaw 
konkurencji spośród 
których każdy odnaj-
dzie coś dla siebie. Quiz 
o religii, narodowy ta-
niec i stroje, lokalna 
kuchnia czy praca pla-
styczna – podobnie jak 

przed rokiem klasy wylosowały kraje, które miały reprezentować. Tym 
razem poznaliśmy zwyczaje Armenii, Birmy, Chin, Etiopii, Indii, Indone-
zji, Izraela, Japonii, Madagaskaru, Peru i Sri Lanki. Tego dnia w sali gim-
nastycznej liceum czuło się mieszankę egzotycznych, orientalnych przy-
praw, było kolorowo, słyszało się muzykę z różnych stron świata. W 
zabawę włączyli się także wychowawcy, niektórzy tańczyli, inni przygo-
towali przysmaki. W końcu klasa to nie tylko uczniowie. Wydarzenie 
okazało się też znakomitą integracją społeczności szkolnej.

Lada chwila będziemy absolwentami i opuścimy mury „górki”. Wie-
rzymy jednak, że Dzień Kultur pozostanie tu znacznie dłużej i wpisze się 
w tradycje zasłużonego liceum. Dla nas największą satysfakcją pozosta-
nie zaangażowanie i radość uczestników. Choć rzecz działa się tu, w Ko-
luszkach, dzięki nim wszyscy mogliśmy na chwilę przenieść się daleko 
stąd. 

Patryk Kurc



Ekstremalna Droga  
Krzyżowa 2020

Nie masz pomysłu na to, jak rozpocząć zmiany w swoim życiu? 
Przed Tobą kolejna okazja, by przez złamanie swojego ciała, odnowić du-
cha. W tym roku Ekstremalna Droga Krzyżowa startuje z Brzezin 
27.03.2020 r. Do wyboru mamy aż 3 trasy. Dwa dotychczasowe szlaki  
Brzeziny-Koluszki (z kościoła Podwyższenia Świętego Krzyża do ko-
ścioła Św. Katarzyny Aleksandryjskiej) to trasy:
- czerwona, Jana Chrzciciela (42 km) prowadząca m.in. przez Rogów, 

Jeżów, Świny
- niebieska, Matki Boskiej Częstochowskiej prowadząca przez Gałkó-

wek, Kaletnik.
Po raz pierwszy do dyspozycji mamy również trzecią trasę o długo-

ści 42 km z Brzezin do Łodzi (kościół bł. Jana XXIII) prowadzącą m.in. 
przez Dąbrówkę Małą, Stare Skoszewy, Wiączyń Dolny. Jest to propozy-
cja szczególnie dla osób z Łodzi i okolic. UWAGA: pątnicy spotykają się 
w Brzezinach, 27 marca o godz. 21.00 w kościele Podwyższenia Św. 
Krzyża  (ul. Tadeusza Kościuszki 48). Wymarsz nastąpi po Mszy Św.  

Zgłoszenia, szczegółowe informacje i materiały do modlitwy znaj-
dziemy na stronie www.edk.org.pl. Dobrej drogi. Z Panem Bogiem.   (pw) 

Ekstremalna, bo trzeba pokonać trasę 
minimum 40 km w nocy. Samotnie  

lub w skupieniu. Bez rozmów i pikników.  
Musi boleć, byś opuścił swoją strefę komfortu  

i powiedział Bogu: jestem tutaj nie dlatego,  
że masz coś dla mnie zrobić, jestem,  

bo chcę się z Tobą spotkać.

Dzień kobiet dla chorej Łucji

7 marca na pasażu przy rondzie w Koluszkach, Fundacja Niosę Po-
moc, Luk-Ann Zielona Budka i KKS Koluszki wraz z wolontariuszami 
zorganizowali charytatywną zbiórkę pieniędzy dla chorej Łucji Kobus. 
Pomysł polegał na sprzedaży kwiatów na Dzień Kobiet. Łącznie tego dnia 
zebrano 4090,12 zł. Całych dochód został przeznaczony na rehabilitację 
Łucji. Dziękujemy.                                                                                (pw)


