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Czego brakuje i czy powinniśmy obawiać się podwyżek oraz braku towarów
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Pustki na ulicach,
obfitość w sklepach

Kibice zbierają
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Wtorkowy rynek w Koluszkach, godz. 8.00.
Jeden obraz wart więcej niż milion słów...
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Gmina rozdaje płyn do dezynfekcji
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Policja – 997, 44 714 69 77
Straż Pożarna – 998, 44 725 69 00
OSP Koluszki – 44 714 58 27
Pogotowie Ratunkowe – 999
URZĄD MIEJSKI
Sekretariat
– 44 725 67 00
Redakcja TwK
– 44 725 67 18
USC
– 44 725 67 60
Biblioteka Miejska
– 44 714 58 38
MOK, Kino Odeon
– 44 714 58 80
BIURO INŻYNIERA GMINY
KPGK sp. z o.o.
ZUK
MGOPS
Pogot. Energetyczne
Pog. Kanalizacyjne
Pogotowie Gazowe
Ujęcie wody i pog. wod.
Oczyszcz. ścieków

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

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

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

Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
przy ulicy Reymonta
w Koluszkach

zamknięty
do odwołania

Apteki:
ul. Żwirki 2
ul. Sikorskiego 6
ul. Głowackiego 20
ul. Korczaka 5
ul. 11 Listopada 33
ul. Przejazd 6
ul. 3 Maja 8
ul. 3 Maja 19G
ul. Brzezińska 54
Gałków

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

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

– 44 714 58 42
– 42 214 40 00
– 118 913
– 19 757
– 44 714 10 41
– 44 714 19 98
– 44 714 13 54

Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii
ul. Staszica 34 – 44 714 67 67
pon. 13.30-18.30, wt. 11.00-15.00,
śr. 13.30-20.00, czw. 15.00-19.00
Abstynenckie Stowarzyszenie Klub
Wzajemnej Pomocy „Ostoja”, ul. Staszica 34
44 714-23-40 (pn-pt 17.00-20.00)
Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie
ul. Staszica 34 – 44 714-58-69
(pn.: 16.00-19.00 i śr. 16.00-19.00)
Grupa AA „Iskierka”, ul. Mickiewicza 40,
501 648 560

Biuro Inżyniera Gminy

przyjmuje zgłoszenia dotyczące:
l

l
l

l
l

l
l
l
l
l

l
l
l
l

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

44 725 67 68 telefon czynny 24h
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Nocna i Świąteczna
Opieka Zdrowotna
Szpital Specjalistyczny Brzeziny
Powiatowe
Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Brzezinach
ul. M. Skłodowskie-Curie 6

46 874 20 11

Kasa Urzędu
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

27.03.
ul. 3 Maja 19G
28.03.
ul. Brzezińska 54
29.03.
ul. Przejazd 6
30.03.
ul. 11 Listopada 33
31.03.
ul. Żwirki 2
1.04.
ul. Głowackiego 20
2.04.
ul. Korczaka 5
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Gmina rozdaje mieszkańcom
płyn do dezynfekcji
Od wtorku do mieszkańców
naszej gminy rozwożone są płyny
do dezynfekcji powierzchni. Środek

trafi do każdej nieruchomości (po
0,5 l na mieszkanie). W sumie rozdanych zostanie 8 tys. butelek.

Decyzję o przekazaniu płynu
podjął burmistrz Koluszek. Akcja
finansowania jest ze środków
przeznaczonych na zarządzanie
kryzysowe. Środek produkowany
jest w firmie POL-HUN z Koluszek.
Dystrybucją płynów zajmuje
się Ochotnicza Straż Pożarna. Akcja
rozwożenia potrwa do 31 marca.
Gmina została podzielona na rejony,
w których operują poszczególne
ochotnicze straże pożarne z danego
terenu. Płyn wraz ze stosowną informacją na kartce, zostawiany jest pod
drzwiami.
Ponieważ w obecnym czasie
środki do dezynfekcji są na wagę
złota, o Koluszkach dość głośno
zrobiło się w przestrzeni medialnej. Do Urzędu rozdzwoniły się telefony z okolicznych gmin, a nawet ze Śląska, z pytaniem, gdzie
zaopatrujemy się w środek i w jakiej cenie. Jak już wcześniej zosta-

ło wspomniane, z produkcją błyskawicznie
ruszyła
firma
POL-HUN, przygotowując specjalne linie produkcyjne oraz organizując surowiec. Pamiętajmy jednak, że nie jest to środek do
codziennej dezynfekcji rąk. Służy
on do skutecznego odkażania powierzchni. Stężenie alkoholu przekracza 60 proc., a zatem jest odpo-

wiednie do niszczenia koronawirusa. Jak informuje gmina,
umieszczona na butelce nazwa
„płyn czyszczący”, wynika tylko z
przyczyn prawno-praktycznych.
Dzięki tego rodzaju nazewnictwu
płyn można było wdrożyć do dystrybucji już teraz, a nie dopiero za
kilka tygodni.
(pw, fot. elw24.net)

Zamknięcie żłobka
W związku z stanem epidemiologicznym w naszym kraju Wojewoda
Łódzki wydał polecenie o zawieszeniu działalności (zamknięcia żłobków) od dnia 26.03.2020 r. do dnia 10.04.2020 r.
Ponieważ żłobek jest zamknięty dla osób przychodzących z zewnątrz
wszelkich informacji udzielamy drogą mailową zlobek@koluszki.pl
lub pod numerem telefonu 42 235 17 89.
Rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Koluszkach została przesunięta
na okres 14.04.2020r -22.04.2020r.(po odwołaniu stanu epidemiologicznego).
Pamiętajcie że najważniejsze jest teraz zdrowie Państwa, Waszych
dzieci oraz pracowników Żłobka.
Dyrektor Żłobka Miejskiego w Koluszkach
Barbara Kukulska-Sokołowska

Kuria Metropolitalna Łódzka informuje,
że władze państwowe wprowadziły nowe
ograniczenia odnoszące się
do zgromadzeń liturgicznych.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nakazuje:
„Ograniczenie liczby osób do 5, m.in. na mszach
świętych, pogrzebach czy ślubach.
Do limitu nie wlicza się kapłanów,
czy np. osób z zakładów pogrzebowych.”

Rysunek dla cichych bohaterów
By podnieść na duchu służby medyczne z łódzkich szpitali, nasza gmina ruszyła z akcją tworzenia przez przedszkolaków rysunków dla tych, którzy zapomnieli o sobie, by pomagać innym.
- Drodzy rodzice i kochane dzieci. Serce nam dyktuje prosić Was o
„RYSUNEK DLA NASZYCH CICHYCH BOHATEROW”, którzy w
czasie pandemii, zapomnieli o sobie. Niech to będzie znak wsparcia,
wyraz szacunku, docenienia i zapewnienia, że nigdy nie zapomnimy.
Podziękujmy kartką, laurką wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym. Zachęcamy nauczycielki przedszkoli z terenu gminy Koluszki do włączenia się do akcji – czytamy w rozsyłanej informacji.
Kartki będzie można wrzucać do pojemników wystawionych w
sklepach.
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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Podziel się krwią
W związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią koronawirusa i wzrastającą liczbą osób hospitalizowanych, Klub Honorowych
Dawców Krwi im. Św. Floriana
przy KP PSP w Koluszkach oraz
Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Łodzi zwraca się do Honorowych Dawców Krwi oraz wszystkich zdrowych osób, które w
ostatnim czasie nie podróżowały do innych krajów i nie miały kontaktu z
osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną, o zgłaszanie się do oddawania krwi. Akcja przeprowadzona zostanie w dniu 27 marca (piątek) w
godzinach 8.00 do 12.00 w mobilnym ambulansie podstawionym przed
Komendą Powiatową PSP w Koluszkach przy ul. Słowackiego 28.

Powiatowa Stacja
Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi
Telefony dyżurne 600 241 646 | 570 204 085 | 881 565
393 531 126 719 | 531 172 734 e-mail: psse@psselodz.pl
Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Województwa Łódzkiego, dedykowana wyłącznie
sprawom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2
7 dni w tygodniu w godz. 08:00–22:00: +48 695 422 338
663 114 439 | 782 236 442 | 782 277 228
663 154 463 | 665 386 932
OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA KORONAWIRUS
800 190 590

27.03.2020 r.

Kasz-Bus wprowadza
kolejne ograniczenia
- Jak już wszyscy Państwo wiecie, wprowadza się kolejne ograniczenia, w tym w transporcie. Wprawdzie od dłuższego czasu wahaliśmy się
nad całkowitym zawieszeniem naszych połączeń na wszystkich liniach,
to jednak uznaliśmy, że nie jesteśmy w stanie tego Państwu zrobić. Jesteśmy świadomi, że bez nas wielu z Państwa nie dostałoby się do pracy.
Póki co będziemy jeździć, choć sytuacja ekonomicznie jest naprawdę fatalna i nie wiemy, jak długo jeszcze damy radę. Na razie jednak jeździmy,
ale wprowadzamy daleko idące zmiany. Od 25 marca, aż do odwołania,
obowiązuje bezwzględny zakaz przewozu osób powyżej 50% miejsc siedzących wynikających z dowodu rejestracyjnego pojazdu. Oznacza to, że
nasi Kierowcy odmówią przewozu Pasażerowi, jeżeli doprowadziłoby to
do zajęcia więcej, niż połowy miejsc siedzących. Złamanie tego zakazu
zagrożone jest wysoką grzywną - czytamy w liście skierowanym przez
firmę Kasz-Bus do klientów.
Przewoźnik informuje również, że stara się za wszelką cenę, aby
zmiany w rozkładzie były jak najmniej dotkliwe, ale musi brać pod uwagę również kwestie ekonomiczne. Utrzymanie połączeń wiązałoby się
bowiem w najlepszym wypadku ze znacznym wzrostem cen biletów, a w
najgorszym z całkowitą niewydolnością finansową firmy.
W liście znalazły się także porady ułatwiające klientom kontakt z
przewoźnikiem: - Nasza infolinia z przyczyn technicznych nie działała
ostatnio prawidłowo. Od 25 marca wraca do normalnego trybu pracy, to
jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00. Kontakt możliwy jest
pod numerem telefonu: 503-513-812 [rozkłady jazdy – prosimy wybrać
1]. Przypominamy również, że operator obsługujący bilety miesięczne
[wewnętrzny 2] nie zajmuje się udzielaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy. W tym celu prosimy kierować zapytania pod wewnętrzny
numer 1. Życzymy Wam bardzo dużo zdrowia i oby jak najszybciej
wszystko wróciło do normy…”.
(pw)

Informacja Koluszkowskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Drogiej Koleżance

Jolancie Wasilewskiej
wyrazy głębokiego żalu po śmierci

Syna
składają burmistrz Koluszek
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Koluszkach

Pani Barbarze Aleksandrowicz
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
w trudnych chwilach po stracie

Teścia

składają uczniowie klasy II b SP nr 1 wraz z rodzicami

W związku z zagrożeniem koronawirusem, Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z
uprzejmą prośbą o zastosowanie się do poniższej procedury:
1) podawanie stanu wodomierza głównego wraz z danymi miejsca odbioru (imię i nazwisko odbiorcy, adres: miejscowość i ulica) do wyboru
drogą: telefoniczną tel. 44 714 58 45 wew. 18 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.00 lub elektroniczną na adres:
e-mail: wodociągi@kpgk.com.pl lub administracja@kpgk.com.pl
2) kwota do zapłaty, wyliczona fakturą zostanie:
•• dostarczona przez Inkasenta do skrzynki pocztowej lub przesłana
zdjęciem na wskazany numer komórki
lub
•• wysłana na adres e-mail.
3) Odbiorca uiszcza kwotę na jedyne właściwe konto KPGK Sp. z o.o.:
PKO BP I Oddział Koluszki nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 7666
KPGK Sp. z o.o. prosi o terminowe regulowanie należności. Jednocześnie deklaruje, że każdego dnia, pracownicy Spółki dokładają wszelkiej staranności, aby obecna trudna dla nas wszystkich sytuacja, nie wpływała negatywnie na ciągłość dostaw wody, a także odbiór ścieków.
Prosi się również Odbiorców, o zachowanie wszelkiej czujności, na
ewentualne próby wyłudzenia wpłat na inne konta bankowe. Każdą taką
próbę należy zgłaszać telefonicznie lub drogą elektroniczną do Spółki
(dane kontaktowe powyżej).
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Czego brakuje i czy powinniśmy obawiać się
podwyżek oraz braku towarów

Pustki na ulicach,
obfitość w sklepach
Najpierw paniczny strach spowodował, że wymiecione zostały sklepowe półki. Później zszokował nas wzrost cen takich produktów jak mięso, czy papier toaletowy. Po kilkudniowym chaosie wszystko wskazuje
na to, że sytuacja uległa unormowaniu i ceny tych produktów powróciły
do akceptowalnego poziomu.
Ceny
Zdaniem koluszkowskich sprzedawców, nie widać również by inne
produkty drożały. Wahania cenowe kształtują się na poziomie 10-20 gr w
stosunku do dostaw sprzed kwarantanny. Nie wszyscy handlowcy nieznaczne podwyżki traktują jednak z pobłażaniem. Niektórzy nazywają je
„utajonymi” i obawiają się, że ceny będą podwyższane nieznacznie ale
systematycznie, o kilka groszy z każdą dostawą.

Produkty deficytowe
Obecnie jedynym wyjątkiem na mapie produktów, których ceny są
sztucznie zawyżane, pozostają artykuły bezpośrednio związane z walką z
koronawirusem, czyli maseczki i środki do dezynfekcji. Cena maseczek
podskoczyła kilkukrotnie, a i tak pozostają one produktem deficytowym.
Kilka razy więcej zapłacimy także za środki do dezynfekcji. Zaopatrując
się w tego rodzaju środki
pamiętajmy jednak, że bardzo popularne różnego rodzaju żele i preparaty antybakteryjne
muszą
być
wyprodukowane na bazie
alkoholu o stężeniu w przedziale 60-80 proc. W przeciwnym razie nie zadziałają
na wirusa. Jednak profesjonalnych środków do dezynfekcji raczej nigdzie nie dostaniemy. Co prawda do obywateli miał trafić
środek produkowany przez Orlen, ale tak naprawdę słowo „miał” jest najlepszym określeniem, ponieważ jak do tej pory na stacje benzynowe w
Koluszkach albo nie dotarł, albo w tak małej ilości, że po 30 minutach już
go nie było.
Jest jeszcze jeden produkt, który wymyka się statystykom. - Na ten moment nasza sieć jest w pełni zatowarowana. Nie brakuje nam żadnych produktów spożywczych poza drożdżami, zarówno suchymi jak i tymi z lodówki. Jest to obecnie produkt, który jestem w stanie sprzedać w każdej ilości
– informuje Łukasz Majek, prowadzący Carrefour Express w Koluszkach.
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Sprawdziliśmy. Faktycznie drożdży brakuje w zasadzie w całym
mieście, a tam gdzie udało nam się je wytropić, zostały poddane reglamentacji. – By starczyło dla wszystkich, sprzedajemy jedynie po 2 opakowania na klienta. Prawie jak za komuny – śmieje się sprzedawczyni ze
sklepu przy ul. 11 Listopada. Dlaczego tak rzuciliśmy się na drożdże?
Teorie są dwie. Wykupiliśmy przeogromne ilości mąki, to fakt. I być
może najzwyczajniej zapomnieliśmy o drożdżach do wypieku. Druga teoria jest bardziej romantyczna, i zakłada, że po prostu potrzebujemy drożdży do pędzenia środka do dezynfekcji.
Czy zabraknie jedzenia?
Najważniejsze z pytań, przed którymi stoją obecnie mieszkańcy, dotyczy tego, czy lada chwila nie zabraknie produktów. Takie właśnie rozumowanie skłoniło bowiem wielu obywateli do panicznego wykupowania
produktów w pierwszych dniach walki z koronawirusem.
- Jeżeli tego rodzaju zła sytuacja w formie zaostrzonej kwarantanny
miałaby potrwać 1-2 miesiące, to problemy z dostępem do żywności mogą
się pojawić. I nie chodzi mi o to, że zabraknie produktów w sklepach, bo
tych mamy w nadwyżce, ale po prostu może zabraknąć rąk do pracy. Bojaźń
wśród personelu jest duża. Zdarzają się już przypadki, że pracownik nie
chce przyjść do pracy. Może paść logistyka, może po prostu nie mieć kto
nałożyć tego towaru w hurtowni. Panika byłaby obecnie najgorszą rzeczą
jaka mogłaby nas spotkać – wyjaśnia Łukasz Majek.
(pw)

Zmiany w funkcjonowaniu Poradni
Psychologiczno–Pedagogicznej
Zgodnie z uchwałą 687/2020 Powiatu Łódzkiego Wschodniego z
dnia 11 marca 2020r. Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Koluszkach, w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa zawiesił wszystkie zajęcia prowadzone na
terenie placówki w terminie od 12.03.2020r. do 25.03.2020r.
Poradnia jest czynna codziennie od 8.00 do 16.00. W czasie 9.00 – 13.00
dyżurują specjaliści. Opinie i orzeczenia wydawane są w ustawowych terminach. W trosce o bezpieczeństwo i ograniczenie rozprzestrzeniania się
epidemii prosimy o unikanie osobistych wizyt (z wyjątkiem sytuacji kryzysowych), kontaktowanie się telefonicznie lub środkami komunikacji
elektronicznej.
JEŻELI POTRZEBUJECIE POMOCY, ROZMOWY CZY
WSPARCIA - Prosimy piszcie do nas maile o treści –„WSPARCIE”
na adres pppkoluszki@interia.pl bądź dzwonicie tel.44 714 14 54.
Na stronie Poradni www.ppp-koluszki.pl w zakładce „Aktualności”
oraz „Artykuły/Dla Rodzica” dostępne są ciekawe artykuły (m.in. „Porozmawiajmy o strachu”, „Jak motywować dziecko do nauki”) oraz materiały do pracy w domu.
Nie zostawimy Was samych!
Zapewniam, że wszyscy specjaliści Poradni pozostają w pełnej gotowości niesienia Wam wirtualnej pomocy. Życzymy Wszystkim zdrowia i
nadziei na dobry kolejny dzień!
Aleksandra Balcerak
- dyrektor PPP w Koluszkach
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Mieszkaniec powiatu złamał kwarantannę

To nie był mieszkaniec
Koluszek
W poniedziałek jedna z większych gazet podała informację, że mieszkaniec Koluszek złamał obowiązek kwarantanny i postanowił wyjść z domu.
Choć na terenie naszego powiatu faktycznie doszło do takiego incydentu, uspokajamy mieszkańców naszej gminy, że powyższe zdarzenie
nie miało miejsca na terenie Koluszek. Owym, najłagodniej mówiąc lekkomyślnym mężczyzną, okazał się mieszkaniec gminy Rzgów. Po powrocie mężczyzna nie potrafił racjonalnie wyjaśnić, dlaczego nie stosuje
się do kwarantanny. Jak informuje policja, jego sprawa swój finał będzie
miała w sądzie. Grozi mu wysoka grzywna, nawet do 30 000 złotych.
Przypomnijmy, że policjanci w całej Polsce jak i w powiecie łódzkim
wschodnim sprawdzają, czy osoby które zostały zakwalifikowane przez
służby sanitarne do kwarantanny, wypełniają ciążący na nich obowiązek.
Kontrole przeprowadzane są codziennie. Po odebraniu telefonu od stojącego przed domem policjanta, dana osoba musi pokazać się w oknie. Na
dzień 24 marca do południa w powiecie łódzkim wschodnim kwarantanną
objętych było 85 adresów (łącznie 162 osoby). W mieście Koluszki było to
14 posesji (17 osób). Dodajmy jednocześnie, liczba osób przebywających
w wyznaczonym miejscu zmienia się z dnia na dzień. Poza tym na terenie
naszej gminy znajdują się osoby, które przyleciały z zagranicy i z własnej
woli podjęły kwarantannę, ale policja nie dysponuje o nich wiedzą i ich nie
kontroluje, choć ich powrót został odnotowany przez służby graniczne.
Niestety nie wszyscy objęci kwarantanną rozumieją powagę sytuacji i
swoją bezmyślnością narażają zdrowie innych osób. Co gorsza, bezmyślność przybiera najrozmaitsze formy.
W poniedziałek pracownicy gminy odebrali telefon z informacją
o żartownisiu, który oszukiwał innych, twierdząc, że jest na kwarantannie
i prosił sąsiadów żeby przynosili mu jedzenie i wyprowadzali psa.
(pw)

Policja APELUJE!!!
Kontrole osób objętych kwarantanną prowadzone są wyłącznie
przez umundurowanych funkcjonariuszy. Policjanci sprawdzają czy
osoby te pozostają w wyznaczonym miejscu i czy się do tego stosują,
a także funkcjonariusze pytają czy nie potrzebują jakiejkolwiek pomocy. Każda osoba objęta kwarantanną domową musi zachowywać się
odpowiedzialnie, by nie narażać innych na ryzyko.
Przypominamy również o przestrzeganiu wprowadzonych ograniczeń, realizowaniu poleceń służb oraz wzajemną współpracę. W tym
trudnym dla wszystkich momencie ważne jest, aby stosować się do
wszystkich poleceń funkcjonariuszy! Osoby objęte kwarantanną powinny pozostawać w izolacji i nie narażać innych mieszkańców. Mają
obowiązek pozostać w miejscu kwarantanny!!!

Aplikacja „Kwarantanna domowa”
Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pojawiła się informacja o uruchomieniu aplikacji, która ma zastąpić wizyty policjantów kontrolujących przestrzeganie kwarantanny domowej. Aplikacja jest darmowa,
bezpieczna i dostępna w sklepach Google Play i App Store.
Każdego dnia kwarantanny do osób które aktywowały aplikację,
będą SMSem wysyłane prośby o wykonanie zadania. Bardzo prostego
i zawsze takiego samego. Zrobienia selfie. Dzięki geolokalizacji oraz
nowoczesnemu systemowi porównywania twarzy, będzie wiadomo,
że to na pewno ta osoba i że przechodzi kwarantannę w miejscu zadeklarowanym w formularzu lokalizacyjnym. Czas przeznaczony na wykonanie selfie to 20 minut od otrzymania SMSa. Po upływie tego czasu osoba objęta kwarantanną dostanie wiadomość przypominającą.
Jeżeli w wyznaczonym czasie nie wykona zdjęcia, będzie to sygnał dla
policji, że powinna sprawdzić, czy zasady kwarantanny nie są łamane.
Praktyczna rada: korzystając z aplikacji nie zapominajmy o tym,
aby nasz telefon był naładowany, a dźwięki niewyciszone.
Aplikacja daje też m.in. możliwość zgłoszenia się do lokalnych
ośrodków pomocy społecznej, które w uzasadnionych sytuacjach,
mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze. Dzięki aplikacji szybko
można skontaktować się z pracownikiem socjalnym. W najbliższych
dniach do aplikacji będą dodawane kolejne funkcjonalności. Więcej
informacji na www.gov.pl/kwarantannadomowa.
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Zmiany w funkcjonowaniu
Zmiana czasu w Koluszkach
Oczywiście nie tylko w Koluszkach ale i całej Polsce, zmiana czasu
Urzędu Miejskiego w Koluszkach następuje
dwa razy w roku. Zmiana czasu zwykle wywołuje niepokój.
Referat Inwestycji
•• informacja na temat obecnie prowadzonych/ planowanych inwestycji 44 725 67 42/ 44 725 67 43
•• informacja na temat dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych. Dla
osób zainteresowanych - 44 725 67 45
•• informacja na temat dofinansowania do wymiany kotłów.– 44 725 67 45
•• informacja na temat zaświadczenia o rewitalizacji – 44 725 67 45
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 transportowych 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 telefonu 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 1.07.2019 r.).
•• Informacji na temat sposobu wypełnienia w/w druków: 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 Notarialnymi
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 pomocą
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 źródła ciepła, można przesłać 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 udzielane są pod
numerem telefonu 44 725-67-49
•• Wniosek o zgłoszenie szkody komunikacyjnej można przesłać pocztą 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 udzielane są pod
numerem telefonu 44 725-67-49 lub 44 725-67-55
Urząd Stanu Cywilnego 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
•• Gospodarka nieruchomościami, sprawy z zakresu m.in.: sprzedaży,
dzierżawy, najmów nieruchomości, opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego, numeracji
porządkowej nieruchomości, tel. 44 725 67 53 / 44 725 67 54
•• Zagospodarowanie przestrzenne, sprawy z zakresu m.in.: wypisów,
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 decyzji
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

W którą stronę jest zmiana czasu w marcu? Po co zmienia się czas? Czy
się nie spóźnię? W tym roku
zmiana czasu została zdominowana przez zjadliwy wirus
COVID – 19, ale i tak w najbliższą niedzielę przechodzimy z czasu zimowego na letni
i wówczas przestawiamy
wskazówki zegarów z godziny 2:00 na 3:00. Będziemy
spali o godzinę krócej, ale
dzięki temu słońce będzie zachodziło godzinę później,
dzięki czemu dłużej będzie jasno.
Zmiana czasu, to jak co
roku zamieszanie dla podróżnych, a szczególnie na kolei. Pociągi w zależności od tego, w którą stronę przesuwamy czas, zatrzymują się w nocy
na stacji i ruszają dopiero godzinę później albo też przyjeżdżają z „godzinnym” opóźnieniem.
Czas zimowy obowiązuje w Polsce przez 5 miesięcy, natomiast czas
letni 7 miesięcy.
 czas zimowy - to inaczej czas środkowoeuropejski (obowiązuje
od końca października do końca marca)
 czas letni - to czas środkowoeuropejski letni (obowiązuje od końca marca do końca października)
Wprowadzenie czasu letniego, tj. przesuwanie wskazówek zegarów
o godzinę do przodu w okresie wiosenno-letnim, jako pierwszy proponował podobno Benjamin Franklin w XVIII. Miało to pomóc lepiej dopasować czas aktywności człowieka do godzin, w których jest najwięcej światła słonecznego i przynieść oszczędności. Dlatego też czas letni określa
się w języku angielskim, jako „czas oszczędzający światło dzienne”.
Przez wiele lat eksperci uważali, że zmiana czasu ma pozytywny wpływ
na nasze życie. Zmiana czasu miała dawać oszczędności w zużyciu energii oraz poprawić bezpieczeństwo na drogach. Z czasem pojawiało się
jednak coraz więcej głosów, że zmiana czasu nie przynosi oczekiwanych
efektów.
W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywojennym, następnie w latach 1946-1949, 1957-1964, a od 1977 r. stosuje
się ją nieprzerwanie. Zamieszanie ze zmianami czasu na zimowy i na letni trwa w Polsce już bez mała pół wieku – a nieprzerwanie od 1983r. Co
ciekawe, do 1995 roku zmiana czasu z letniego na zimowy następowała w
ostatnią niedzielę września. Czas letni był wprowadzany - tak jak obecnie
- w ostatnią niedzielę marca. W okresie PRL-u dokładny termin zmiany
czasu w Polsce był ogłaszany w Monitorze Polskim. W 1964 roku zmiana czasu z zimowego na letni nastąpiła dopiero 31 maja.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że 2021 rok przejdzie do historii,
podobnie jak 1983 – tym razem jako rok, od którego Polska definitywnie
zrezygnuje ze zmiany czasu.
W roku 2018 Unia Europejska przeprowadziła internetową ankietę,
w której zdecydowana większość ankietowanych opowiedziała się za
zniesieniem zmiany czasu. W marcu 2019 roku w głosowaniu w komisji transportu Parlamentu Europejskiego zdecydowano, by ostatnia
zmiana czasu miała miejsce w 2021 roku. W państwach, które zdecydują się na pozostanie w czasie letnim, ostatnia zmiana czasu nastąpi w
marcu 2021 roku, natomiast kraje, które na zawsze wybiorą czas zimowy, po raz ostatni przestawią zegarki w październiku 2021. W Polsce
przeprowadzono już konsultacje dotyczące zmiany czasu. Ponad 78
proc. Polaków opowiedziało się za tym, aby zlikwidować zmianę czasu.
Wiele wskazuje na to, że Polska zdecyduje się pozostać na zawsze w
czasie letnim. Co to dla nas oznacza? Jeśli w Polsce będzie obowiązywał czas letni, rano dłużej będzie ciemno. Szczególnie widoczne może to
być w okresie zimowym.
(tom)
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Raport z Gminy Koluszki
 Przedstawicieli gminy dziwi fakt, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia w
sprawie stanu epidemii w Polsce nie uwzględnia samorządów jako instytucji informowanych o posesjach, które podlegają kwarantannie. Kończy
się zatem na tym, że gmina odpowiada za pomoc w dostarczeniu żywności, leków i wsparcie psychologiczne, ale jednocześnie nie wie komu i w
jakiej skali ma pomagać. Z drugiej strony o miejscach objętych kwarantanną informowane są ZUS, KRUS a nawet Poczta Polska.
 24 marca w trybie nagłym weszła w życie zmiana Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Pojawiło się sporo nowych ograniczeń. Z domu możemy
wychodzić tylko w określonych przypadkach (praca, zakupy, wolontariat, apteki, spacer z psem), wprowadzono odstępy w komunikacji zbiorowej, a także zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób (z rodzinnymi
wyjątkami). Najpoważniejsza zmiana to Msze Święte, śluby i pogrzeby.
W tych obrzędach może od teraz uczestniczyć tylko 5 osób (oprócz osób
sprawujących kult i pracowników zakładu pogrzebowego)
 Dużą niepewność wzbudza konieczność zorganizowania wyborów
prezydenckich, których termin przypada na 10 maja. W naszej gminie
do urn jednorazowo chodzi ok. 10 tysięcy ludzi, a ponad 200 pracuje
w komisjach wyborczych. Lokale znajdują się w szkołach, świetlicach
i innych miejscach użyteczność publicznej. Samorząd zastanawia się,
jak zapewnić bezpieczeństwo.
 W środę odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Koluszkach.
Na wniosek burmistrza i skarbnika, radni dokonali przesunięć w budżecie gminy, co ma zapewnić bezpieczeństwo finansowe gminy na najbliższy czas. Rada wyraziła również zgodę burmistrzowi na podejmowanie
zobowiązań finansowych, w tym pożyczek i kredytów, które można wykorzysta w sytuacji, gdyby na skutek złej sytuacji gospodarczej spadły
wpływy do budżetu. Pierwszy raz w historii gminy obradowano bez
udziału publiczności. Transmisja nadawana była na żywo w internecie.
Posiedzenie udało się zorganizować pomimo bardzo skomplikowanych
wymagań sanitarnych. Za kilka dni Sejm ma uchwalić przepisy dotyczące możliwości organizowania takich posiedzeń on-line.
 Dla wielu perspektywa świąt bez wizyty w kościele jest bardzo trudna.
Parafia NP NMP w Koluszkach przygotowuje transmisje na żywo w
internecie z uroczystości Wielkiego Tygodnia. Sprzęt do transmisji
użyczy Urząd Miejski w Koluszkach.
 Trwają rozmowy na temat Dni Koluszek. Wszystko wskazuje na to, że
w zaplanowanym terminie nie odbędą się.
 Urząd Miejski odbiera telefony z zagranicy, m.in. z Niemiec, Norwegii, Anglii. Nasi znajomi chcą wracać do Polski i oczekują zapewnienia miejsca kwarantanny przez gminę.
 Na ulicach pojawił się nowy rodzaj śmieci: rękawiczki jednorazowe. Na
przestrzeni doby jedna z mieszkanek sprzątnęła z chodnika aż trzy pary.
 W piątek 27 marca od 8.00 do 12.00 odbędzie się zbiórka krwi w autobusie przed Państwową Strażą Pożarną. Szpitale potrzebują krwi.
 Stacja kontroli pojazdów z ulicy Słowackiego bezpłatnie ozonuje karetki pogotowia ratunkowego.
 Szwalnia państwa Michalskich przekazała bezpłatnie kilka tysięcy
maseczek dla mieszkańców gminy Koluszki, szpitali i służb ratowniczych. Dziękujemy!
 Pod dużym znakiem zapytania stoi organizacja tegorocznej pielgrzymki pieszej z Koluszek na Jasną Górę.
 Płyn dezynfekcyjny uruchomiony przez gminę trafia już do naszych
domów.
 Do naszej gminy przyleciały pierwsze bociany. Życie toczy się dalej. Za
9 miesięcy będziemy przeżywać Boże Narodzenie. Od początku 2020
roku w Gminie Koluszki urodziło się 47 dzieci. Witamy na świecie:
Jana, Adama, Klaudię, Adę, Tymoteusza, Aleksandra, Maję, Franciszka,
Iwo, Maję, Szymona, Jana, Oliwię, Zuzię, Gabrysię, Marcelinę, Kaję,
Kazimierza, Basię, Maksymiliana, Filipa, Dobromiłę, Barbarę, Krzysztofa, Janka, Igę, Marię, Marysię, Adasia, Olka, Lenę, Aleksandra, Maksymiliana, Zosię, Szymona, Michalinę, Kacpra, Marię, Aurelię, Lilę, Lilianę, Łucję, Jasia, Adę, Sebastiana, Stanisława, Wiktora. Postaramy się
zostawić Wam ten świat trochę lepszym niż go zastaliście.

27.03.2020 r.

Komunikat
w sprawie naboru wniosków
do projektu OZE
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie
kraju i zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - https://rpo.lodzkie.
pl/wiadomosci/item/4148-zmiana-w-planowanych-naborach-w-ramachprogramu-regionalnego-wojewodztwa-lodzkiego Urząd Miejski w
Koluszkach informuje, że:
1. Nabór do projektu związanego z montażem instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koluszki zostaje wstrzymany.
2. Zawieszone zostają oględziny nieruchomości zgłoszonych na podstawie złożonych deklaracji uczestnictwa w projekcie.
3. W dalszym ciągu istnieje możliwość składania deklaracji, jednak nie
zapewniany, że projekt będzie realizowany (przeprowadzenie projektu
jest uzależnione od decyzji Urzędu Marszałkowskiego zarządzającego środkami unijnymi).
4. Od dnia dzisiejszego zostaje uruchomiona infolinia dla osób zainteresowanych projektem. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem 512 446 539 w godzinach 8.00 -15.00 – infolinia nie obsługuje
wiadomości SMS.
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zachęcamy
do śledzenia komunikatów pojawiających się na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Koluszkach – www.koluszki.pl, portalach
społecznościowych Gminy Koluszki, a także w lokalnej prasie.

Dofinansowanie dla Szkoły
Podstawowej nr 2 w Koluszkach
W ubiegłym roku Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach podjęła
działania w celu pozyskania środków z rezerwy subwencji oświatowej.
Dofinansowanie obejmowało wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, które nie posiadały w ramach swojej struktury oddziałów gimnazjalnych oraz, które nie
funkcjonowały w ramach zespołu z gimnazjum.
W połowie września z Ministerstwa Finansów wpłynęło pismo adresowane do Burmistrza Miasta i Gminy Koluszki informujące o tym, że na
wniosek Ministra Edukacji Narodowej Miastu i Gminie Koluszki została
przyznana kwota 60 tysięcy złotych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla „Dwójki”. Po dokonaniu czynności formalnych w zgodzie z
przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych pozostało już
tylko oczekiwać na dostawę zamówionego sprzętu do szkoły.
Zakupy sfinalizowano na początku bieżącego roku. Wyposażenie SP
2 zostało wzbogacone o 20 laptopów wraz z mobilną stacją dokującą służącą do ich ładowania, przechowywania i przemieszczania oraz dwie kolorowe drukarki laserowe. Do pracowni przyrodniczej przybył zestaw
„Multimedialna Pracownia Biologiczna” wraz monitorem interaktywnym
65’, poradnikami dla nauczycieli, a także dostępem do platformy edukacyjnej wspierającej nauczanie interaktywne oraz bogatej bazy e – podręczników i zasobów interaktywnych. Naukę biologii i przyrody urozmaicać będzie również urządzenie einsteinTM LabMate+ ze zintegrowanymi
czujnikami badań: światła, UV, tętna, temperatury, wilgotności oraz ciśnienia.
Korzystanie z wymienionych wyżej pomocy pozytywnie wpłynie na
pogłębienie innowacyjności nauczania w szkole i przyczyni się do podniesienia kompetencji kluczowych uczniów. Należy przypomnieć, że nie
jest to jedyna mobilna pracownia multimedialna w tej placówce, poprzednia została przyznana szkole po zwycięstwie w specjalnej edycji konkursu # OSE Wyzwanie.
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Klub Podróżnika z MOK opuścił Koluszki

Wyprawa do Ziemi Świętej
Miesiąc temu grupa mieszkańców Koluszek z Klubu Podróżnika, Koła Malarskiego, pod kierunkiem Mateusza Jaśkiewicza,
działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach i ze stowarzyszenia Historia Koluszek,
udała się na kilkudniową wyprawę
do Izraela. Wówczas sytuacja na
Bliskim Wschodzie, jeśli chodzi o

sytuacji w Izraelu pod względem
epidemiologicznym, jakie do nas
docierały zaledwie trzy dni po naszym powrocie, były wprost nie do
uwierzenia, tak szybko postępowała tam epidemia. Ela, przyjaciółka
pracująca w czołowym dzienniku
izraelskim Haarec, pisała mi: „to
już nie jest ten sam Izrael, który
parę dni temu opuszczaliście”. W

zagrożenie epidemią nie była tak
poważna jak obecnie, więc wiedzieliśmy, że zachowując środki
ostrożności możemy czuć się tam
bezpiecznie. Izraelczycy, z którymi mieliśmy się tam potem spotkać, też zachęcali, by z podróży
nie rezygnować. Cala sytuacja z

tym momencie dotarła do mnie
świadomość niebywałego szczęścia, że byliśmy akurat w tym czasie, mimo, że początkowo nasza
wyprawa miała odbywać się w
okresie żydowskiego karnawału,
czyli święta Purim, przypadającego w tym roku 8 i 9 marca…

coronawirusem, zarówno jeśli chodzi o Izrael jak i o nasz kraj, rozwinęła się niebezpiecznie dopiero kilka dni po naszym powrocie.
Mieliśmy ze sobą płyny antybakteryjne i korzystaliśmy często z odkażania. Do Polski, wróciliśmy
zdrowi. Wiadomości o rozwoju

Zwiedziliśmy Jerozolimę, zarówno starożytne zabytki Judaizmu jak i chrześcijaństwa. Byliśmy przy Zachodnim Murze,
nazywanym po hebrajski Kotel,
czyli przy Ścianie Płaczu, jedynym
ocalałym fragmencie Świątyni Jerozolimskiej z czasów Jezusa. Od-
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wiedziliśmy Bazylikę Grobu Pańskiego, która kryje obecnie
Golgotę, czyli miejsce Ukrzyżowania oraz Kamień Namaszczenia
wraz z Grobem Pańskim, pojechaliśmy do Betlejem na tzw. „Zachodnim Brzegu” do Bazyliki Bożego Narodzenia. Obecnie obie
bazyliki zostały zamknięte z uwagi na epidemię.

miasta i twierdzy z czasów starożytnego Rymu. Dech w piersi zapiera olbrzymi amfiteatr, największa „sala” koncertowa pod gołym
niebem w Izraelu, używana do
dziś a także akwedukt. W Cezarei
Nadmorskiej można też zwiedzić
znajdujące się w starych, pięknych
budynkach wśród palm, Muzeum
Kolejnictwa na Bliskim Wscho-

Nasza grupa była też nad Morzem Martwym, nad Jeziorem Galilejskim, w miejscach nauczania
Jezusa, a także w Jaffie i Tel Awiwie nad Morzem Śródziemnym.
Każdy z uczestników przywiózł ze
sobą niezapomniane chwile, mogliśmy dotknąć i zobaczyć historię
świata, wojen, zmagania się z ludzkim losem oraz dzieje chrześcijaństwa i Judaizmu, które tam miały
swój początek. Nie zabrakło oczywiście zupełnie „świeckich” akcentów, takich jak wspomniana kąpiel w morzy martwym czy
wycieczka po starej, przedwojennej części Tel Awiwu. Obowiązkowa była oczywiście konsumpcja
bliskowschodniej kuchni, z czego
ochoczo korzystaliśmy. Pokrzykiwanie arabskich kupców na jerozolimskim i telawiwskim szuku, czyli targu, zapach aromatycznych
olejków, których receptury pamiętają najdawniejsze wieki, stąpanie
po mających nierzadko ponad tysiąc lat kamieniach chodnikowych,
widok tradycyjnie ubranych chasydów czy odgłos modlitwy muzułmańskiej dochodzącej z minaretów, których w Jerozolimie jest
więcej niż chyba aptek w Koluszkach, dopełniały klimatu tej wyprawy. Mi osobiście najbardziej
zapadła w pamięci wyprawa nad
Jezioro Galilejskie, do ojczystej
Ziemi Jezusa i do Cezarei Nadmorskiej, gdzie znajdują się do
dziś zachowane imponujące ruiny

dzie. Jest to w końcu miasto, w
którym spory czas spędził Paweł
apostoł.
Nasz powrót do Polski trwał 4
godziny i odbył się bardzo bezpiecznie. O kosztach pobytu nie
będę mówił, bilet na samolot w
obie strony kosztował mniej więcej tyle, co podróż pociągiem z
Koluszek do Łeby i z powrotem.
Izrael nie jest już krajem, jak kiedyś, dla wybrańców, każdy może
tam pojechać. Pod warunkiem, że
uporamy się z wirusem. Oby stało
się to jak najszybciej, bo Izrael to
piękny kraj a ludzie tam mieszkający są gościnni. Trzeba mieć nadzieję, że służby zarówno w Polsce
jak i w innych krajach uporają się
na tyle sprawnie, że podróżowanie
w dalekie kraje będzie znowu możliwe i bezpieczne.
Jak każda podróż, tak i ta
sprawiła niespodziankę. Masz wtedy wrażenie, że to w tym celu wyruszyłeś z domu w dalekie strony.
Nic tak nie sprawia człowiekowi
radości graniczącej z euforią, jak
tak zwane „przypadkowe spotkania” z ludźmi, których poszukiwałeś od lat.
Odszukaliśmy i spotkaliśmy
się z kolejną Osobą, dla której Koluszki są miastem rodzinnym. Za
tydzień ukaże się reportaż o spotkaniu z profesor Gutą Tyrangiel,
Ocalałą z Holokaustu, córką i
wnuczką mieszkańców Koluszek.
Zk
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Kibice ruszyli z pomocą Kącik z domową kwarantanną
dla łódzkich szpitali

Ruszamy z domową twórczością. Siedzimy w domu, nuda nie doskwiera nikomu. Pozdrawiamy.

Po akcji „Pomoc Kibola Dla Seniora” Fan Club Widzewa Łódź z
Koluszek zorganizował kolejną akcję związaną z epidemią koronawirusa. Na dramatyczny apel lekarzy z woj. łódzkiego, kibice odpowiedzieli
zbiórką pieniędzy na niezbędne środki takie jak: rękawiczki, maski
ochronne i wodę.

Koronawirus zatrzymał nas w domu,
a ja Wam coś powiem- nie mówcie nikomu!

Pierwsza pomoc została zorganizowana z własnych klubowych
środków. Fun Club dostarczył do Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi 4000 sztuk rękawic i 200 maseczek. Następnie rozpoczęła się
zbiórka pieniędzy poprzez internetowy portal zrzutka.pl.

Że czas spędzony w domu
nie jest wcale nudny,
Choć dla wielu z nas
z pewnością dość trudny
  
Można zrobić pizzę
z szynką, z ananasem
Jest ona dla dzieci
wielkim rarytasem
Ciasto cienkie, ciasto grube
- byś nie liczył tu na nudę!
Potem biorę papier, nożyczki i klej
wyczaruję akwarium, tak piękne że hej! :)
Nadesłała Małgosia Gryglak z rodziną

- Dzisiaj kontaktowaliśmy się ze
szpitalem na Spornej i wiemy, że na
dzień dzisiejszy najbardziej brakuje im
masek i środków higieny. Każdy wie, ze
maski jest to dzisiaj towar deficytowy, a
co za tym idzie bardzo drogi. Dlatego
prosimy was o pomoc dla tego szpitala, a
przede wszystkim dla dzieci które tam
przebywają, bo chodzi tu też o ich zdrowie ! Kto może niech wpłaca bo każda
złotówka się w tym momencie dla nas liczy. Jesteśmy też po rozmowach z firmami z naszego miasta, które wstępnie deklarują pomoc - apelowano na stronach
FC Koluszki.
Zrzutka internetowa przyniosła 5 845 tys. zł.
Dodatkowo w kilkunastu sklepach na ternie Gminy Koluszki pojawiły się koszyki wraz z plakatami informacyjnymi, do których można
wrzucać między innymi: wodę mineralną, papier toaletowy, ręczniki papierowe oraz środki czystości, a zatem produkty niezwykle potrzebne
łódzkim szpitalom.
(pw)

Na rondzie pojawiła
się wiosna
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Podsumowanie CITY TRAIL 2019/2020!

Mamy mocnych biegaczy
W związku z pandemią koronawirusa
skróceniu uległa tegoroczna edycja zawodów CITY TRAIL. Świetnymi wynikami
mogą pochwalić się nasi biegacze.
W klasyfikacji drużynowej zespół Pietrzyk Running Team (I drużyna) w składzie: Magdalena Pierzchała, Krzysztof Pietrzyk, Paweł Łęck i Marcin Łęgocki
uplasował się na 2 miejscu.
II drużyna w składzie: Małgorzata Jagiełło, Mariusz Racz, Marcin Chojnacki,
Dariusz Szelest zajęła 7 miejsce. III drużyna w składzie: Joanna Mędrek, Katarzyna
Gonciarek, Łukasz Łukasik, Adam Ciechański uplasowała się na 22 miejscu.

Indywidualne sukcesy:
•• Krzysztof Pietrzyk: 5 miejsce w klasyfikacji generalnej
•• Małgorzata Jagiełło: 1 miejsce w kat K-50
•• Joanna Mędrek: 3 miejsce w kat K-50
•• Katarzyna Gonciarek: 6 miejsce w kat K-50
•• Paweł Łęcki: 3 miejsce w kat M-30
•• Marcin Chojnacki: 2 miejsce w kat M-40
•• Marcin Łęgocki: 8 miejsce w kat M-30
•• Mariusz Racz: 10 miejsce w kat -M-30
•• Dariusz Szelest: 7 miejsce w kat M-40
•• Łukasz Łukasik: 8 miejsce w kat M-40
•• Maciej Radczyc: 12 miejsce w kat M-40
Dziękujemy za wspólne rozgrzewki przed każdym z biegów.

Ekstremalna Droga Krzyżowa
W związku z wprowadzonymi, przez Prezesa Rady Ministrów, ograniczeniami w zakresie w zakresie przemieszania się osób konieczne się
stało odwołanie tegorocznej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Zapraszamy na przyszły na rok do podjęcia wyzwania.
Zachęcamy natomiast do tego, aby LUDZIE EDK wzięli na siebie
duchową odpowiedzialność za modlitwę o uwolnienie świata od pandemii oraz o o siłę i zdrowie dla tych, co zmagają się z zakażeniem, za ich
rodziny, za personel medyczny.
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Koronawirus wymusza elastyczność

Rusza akcja
„Książka na telefon”
Reagując na trudną sytuację wymuszoną pandemią koronawirusa,
Księgarnia „Skład Główny” przyłącza się do akcji „Książka na telefon.
Wspieramy lokalne księgarnie”.
- Sytuacja dla wielu rodzinnych firm staje się dramatyczna, podobnie
jak dla Waszego ulubionego Składu Głównego. Przez lata pracowaliśmy
by stworzyć miejsce, jakiego pragnie nasza społeczność: księgarnię tętniącą życiem, z wydarzeniami kulturalnymi, starannie wybranymi książkami na półkach, promującą czytelnictwo, rozbudzającą pasje. Sprowadziliśmy do Koluszek znanych pisarzy, aktorów, ciekawych ludzi,
promowaliśmy lokalnych twórców, współpracowaliśmy ze szkołami i
przedszkolami oraz zbudowaliśmy społeczność. Według zaleceń „zostań
w domu” zastosowaliśmy się do wytycznych i od dwóch tygodni księgarnia pozostaje zamknięta. W świetle tego i patrząc na długą drogę przed
nami, mamy do czynienia z potencjalnie niebezpieczną sytuacją. Możecie pomóc przetrwać tę burzę i sprawić, że ostatecznie osiągniemy nasz
cel, którym jest utrzymanie tego miejsca. Nawet gdy to minie, nie jesteśmy pewni, jak będzie wyglądać rynek, kiedy będziemy mogli ponownie
otworzyć księgarnię, jakie będą możliwości kupowania książek przez naszą społeczność – zwracają się do sympatyków właściciele „Składu
Głównego”.
Jak można pomóc? Kupujmy lokalnie! Księgarnia przygotowała
specjalną ofertę dla mieszkańców Koluszek. Dowóz książki gratis na terenie miasta. Standardy dostarczania towaru wg wytycznych GIS.
- Jednocześnie dziękujemy za wszystkie te lata, za wspólne spotkania i celebrowanie książki. Mimo wszystko, mamy nadzieję, że to znów
ponownie przed nami - dodają właściciele.
(pw)

Jagoda mistrzynią województwa,
Ada druga, Radek trzeci w przełajach!
Przy hali w Parku Baden-Powella w Łodzi, Łódzki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki przeprowadził mistrzostwa województwa w biegach
przełajowych.
W biegu na 1 km w kat. U 14 pierwsze miejsce zajęła Jagoda Nowakowska, uzyskując świetny czas 3:12, II miejsce zdobyła Adrianna
Siemińska 3:23. Na tym dystansie wśród chłopców po pasjonującym
finiszu „brąz” wywalczył Radosław Babiarski (3:15). W mistrzostwach młodzików w biegu na 2 km. bardzo dobrze zaprezentowała
się 14-letnia Amelia Napierała (6:47), która po znakomitym finiszu
zajęła wysokie czwarte miejsce. W chłopcach po świetnym biegu
czwarty był Karol Sokołowski (5:48), przegrywając medal o niespełna 2 sekundy. Bardzo dobrze wypadli pozostali nasi młodzicy: 10.
miejsce zajął Maciej Jeżyna (6:25) 12. Michał Smyka( 6:46). Dziękuję wszystkim zawodnikom za super biegi i ambitną walkę, rodzicom
za wspaniały doping.
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FIT CENTRUM łączy
przyjemne z pożytecznym
- Wiemy że tęsknicie za siłownią. Wiemy że brakuje Wam zajęć.
Kwarantanna dobija Nas wszystkich, ale to też moment w którym możemy połączyć Nasze siły i wspomóc tych, którzy tej pomocy potrzebują teraz najbardziej, czyli Szpitale. Jako rodzina Fit Centrum nie raz pokazaliśmy siłę wspólnoty i hojne serducha. Tym razem wychodzimy z
propozycją, gdzie Wilk będzie syty i Owca cała zostanie. Startujemy z zajęciami on-line - z taką propozycją wyszedł do swoich sympatyków klub
Fit Centrum z Koluszek.

Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki, środy i piątki o godzinie
18.00. ZUMBA - wtorek i czwartek o godzina 19.00. Co jednak ważniejsze wspólne ćwiczenia zostaną połączone z akcją pomocy dla Szpitala
Matki Polki w Łodzi. Uczestnicy zajęć przez internet, oczywiście w sposób dobrowolny będą mogli dokonać wpłaty na konto Fit Centrum:
78 1020 3378 0000 1902 0328 0369. Zebrane środki posłużą do zakupu
maseczek, rękawiczek i tego wszystkiego co będzie potrzebne dla łódzkiego szpitala.
- W zamian zapraszamy na zajęcia które z pewnością trochę Was rozruszają, wymęczą i pozwolą na chwilę oderwać myśli od sytuacji, która
boleśnie dotyka Nas wszystkich – informują właściciele klubu.
(pw)

Koluszkowscy policjanci znaleźli
marihuanę przy 19-latku
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Ważniejsi niż mecz
W tych trudnych dla nas wszystkich dniach pandemii, każdy odruch
myślenia nie tylko o sobie zasługuje na uwagę i szacunek.
Do podzielenia się z państwem swoimi refleksjami skłonił mnie niezwykle szlachetny przejaw życzliwości kierowany przez kibiców FC Koluszki Widzew Łódź pod adresem seniorów i osób potrzebujących w gminie w związku z pandemią coronawirusa.
Ten najzwyklejszy ludzki odruch niesienia pomocy najsłabszym w
chwili zagrożenia staje się niezwykłym wskaźnikiem poziomu kultury
mieszkańców naszej gminy. Ów fakt budzi tym większy podziw, że koluszkowscy Kibice Widzewa wystąpili z taką szlachetną inicjatywą z własnej woli, bez czyjegoś nakazu, z potrzeby serca, z życzliwości. W ten
sposób Ci młodzi, zdrowi, pełni młodzieńczego zapału i siły ludzie, ujawnili swoją niezwykłą wrażliwość na potrzeby słabszych, często pozostawionych samym sobie osób.
W takich prostych gestach szacunku i pamięci o najsłabszych, człowiek pokazuje swą prawdziwą wartość a w takich działaniach wyraźniej
widać sens ludzkiej egzystencji niż w traktatach filozoficznych. Takie
zwykłe przejawy życzliwości i gesty dobroci są dowodem na to, że człowiek nigdy nie pozostaje sam, nawet wtedy kiedy tak myśli.
Niniejsza, obecna sytuacja spowodowana coronawirusem skłoniła
mnie również do refleksji,że oto w tym dotychczasowym świecie w pogoni za sukcesem, dobrobytem, sławą zapomnieliśmy o zwykłych, prostych,
ludzkich gestach okazywania innym zainteresowania, życzliwości, dobroci, empatii.
Jak się okazuje ten niezwykle podstępny, budzący powszechny lęk i
niewidoczny coronawirus wyzwala również zupełnie widoczne pozytywne zachowania u ludzi. Jednym z nich jest bardzo często powtarzany
w mediach apel o wyjątkową dbałość w okresie pandemii o seniorów,
jako najbardziej narażonych na zarażenie się tym wirusem.
Warto zauważyć, że potrzeby osób starszych są takie same jak i osób
młodych różni je tylko ich poziom ważności i intensywność. Dla seniorów na pierwszy plan wysuwa się zaspokojenie potrzeby poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia i pomocy ze strony innych.
W tym trudnym dla wszystkich okresie pandemii troska o seniorów i
najsłabszych oraz dawanie nam poczucia bezpieczeństwa nabiera wyjątkowego znaczenia. Staje się ważnym spoiwem integracji międzypokoleniowej.
Myślenie o innych w czasie lęku, kiedy każdy myśli przede wszystkim o sobie, jest najszlachetniejszym świadectwem człowieczeństwa.
Składam wyrazy szacunku Kibicom FC Koluszki Widzew Łódź.
Kłaniam się tym wszystkim, którzy są na pierwszej linii frontu w walce z
pandemią, a więc wszystkim pracownikom służby zdrowia. Życzę zdrowia i siły wszystkim, którzy pracują. Serdecznie pozdrawiam moje Koleżanki i Kolegów seniorów z naszej gminy.
dr Kazimierz Zawadzki

Policjanci ogniwa patrolowo – interwencyjnego z Koluszek zabezpieczyli marihuanę, którą znaleźli przy 19 – latku. Zatrzymany mężczyzna miał przy sobie
młynek, a w nim 2 gramy narkotyków. Za
posiadanie środków odurzających grozi
kara do 3 lat więzienia.
19 marca 2020 roku około godz.
14:00 w Koluszkach mundurowi patrolujący miasto zauważyli, że na placu targowiska stoi zaparkowana lancia, a w środku
siedzi młody mężczyzna. Policjanci postanowili skontrolować kierowcę, który od samego początku dziwnie się zachowywał i unikał kontaktu wzrokowego ze stróżami prawa. Jak się okazało 19–letni mieszkaniec Koluszek miał przy sobie młynek, a w nim 2
gramy marihuany. Został zatrzymany i usłyszał już zarzut posiadania
środków odurzających. Za taki czyn grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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Firma CMPLAST sp. z o.o. z uwagi na ciągły rozwój
oraz pozyskiwanie nowych rynków zagranicznych

poszukuje pracowników na stanowisko:

Sprzedam dwa pola
na Felicjanowie

OPERATOR MASZYN SKRAWAJĄCYCH CNC
Opis stanowiska:
– obsługa frezarki sterowanej numerycznie CNC (ploter frezujący),
– wykonywanie części na podstawie rysunku technicznego i
wcześniej przygotowanego programu przez Programistę /
Ustawiacza.
Oferujemy:
– stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe w 8 godz. trybie pracy,
– comiesięczne premie uznaniowe,
– dwuzmianowy czas pracy,
– możliwość rozwoju zawodowego
– kursy, szkolenia,
– perspektywę wieloletniej współpracy,
– możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oraz karty
Multisport,
– całoroczne posiłki regeneracyjne.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres email:
biuro@cmplast.pl lub kontakt telefoniczny: 505 210 010

Działki położone obok siebie
0,5262ha 0,6300ha
Więcej informacji
pod nr. tel. 730-947-113

Firma Centrum Ogrodzeń

poszukuje pracowników
na stanowiska:

•• Ślusarz-spawacz
•• Monter lekkich konstrukcji
stalowych i aluminiowych
(oczekiwanie gotowości do pracy w delegacji)

•• Pracownik produkcji

INFORMACJA DLA PACJENTÓW
NZOZ „MED-KOL”
Nadal zostały utrzymane zasady telefonicznego kontaktu z przychodnią. Dopiero po telefonicznym uzgodnieniu z lekarzem pacjent może
przyjść do przychodni o określonej godzinie. Prosimy, by nie przychodzić
przed ustalona godziną, ponieważ liczba pacjentów na korytarzach musi
być drastycznie ograniczona i nikt nie zostanie wpuszczony na teren
przychodni wcześniej.
Pacjent jest zobowiązany do wypełnienia ankiety dotyczącej stanu
zdrowia- dwukrotnie : najpierw podczas rozmowy telefonicznej udziela
odpowiedzi rejestratorce, a po wejściu do przychodni wypełnia taka ankietę osobiście.
Podajemy nowy numer telefonu, by ułatwić naszym pacjentom kontakt z personelem przychodni; 44 306-70-77

•• Magazynier/Specjalista
ds. Zaopatrzenia
Osoby chętne prosimy o przesyłanie CV na adres
biuro@alleogrodzenia.pl

Dotychczasowe numery nadal funkcjonują: 44 714-55-00
						 44 714-22-22
						 44 714-67-57
						 502-472-222
						 501-444-428
Adres e-mail, gdzie można zgłaszać wyłącznie zapotrzebowanie na
recepty (leki stale podawane): medkol.koluszki.erejestracja@gmail.com
Wszelkie najnowsze informacje i zmiany dostępne na facebook.
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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
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Świadczenie chorobowe
Możemy wspomóc lokalne inicjatywy
dla powracających z zagranicy
1% dla organizacji pożytku publicznego

Przedstawiamy listę OPP (nazwa i numer KRS), które działają na terenie naszej gminy. Wybierając którąś z nich, możemy wspomóc osoby i
organizacje funkcjonujące w naszym lokalnym środowisku. W przypadku chęci znalezienia się na tegorocznej liście prosimy o przekazanie takiej
informacji do redakcji gazety „Tydzień w Koluszkach”.
•• Fundacja JiM, Nr KRS 0000127075, w rubryce cel szczegółowy wpisać:
#177 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

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

Osoby powracające z zagranicy objęte są 14 dniową kwarantanną.
Za ten okres mogą ubiegać się o świadczenie chorobowe. W tym celu u
płatnika zasiłku muszą złożyć specjalny wniosek.
Osoby przekraczające granicę, objęte obowiązkową kwarantanną,
mogą ubiegać się o świadczenia chorobowe. Aby je uzyskać, powinny
złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny specjalne oświadczenie o obowiązkowym odbywaniu kwarantanny. Wzór takiego oświadczenia można pobrać ze strony www.zus.pl.
Oświadczenie należy złożyć u właściwego płatnika zasiłku. W przypadku pracownika lub zleceniobiorcy będzie to odpowiednio pracodawca
lub zleceniodawca. W przypadku osób, które prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, oświadczenie
należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie
może być złożone elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług
Elektronicznych PUE ZUS.
Płatnik wypłacający zasiłek chorobowy za okres kwarantanny i
ZUS, mogą zweryfikować dane zawarte w oświadczeniu w Państwowej
Inspekcji Sanitarnej. W przypadku skrócenia kwarantanny lub zwolnienia
z niej, należy o tym poinformować płatnika zasiłku.
Osoby, które powracają z zagranicy i są objęte obowiązkową kwarantanną nabywają prawo do świadczenia chorobowego na ogólnych zasadach. W tej sytuacji zleceniobiorcy oraz przedsiębiorcy muszą mieć
opłaconą składkę chorobową, która jest dobrowolna.
Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

ZUS: Jest uproszczony wniosek
o odroczenie płatności – 1 strona
Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać m.in. z odroczenia
składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na epidemię koronawirusa, mogą już skorzystać z uproszczonego wniosku. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej ZUS.
– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, po
uzgodnieniu z Komisją Europejską, że odroczenie o trzy miesiące
składek oraz zawieszenie realizacji umowy zawartej z ZUS nie stanowią pomocy publicznej. W tej sytuacji ZUS opracował i udostępnił uproszczony wniosek dla przedsiębiorców – podkreśla prof.
Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zaznacza, że wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości.
Aby wypełnić uproszczony wniosek wystarczy jedynie podać
podstawowe dane, w tym NIP, REGON lub PESEL. – Należy tam
również krótko wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa
wpłynęła na sytuację finansową wnioskodawcy, że nie ma możliwości opłacenia w terminie należności – wyjaśnia szefowa ZUS.
W treści wniosku należy zaznaczyć odpowiednią kratkę, w zależności od tego, o co wnioskujemy, np. odroczenie terminu płatności składek, zawieszenie układu ratalnego, zawieszenie spłaty już
posiadanej umowy o odroczenie. Okres przesunięcia to 3 miesiące.
Wniosek można przesłać elektronicznie – za pośrednictwem
Platformy Usług Elektronicznych (PUE), pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS. Jeżeli Zakład pozytywnie rozpatrzy
sprawę, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego
adres e-mail lub pocztą. Po otrzymaniu umowy należy ją przejrzeć i
podpisać. Podpisaną umowę należy przekazać do ZUS. W czasie epidemii można wysłać skan, a oryginał dostarczyć później.
Monika Kiełczyńska
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

Owies, pszenżyto, jęczmień,
730-160-793

SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam dom piętrowy rodzinny
z basenem w centrum Koluszek.
Wszystkie media, tel. 668-60-91-91

PIACH płukany, siany, kruszywa,
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,
tel. 667-788-377

Usługi kominiarskie KOL-KOMIN
Rafał Lipski, oddział Koluszki.
Pełen zakres usług kominiarskich –
frezowanie kominów, montaż
wkładów kominowych,
tel. 533-662-195
Wylewki, tynki, docieplenia, piana
PUR, 607-378-288

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

ROLETY materiałowe w kasetkach,
Dzień - Noc, plisy, żaluzje, moskitiery, tel. 603-993-306

Sprzedam Dom w Koluszkach,
ul. Żeromskiego o pow. 95 m2,
tel. 698-614-915

Drewno kominkowe – opałowe,
tel. 695-277-882

Tynki maszynowe cementowo –
wapienne, tel. 669-20-19-62

Sprzedam działkę budowlaną –
1400 m2. Wszystkie media w drodze
przy działce. Gałków Mały,
ul. Borowiecka róg Wschodniej,
tel. 605-169-391

KUPIĘ

Ogrodzenia, łupek, klinkier,
kamień, 604-543-817

Kupię działkę, ziemię lub gospodarstwo rolne, tel. 536-996-026

AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727

Sprzedam dom lub zamienię
na mieszkanie, 606-662-128

Kupię działkę na wsi do 800 m2
z domkiem do remontu lub bez,
tel. 503-729-631 lub 608-180-102
Sprzedam działkę 2300 m , Rewica
„B”, media, blisko lasu,
tel. 886-779-480
2

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 ok 200 m2 powierzchni
magazynowej, Łódzka 43, Brzeziny,
tel. 508-301-005
Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 42 m2, Koluszki, ul. Targowa,
693-45-00-93
Wynajmę ok 20-30m2 powierzchni
biurowej, Łódzka 43, Brzeziny,
tel. 508-301-005
Tanio do wynajęcia garaż 60 m
+poddasze. Możliwość działalności,
601-835-140
2

Do wynajęcia budynek handlowo
– produkcyjny 150m2 (siła, woda,
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,
tel. 605-23-67-37
SPRZEDAM
Ciągnik URSUS 360 3P
tel.518-420-005
Zadbaną przyczepę kempingową
Adria Adora 532 UK 2007 r.,
28.500zł, tel. 505-424-763
Motocykl ZONGSHEN poj. 250,
511-004-726

AUTO SKUP całe, uszkodzone,
502-592-035
ZŁOMOWANIE pojazdów,
tel. 509-099-286

Blaty, schody, parapety, kominki,
tel. 661-196-032
Wynajem minikoparki,
tel. 515-493-834
Wynajem koparko-ładowarki,
koparki obrotowej, tel. 515-493-834

27.03.2020 r.

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 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 gospodarstwa, 603-692-065
Zatrudnimy spawacza MIG/MAG
lub TIG (możliwość przyuczenia),
606-762-071 DRIVAL Żelechlinek

Przyłącza kanalizacyjne,
tel. 515-493-834

Zatrudnimy inżyniera konstruktora.
Praca w Solidworks i Inventor.
Branża przyczepy i konstrukcje
stalowe. Może być student, możliwość przyuczenia, 606-762-071
DRIVAL Żelechlinek

RTV-SAT INSTALACJE,
608-857-122

Restauracja Nowa Zachęta zatrudni
Pomoc Kuchni, tel. 501-135-981

Dekarskie, dachy, dojazd i wycena
gratis, 606-946-827

Zatrudnię szwaczki oraz prasowaczkę, tel. 600-260-850

Montaż ogrodzeń Panelowych,
Sztachetowych oraz z Siatki.
Wyburzenia oraz inne. Wycena
gratis, 507-364-074

Badanie psychologiczne kierowców
i operatorów maszyn, 693-166-450,
44 714-67-90

Zatrudnię pracownika budowlanego, tel. 724-724-402

Wycinki, karczowanie terenu,
koszenie i inne. Usługi koparko-ładowarką. Wywrotka do 3,5t.,
507-364-074

PRACA

Autoskup, 501-488-674
EDUKACJA
Korepetycje, matematyka,
662-489-226
USŁUGI
Naprawa – pralki, 609-046-483

Pranie dywanów, tapicerki meblowej,
samochodowej itp., 720-724-916
Fotowoltaika, dofinansowania,
782-508-763
Remonty, Wykończenia ogólno-budowlane. Rachunki, tel. 789-030-878
Usługi transportowe – auto ciężarowe z HDS, tel. 667-583-078
Dachy, krycie papą termozgrzewalną, 500-335-060
Ogrodzenia klinkier – łupek,
604-543-817
Instalacje Wod. Kan., CO i Gaz.
Serwis Kotłów Gazowych, przeglądy gazowe. Wymiana i montaż
Kotłów Gazowych, tel. 601-739-479
Meble na wymiar. Kuchnie, szafy
i inne. Pomiar i projekt wraz z
wizualizacją 3D Gratis, 665-141-917

Przyłącza wodociągowe,
tel. 515-493-834

Zatrudnię pracownika do działu
administracyjno-księgowego. Mile
widziane doświadczenie w księgowości oraz znajomość programu
Optima. DRIVAL Żelechlinek,
tel. 606-762-071
Kierownika robót budowy, kierownika zaopatrzenia – produkcji,
mechaników i operatorów maszyn
drogowych zatrudni Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe w
Koluszkach. CV na e-mail: buddrogstan@wp.pl, tel. 601-22-72-16,
609-759-659, 605-053-812
Zatrudnię kierowcę kat. C , mile
widziane uprawnienie na HDS
tel. 667-583-078
Zatrudnię pracownika fizycznego
na skład budowlany w Koluszkach,
ul Przejazd 16, tel. 693-166-459

Przyjmę do pracy osobę na prasowanie spodni damskich. Może być
do pomocy, tel. 502-171-510
Zatrudnię szwaczki, 602-194-850
Zatrudnię elektromontera
i pomocników elektromontera,
tel. 42 214-07-00
Zatrudnię fryzjerkę, tel. 509-618-229
Brukarzy z doświadczeniem,
atrakcyjne wynagrodzenie,
umowa o pracę, 607-303-814
ZDROWIE
UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrowski, Tomaszów-Maz., ul. Smugowa
1. Pon/Śr/Pt: 13.00 - 16.00. WAZEKTOMIA, WSZYWKI (Esperal),
tel. 602-190-429
RÓŻNE
DJ na Imprezy, 720-717-817

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

Sprzedam owies paszowy,
733-207-777

Pranie kanap, dywanów i tapicerki
samochodowej bez zapisów,
512-450-390

Kia Ceed trzydrzwiowy,
663-966-843

Budowy docieplenia wszelkie,
604-350-807

Kino nieczynne do odwołania
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5 zwycięstw naszych biegaczy
w Biegu CITY TRAIL w Łodzi!
16 zawodników LKS Koluszki uczestniczyło w ostatniej edycji biegów przełajowych City Trial rozgrywanych w Parku Baden Powella w
Łodzi. To był jeden z najlepszych naszych biegów w historii łódzkich
startów. Zdobyliśmy 5 pierwszych, 4 drugie i 4 czwarte miejsca.
W biegu na 300 m. dziewcząt w kat. D1 pewnie wygrała po raz szósty Łucja Ciesielska (1:08). Super walkę o pierwsze miejsce na tym samym dystansie w kat. DO, stoczył młodszy brat Łucji, Kordian (1:18),
który skutecznym finiszem odparł atak bardzo dobrze biegnącej dziewczynki.
Niewątpliwy
powód do radości
ma nasza 13-letnia
Ada
Siemińska,
która jako pierwsza
w kat. D3 pojawiła
się na mecie biegu
na dystansie 1 km z
b. dobrym czasem
3:11, wśród chłopców zwycięstwo
odniósł Igor Cel
(2:55), drugi był Radek Babiarski (2:57), obaj na metę wpadli ze znaczną
przewagą nad pozostałymi zawodnikami. Marzyli o zdobyciu dwóch
pierwszych miejsc, wiedzieli iż dzięki temu kontuzjowany kolega Karol
Szewczyk utrzyma trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Był to dla
nich bardzo ważny bieg, dziękuję im za wspaniałe podejście. Czwarty w
tej samej kategorii i dystansie był niesamowicie walczący od startu do
mety o trzecie miejsce Piotr Chojnacki z czasem 3:16, poprawił o prawie
30 sekund swój rekord życiowy, 14. miejsce zajął Kamil Tenentka (3:48)
Wśród dzieci w kat. D 2 w biegu na 600 m. wspaniale pobiegła Ania
Siemińska (2:57), zajmując drugie miejsce, 10. wśród chłopców był Jan
Szymański (2:56).
W najdłuższym dwukilometrowym biegu dziewcząt kat. D 4 wysokie drugie miejsce zdobyła Amelia Napierała (6:52), w chłopcach zwyciężył nasz najlepszy zawodnik Karol Sokołowski (5:59), drugi był Maciej
Jeżyna (6:24), czwarty robiący coraz lepsze postępy Michał Smyka
(6:57).
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W biegu głównym na 5 km. 6 miejsce, czwarte w K20 z czasem
20:23 zajęła Magdalena Pierzchała, 42- 6. w K40 była mama Magdy- Jolanta uzyskując czas 25:34. 52 miejsce -13.w K40 z czasem 27:05 zdobyła Marta Siemińska, obie Panie w Dniu Kobiet poprawiły swoje rekordy
życiowej- gratulacje. Dziękuję wszystkim zawodnikom za wspaniałe występy, rodzicom i opiekunom za opiekę, wsparcie i doping.

TYDZIEŃ w KOLUSZKACH
WYDAWCA: Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach. ADRES REDAKCJI: 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65, tel. 44 725-67-18, e-mail: twk@koluszki.pl.
REDAKTOR NACZELNY: Przemysław Wegwert. Redakcja: Zbigniew Komorowski, Tomasz Kwiatkowski. DRUK: Drukarnia Print Extra. SKŁAD: Tomasz Krawczyk.
Ogłoszenia przyjmowane są codziennie w godz. 8-15 w pok. 301 (III p.). Cennik: drobne - 1,5 zł brutto za słowo, ramkowe - 25 zł brutto za 1 moduł podstawowy
(43x31 mm). Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i aktualność ogłoszeń i reklam. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany tytułów oraz dokonywania adjustacji i skrótów tekstów. Nakład: 2700 egz.
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Tydzień w Koluszkach nr 13

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu
- Zwrot OC
- Odbiór Autolawetą Gratis
STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW – Kalinów 28, 97-319 Będków
tel. 509 099 286

WĘGIEL
KOSTKA r ORZECH II r EKO r MIAŁ r BRYKIET DRZEWNY
w sprzedaży kamień ozdobny do ogrodów r wymiana butli gazowych
KORA KAMIENNA,GRYS,OTOCZAK THASSOS,BIAŁA MARIANNA I INNE…
Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t.
CZYNNE: PN-PT 8:00 – 16:00, SOB 8:00 – 12:00 TEL. 44 714 67 48
PRZANOWICE 100, 95-040 KOLUSZKI (przy Opalówce) fb:/pthu.agatom.fcarbo

Licencjonowane Biuro
Nieruchomości

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

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

Skup Aut
513-067-594

27.03.2020 r.

BIURO PODRÓŻY
TURKUS
ul. Głowackiego 21
95-040 Koluszki
tel: 44 714 35 00
www.turkus-travel.pl

NAWOZY
WĘGIEL EKOGROSZEK
DŁUGIE 52A
44 714 34 87
603 79 34 98

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

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.

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

NAJLEPSZY
POLSKI WĘGIEL
t kostka
t orzecho-kostka
t orzech
t ekogroszek
t miał
Nowe niższe ceny!!
Budziszewice, ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55
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Tydzień w Koluszkach nr 13

Mały Patriota

Od października uczniowie klasy IIIa Szkoły Podstawowej nr 1 w
Koluszkach brali udział w konkursie „Mały Patriota” organizowanym
przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i realizowanym
pod patronatem Marszałka Województwa łódzkiego i Łódzkiego Kuratora Oświaty. Celem konkursu było kształtowanie kompetencji obywatelskich i patriotycznych dzieci oraz popularyzowanie wiedzy historycznej.
W ramach konkursu uczniowie realizowali projekt edukacyjny opracowany przez wychowawcę pt. :„Najciekawsze miejsca Koluszek i okolic”jestem patriotą, upowszechniam historię mojego miasta, mojej Ojczyzny.
Po określeniu tematu, celów , etapów projektu i sformułowaniu pytań
uczniowie przystąpili do działania.

Trzecioklasiści działali w czterech obszarach:
1. Poznawali stuletnią historię Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach.
2. Poznawali legendarne początki naszego miasta oraz przełomowe wydarzenia, które miały wpływ na jego rozwój.
3. Poznawali miejsca związane z ważnymi wydarzeniami w historii miasta, sposoby kultywowania pamięci o narodowych bohaterach i ważnych wydarzeniach.
4. Poznawali patrona Miejskiej Biblioteki w Koluszkach Władysława
Strzemińskiego oraz jego zasługi dla rozwoju sztuk plastycznych.
W ramach tych czterech obszarów uczniowie odbyli cykl spacerów
ulicami miasta, byli w miejscach pamięci, brali udział w ciekawych lekcjach historii w Sali Muzealnej, uczestniczyli w warsztatach w Bibliotece
Miejskiej w Koluszkach, gościli na zajęciach emerytowaną nauczycielkę
języka polskiego, czytali legendy o Koluszkach, oglądali kroniki szkolne,
publikacje, tworzyli piosenkę o swoim mieście.
Ostatni etap projektu -praca w grupach i prezentacja efektów pracy w
ramach poszczególnych obszarów wymagała od uczniów samodzielności,
umiejętności , komunikowania się z innymi, diagnozowania sytuacji, analizowania dokumentów, opisywania miejsc, relacjonowania wrażeń oraz
twórczej postawy. Efektem prac dzieci były: prezentacja multimedialna
pt.: „Ulica Brzezińska dawniej i dziś”, kalendarium najważniejszych wydarzeń z historii Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach, album ze zdjęciami miejsc pamięci w naszym mieści oraz gazetka z najciekawszymi informacjami z życia sławnego koluszkowianina Władysława
Strzemińskiego.
Działania w ramach projektu „Mały Patriota” były możliwe dzięki
nieocenionej pracy Pana Adriana Kuta, Pana Mateusza Jaśkiewicza ze
Stowarzyszenia Historia Koluszek, przychylności Dyrekcji Szkoły oraz
serdecznej pomocy Rodziców. Podejmując zadania z zakresu edukacji regionalnej trzeba mieć przekonanie, że działania w tym zakresie kształtują
emocjonalne więzi dzieci z najbliższym regionem, wskazują właściwe
postawy i wartości w stosunku do „małej” i „dużej” Ojczyzny. Będą służyć przyszłości.
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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Recepta na leki bez przychodzenia
do przychodni
NZOZ MED-KOL uruchomił e-maila, na którego można zgłaszać
zapotrzebowanie na leki przyjmowane stale, z powodu chorób przewlekłych. Jak to działa?
W treści maila należy podać dokładne nazwy i dawki leków oraz nazwisko lub specjalizację lekarza, który je zalecał. Czas oczekiwania na
wysłanie kodu do e-recepty do 7 dni. Pacjent do apteki udaje się z kodem
oraz dowodem osobistym!
Mail wysyłamy na adres: medkol.koluszki.erejestracja@gmail.com.

Teleporady i e-recepty dla pacjentów
poradni specjalistycznych NZOZ MED-KOL
Terminy u lekarzy specjalistów:
•• poniedziałek: okulista 13.00 - 14.00
•• wtorek: chirurg onkolog 10.00 - 12.00
•• środa: diabetolog 9.00 - 12.00, ginekolog 10.00 - 13.00, neurolog
13.00 - 16.00, chirurg 11.00 - 13.00
•• czwartek: dermatolog 15.00 - 17.00
•• piątek: urolog 9.00 - 11.00
Kontakt: 44 714 55 00, 44 714 67 57, 44 714 22 22, 44 306 70 77,
502 472 222, 501 444 428.

Przychodnia Eskulap uruchomiła dodatkowe
numery telefonów dla teleporad:

Eskulap Koluszki 571 514 601
Eskulap Gałków 571 514 599

