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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, 44 725 69 00

OSP Koluszki – 44 714 58 27
Pogotowie Ratunkowe – 999

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

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

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

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

17.04.  
ul. 11 Listopada 33

18.04.  
ul. Żwirki 2

19.04.  
ul. Głowackiego 20

20.04.  
ul. Korczaka 5

21.04.  
ul. Sikorskiego 6A

22.04.  
ul. 3 Maja 8

23.04.  
ul. 3 Maja 19G
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Mamy pierwszy przypadek  
zarażenia koronawirusem

Na terenie Gminy Koluszki wystąpił pierwszy potwierdzony przypa-
dek zakażenia koronawirusem. Zarażonym jest mężczyzna w wieku 40-
50 lat, mieszkaniec jednej z podkoluszkowskich miejscowości.  

Niestety, powyższa informacja wywołała lawinę pytań i komentarzy, 
domagających się podania nazwiska i adresu zarażonego. - Dlaczego nie 
można napisać kiedy i gdzie ta osoba przebywała? Potencjalne osoby, któ-
re mogły w tych miejscach być już by miały inną świadomość – czytamy 
we wpisie na portalu społecznościowym. - No właśnie dlaczego osoba 
jest tajna? Może ten Pan nas nie zna z imienia i nazwiska A my jego tak i 
może akurat mijaliśmy się w sklepie, na poczcie czy pod piekarnią. W 
pracy mijam ok 40-50 osób w ciągu 8h. Czy chcemy w Koluszkach Ber-
gamo?- czytamy w kolejnym komentarzu.

Są to oczywiście daremne nawoływania, ponieważ żadne państwowe 
służby nie upubliczniają tego rodzaju wrażliwych danych. I nie chodzi je-
dynie o ochronę danych osobowych, ale również o troskę o prywatność 
zarażonego. Konkretne wskazanie danej osoby, nieuchronnie narażałoby 
ją bowiem i całą jej rodzinę na wytykanie palcem, obmowę, a być może 
nawet podświadomą społeczną separację, pomimo wyleczenia z wirusa.      

- Uspokajamy mieszkańców, odpowiednie służby podjęły już stosowne 
działania. Osoby mające styczność z zarażonym zostały skierowane przez 
SANEPID na kwarantannę i badania. Nikt nie chodził po mieście z gorączką, 
nikt świadomie nie zarażał ludzi. Postarajmy się uszanować prywatność osób 
chorych. Niech to zmobilizuje nas do jeszcze większej ostrożności - tłumi 
emocje mieszkańców Mateusz Karwowski, dyrektor Wydziału Inwestycji i 
Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Koluszkach.

Przypominamy, że w przypadku wystąpienia niepokojących obja-
wów zarażenia się koronawirusem, należy niezwłocznie skontaktować się 
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi lub infolinią 
NFZ (numery w gazecie). Pomocy w stanach nagłych udziela Państwowe 
Ratownictwo Medyczne tel. 112. Jednocześnie uczulamy, że numer alar-
mowy 112 to nie infolinia. To nie jest miejsce na pytania, czy można iść 
do lasu. Wszystkie wątpliwości związane z zasadami i ograniczeniami 
obecnie obowiązującymi, wyjaśniają osoby obsługujące infolinię Woje-
wody Łódzkiego, tel: 42 664 19 04.                                                     (pw)

Dezynfekowali gminę

W trakcie świąt przeprowadzoną pierwszą akcję dezynfekcji miejsc 
publicznych na terenie naszej gminy. Do odkażania użyto podchlorynu 
sodu. W akcji wzięły udział trzy jednostki ochotniczej straży pożarnej z 
Koluszek, Gałkowa Dużego i Wierzchów. Część infrastruktury komunal-
nej dezynfekował również Zakład Usług Komunalnych. Dezynfekcją zo-
stały objęte m. in. okolice wejścia do aptek, sklepów, Urzędu Miejskiego, 
przystanków autobusowych, bankomatów oraz wejść do przejścia pod-
ziemnego przy stacji kolejowej.

(pw)

Koluszkowskie firmy dostarczają,  
a gmina pośredniczy 
w przekazywaniu maseczek 

Przed świętami gmina rozpoczęła rozdawanie maseczek ochronnych 
wielorazowego użytku dla mieszkańców, szczególnie seniorów. Dystry-
bucja, którą prowadzą strażacy z OSP jest możliwa dzięki koluszkowskim 
firmom, które specjalnie na ten cel systematycznie przekazują bezpłatnie 
gminie maseczki. Maseczki przekazywali: szwalnia Państwa Michal-
skich, klub Fit Centrum, firma Stanwork Łukasz Szkopiński, apteka pani 
Rżanek. Z szyciem maseczek ruszył także Miejski Ośrodek Kultury.

Akcja jest wciąż kontynuowana. W wybrane dni strażaków ochotni-
ków można spotkać pod Biedronkami przy ulicy Słowackiego i Pięknej 
oraz przed innymi większymi sklepami na terenie miasta. Ogółem rozda-
no już 4500 sztuk maseczek. 

UWAGA: jeśli senior 65+ nie spotka w najbliższych dniach straża-
ków i nie ma możliwości zaopatrzyć się samemu, proszony jest o zgłosze-
nie tego faktu do BIG 44 725 67 68. Gmina postara się dostarczyć ma-
seczkę do skrzynki pocztowej.

Przypomnijmy, że od czwartku zakrywanie twarzy w miejscu pu-
blicznym jest obowiązkowe.                                                                 (pw)

Zakażenia koronawirusem w Łodzi  
i pow. łódzkim wschodnim na 15.04

Liczba osób u których potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 - ogó-
łem 161 (Łódź: 157, powiat łódzki wschodni: 4).

Liczba osób objętych kwarantanną 653 (w tym powiat łódzki wschodni 
32 osoby). W izolacji domowej pozostaje 67 osób i 4 osoby w izolacji zorga-
nizowanej. W nadzorze epidemiologicznym pozostaje 470 osób. Odnotowa-
no 2 zgony w Łodzi. U 66 osób z Łodzi, tzw. ozdrowieńców, uzyskano po-
dwójne wyniki ujemne.

(źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi)
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Wznawiamy rekrutację  
do Żłobka Miejskiego w Koluszkach

 Pomimo zawieszenia działalności  Żłobka  przyjmowanie kart 
zgłoszeń wraz z załącznikami odbywać się będzie w terminie:  
14.IV – 24.IV.2020 r. w godz. 9.00-15.00

Wypełnione  karty zapakowane w kopertę należy dostarczyć osobi-
ście do Żłobka Miejskiego w Koluszkach, gdzie przed drzwiami placówki 
będzie wystawione specjalnie pudełko na Państwa dokumenty.

Karty do rekrutacji prosimy pobierać ze strony internetowej Żłobka: 
www.zlobekkoluszki.wikom.pl

Dziękujemy za zaufanie.

Mieszkaniec Koluszek, st. bryg. mgr inż. Zbigniew Łyszkowicz  
został powołany na stanowisko zastępcy Łódzkiego Komendanta 

Wojewódzkiego PSP. Gratulujemy.

Nietrzeźwy kierujący  
usłyszał zarzuty

13 kwietnia, tuż przed godziną 1:00,  policjanci ogniwa patrolowo-
-interwencyjnego dostali zgłoszenie, iż w Koluszkach samochód wjechał 
w płot jednej z posesji. Mundurowi podczas przejazdu we wskazane miej-
sce zauważyli na jednej z ulic rozbitego fiata. Wszystko wskazywało na 
to, że ten właśnie samochód brał udział w zdarzeniu. Właściciel uszko-
dzonego ogrodzenia rozpoznał i samochód i mężczyznę, który nim kiero-
wał. Był to mieszkaniec gminy Koluszki. 

Policjanci szybko zorientowali się, że 33-latek jest pijany, miał zaburzo-
ną równowagę oraz bełkotliwą mowę. Okazało się, że kierowca ma blisko 3 
promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna dodatkowo jeździł samochodem 
niedopuszczonym do ruchu z uwagi na wcześniej zatrzymany dowód reje-
stracyjny. Został zatrzymany, po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania w 
stanie nietrzeźwości za co grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

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

Niespokojny pasażer nie był zarażony koronawirusem

Incydent na dworcu  
w Koluszkach 

We wtorek, 14 kwietnia, o godz. 20.21 na stacji w Koluszkach do 
dziwnie zachowującego się pasażera, który podróżował pociągiem relacji 
Łódź Kaliska-Opoczno, została wezwana Służba Ochrony Kolei oraz po-
licja. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że młody mężczyzna jechał bez 
biletu i bez wiadomego celu. Wyglądało jakby wracał ze szpitala z leka-
mi. Ponieważ z pasażerem można było nawiązać jedynie ograniczony 
kontakt, oprócz służb mundurowych wezwano także pogotowie. Na miej-
scu zadecydowano o odstawieniu mężczyzny do szpitala przy ul. Czecho-
słowackiej w Łodzi. Przejazd odbył się w asyście policji. Mężczyzna nie 
miał objawów gorączkowych i typowego przeziębienia, jednak przed 
przyjęciem na odział mężczyźnie zrobiono wstępny test na koronawirusa, 
który okazał się pozytywny. Wszczęto zatem procedurę Sars CoV2. De-
zynfekcji został m.in. poddany skład pociągu. 

- W dniu 15 kwietnia wpłynęła ponowna informacja od służb, wynik 
testu na obecność wirusa u podróżnego z pociągu był negatywny. W 
związku z powyższym nie zachodzi potrzeba kwarantanny pracowników 
i podróżnych - informuje Anna Piotrowska, rzecznik prasowy oddziału 
łódzkiego POLREGIO. 

Jednocześnie prostujemy istotny szczegół incydentu na dworcu, któ-
ry pojawił się w przestrzeni medialnej. Policja stanowczo dementuje in-
formację, jakoby pasażer został przywieziony na Komendę Powiatową 
Policji w Koluszkach.

(pw)    

Spadają dochody gminy
Budżet naszej gminy się kurczy. Spadek wpływów z udziałów w po-

datku PIT w marcu to ok. 15 procent, narastają również zaległości w opła-
tach za śmieci. 

- Już dziś widać, że czekają nas duże cięcia wydatków. Wszystkie 
nowe inwestycje w gminie zostały zawieszone, realizujemy tylko te zada-
nia na które mamy podpisane umowy lub pozyskane wsparcie zewnętrz-
ne. Następne miesiące pokażą co dalej. Cały czas pracujemy nad tym by 
pomóc przedsiębiorcom. Niestety, na szczegóły musimy jeszcze pocze-
kać, czekamy na ostateczny kształt ustawy. Chodzi też o to, że gmina ma-
jąc ograniczone środki musi pomagać mądrze, zwłaszcza tym których do-
chody spadły drastycznie - informuje Mateusz Karwowski, dyrektor 
Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w 
Koluszkach.

(pw)

Raport z Gminy Koluszki
- Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zapew-

nia, że woda w miejskich wodociągach jest systematycznie badana i bez-
pieczna.

- Przypominamy, że od czwartku obowiązuje nakaz noszenia mase-
czek ochronnych. Wytycznymi objęte są wszystkich sytuacje, w trakcie 
których przebywamy poza domem. 

- Pod nieobecność ludzi z większej swobody korzystają zwierzęta. 
Na boisko KKS Koluszki przylatują bażanty. Pośród bratków na kolusz-
kowskim rondzie widziano jeża. Z kolei przed Urzędem Miejskim biega-
ją zające i to takie prawdziwe, a nie z czekolady.

- W środę o tym jak gmina pomaga mieszkańcom w walce z korona-
wirusem przedstawiciele urzędu i OSP opowiadali na antenie Polsat 
News.
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Co i w jakich ilościach będziemy mogli  
oddać do PSZOK

Co z odpadami  
wielkogabarytowymi?

Od 1 czerwca zacznie obowiązywać nowy regulamin tzw. PSZOK, 
czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Rey-
monta w Koluszkach. 

Przypomnijmy, że zmiany były konieczne w związku z nadużycia-
mi, jakich dokonywali mieszkańcy Gminy Koluszki. W drugiej połowie 
ubiegłego roku PSZOK, który miał służyć mieszkańcom, został wręcz 
zasypany odpadami wielkogabarytowymi, z których duża część nie po-
chodziła w ogóle z terenu naszej gminy. Okazywało się bowiem, że w ge-
ście „przysługi dobrosąsiedzkiej” mieszkańcy Gminy Koluszki przyjeż-
dżali do punktu odbioru z mieszkańcami Jeżowa, Rogowa, Budziszewic 
czy Brzezin, i oddawali odpady niejako na swoje konto. A zgodnie z obo-
wiązującym wtedy regulaminem, każdy z mieszkańców naszej gminy, po 
udokumentowaniu swojego miejsca zamieszkania, miał prawo oddać od-
pady wielkogabarytowe pochodzące z jego domu. Na dostarczaniu odpa-
dów na PSZOK, niektórzy zaczęli robić nawet biznes.

Nowy regulamin opracowany przez Urząd Miejski w Koluszkach, a 
zatwierdzony przez Radę Miejską w Koluszkach 8 kwietniu 2020 r., pod-
trzymuje zasadę, że PSZOK służy jedynie do przyjmowania odpadów od 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Koluszki. 

Nie można oddawać odpadów zmieszanych. Z nieruchomości za-
mieszkanych przyjmowane będą bezpłatnie takie rodzaje odpadów jak: 
papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, 
zużyte baterie i akumulatory, użyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
odzież i tekstylia, oraz inne odpady niebezpieczne powstające w gospo-
darstwach domowych jak leki czy chemikalia. 

By rozwiązać problem nadużyć i prób wykorzystywania PSZOK do 
działań biznesowych, ograniczeniu ulega ilość przyjmowanych odpa-
dów. Odpady budowalno-remontowe będzie można oddać w ilości 30 kg 
na rok, a odpady wielkogabarytowe (np. meble) do 200 kg na rok. Wła-
ściciel nieruchomości będzie mógł oddać tylko do 4 opon rocznie, czyli 
tyle ile faktycznie jesteśmy w stanie zużyć w ciągu jednego roku. 

UWAGA, na PSZOK nie będą przyjmowane takie odpady jak: zmie-
szane odpady komunalne, azbest, części samochodowe, zmieszane odpa-
dy budowlane, odpady poprodukcyjne, odpady w nieszczelnych opako-
waniach, papy, onduliny, okna plastikowe, szkło okienne, waty szklane.     

Osoby dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane będą do samo-
dzielnego wrzucania dostarczonych odpadów do oznaczonych pojemni-
ków/kontenerów lub złożenia w miejscu wskazanym przez pracownika 
PSZOK. Odpady trzeba będzie dostarczyć w formie posegregowanej. Po-
jemniki nie mogą przeciekać. Meble i inne odpady wielkogabarytowe mu-
szą być opróżnione. Odpady budowlane trzeba będzie dostarczać w formie 
selektywnej z podziałem na: odpady z betonu, gruzu ceglanego i ceramikę. 

Na koniec dodajmy, że w celu weryfikacji, pracownicy PSZOK będą 
mieć obowiązek uzyskania od osoby przekazującej odpady, adres nieru-
chomości, na której odpady zostały wytworzone. Wszystkie dostarczone 
odpady będą ważone.                                                                              (pw)      

PSZOK w październiku 2019 r.

Zasady odbioru  
odpadów komunalnych

 � ODPAD POPIOŁU: odbiór w miesiącu maju będzie się odbywał je-
den raz w miesiącu w terminie podanym w harmonogramie, w wor-
kach dostarczonych przez ZUK HAK;

 � ODPAD BIO: odbiór w miesiącu maju będzie się odbywał co 2 tygo-
dnie w terminach podanych w harmonogramie, 
w workach dostarczonych przez ZUK HAK;

PROSIMY NIE WRZUCAĆ POPIOŁU DO POJEMNIKA  
NA ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

KOSZE I WORKI Z ODPADAMI  
PROSIMY WYSTAWIAĆ DO GODZ. 6:30

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

 � SZKŁO – worek zielony lub przezroczysty. Szkło opakowaniowe 
BEZ ZANIECZYSZCZEŃ (butelki, pojemniki, słoiki). 
Nie wrzucać: szyb okiennych, szkła zbrojonego, luster, porcelany, za-
krętek, kapsli, żarówek

 � PAPIER – worek niebieski. Książki, gazety, zeszyty, katalogi, torby i 
worki papierowe
Nie wrzucać: po napojach, mleku, papieru po maśle, smalcu, tapet, 
pieluch, art. higienicznych

 � PLASTIK, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE 
– worek żółty. Opakowania po płynach i napojach, butelki po chemii 
gospodarczej (szampony, płyny do prania, płukania, kąpieli, mycia na-
czyń), reklamówki i woreczki foliowe, puszki po napojach, sokach, 
drobny złom stalowy i metali kolorowych
Nie wrzucać: zabawek i innych przedmiotów plastikowych, puszek 
po farbach i lakierach, worków po nawozach;

 � ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE – pojemnik. Artykuły hi-
gieniczne, pampersy, zanieczyszczony papier, stłuczka szklana drob-
na, lustra, ceramika, fajans, zabawki, różnorodne przedmioty plastiko-
we, inne drobne odpady powstające w gospodarstwach domowych. 
Nie wrzucać: popiołu

 � ODPADY BIODEGRADOWALNE – worki brązowe, obierki wa-
rzyw i owoców, ogryzki i pestki, skorupki jajek i łupinki po orzechach, 
fusy od herbaty i kawy, resztki jedzenia organicznego, stare produkty 
zbożowe,  zwiędłe kwiaty cięte i doniczkowe,  skoszoną trawę, liście.
Nie wrzucać: popiołów z domowego paleniska, odchodów ludzkich i 
zwierzęcych, piasku dla kotów, płynów, pozostałych domowych odpa-
dów komunalnych

 � POPIÓŁ – worki szare

Stawka opłaty za odpady komunalne od 1 osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość wynosi:
- odpady segregowane – 17,50 zł (miesięcznie),
- odpady niesegregowane – 35,00 zł (miesięcznie),
- opłatę za domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywa-

nych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wnosi się w terminie do 30 
czerwca danego roku.

Stawka opłaty za odpady komunalne dla nieruchomości na których 
znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywa-
nych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie 
przez część roku wynosi 169,30 zł rocznie. Opłatę wnosi się za dwa mie-
siące kalendarzowe w niżej podanych terminach:

- za maj i czerwiec 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.
Opłatę uiszczać można na nr konta bank.: 35 1020 3352 0000 1302 0258 7947

Limity odbioru odpadów BIO dla nieruchomości zamieszkałych po-
zostają bez zmian :

• 1 – 3 osób – 2 worki po 120 l
• 4 – 6 osób – 3 worki po 120 l
• powyżej 7 osób – 4 worki po 120 l
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Z dr Bartoszem Pałygą z Po-
gotowia Ratunkowego w Toma-
szowie Mazowieckim z Oddziału 
w Koluszkach rozmawia Zbigniew 
Komorowski.

-Mamy pierwszy przypadek 
chorego na Covid-19 w Gminie 
Koluszki. Co pan o tym wie? 

-Nie mam jakiejś szczegóło-
wej wiedzy na ten temat, wiem tyl-
ko, że taka osoba została pozytyw-
nie zdiagnozowana. Natomiast 
mogę powiedzieć, że nie była to 
pierwsza osoba…

-Jak to?
-To oczywiście żart, ale nie-

stety prawdziwy… Gdy niedawno 
druhowie OSP rozwozili darmowe 
butelki z płynem do odkażania, 
który jak wiemy został sporządzo-
ny na bazie alkoholu, jeden z 
mieszkańców, o sporych skłonno-
ściach do nadużywania napojów 
„wyskokowych”, nie mając pienię-
dzy na zakup wódki, wypił jednym 
„duszkiem” zawartość płynu. Byli-
śmy wezwani. Na szczęście udało 
się pacjentowi pomóc. Dlatego na-
zwałem tego pana pierwszą ofiarą 
„Koronawirusa” w Gminie Ko-
luszki.

-Alkohol wciąż jest proble-
mem dla wielu ludzi..

-Niestety, mimo że wszystko 
obecnie  „kręci się” wokół „koro-
ny”, około 50 % naszych wezwań 
do domów w Koluszkach i w na-
szej gminie to przypadki związane 
z problemami dotyczącymi nad-
używania alkoholu. 

-Do jakich jeszcze spraw je-
steście wzywani?

-Zmniejszyły się wezwania do 
przypadków nieuzasadnionych, ta-
kich jak ból głowy czy wysokie ci-
śnienie. Myślę, że kampania infor-
macyjna i edukacja zrobiły dużo 
dobrego.  W ostatnie święta mieli-
śmy zaledwie 3 wezwania, co jest 
naprawdę małą liczbą, bo zwykle 
w tym czasie mamy nawet po 8- 9 
wezwań. Pierwsze wezwanie było 
do udaru, drugie zakończyło się 
hospitalizacją starszej pacjentki. 
Trzecie było do mężczyzny będą-
cego pod wpływem  alkoholu, z 
myślami samobójczymi, który  
groził rodzinie. Były to interwen-
cje jak najbardziej uzasadnione. 

Bohaterowie naszych dni

COVID-19 oczami lekarza  
Pogotowia Ratunkowego

Nie ma już na całe szczęście we-
zwań do bólu głowy, swędzących 
pleców lub po to, by podać pani 
szklankę wody, co też nam się zda-
rzyło… 

-Niektórzy wpadają w pani-
kę, w nieobliczalny strach o sie-
bie i najbliższych, inni wręcz 
przeciwnie, lekceważą zagroże-
nie. Czym jest ten wirus? 

-Zachowajmy daleko idące 
środki ostrożności. Kto nie musi 
wychodzić z domu, niech tam po-
zostanie. Chodzi nie tylko o to, 
bym ja nie zachorował, ale o to , by 
ode mnie nie zaraził się ktoś inny. 
Musimy o to zadbać wspólnie jako 
społeczeństwo. Zachowajmy zasa-
dy bezpieczeństwa, nie ze strachu, 

ale z rozsądku, to podstawa. Nasza 
wiedza o tym, w jaki sposób mogę 
się zarazić, jak temu przeciwdzia-
łać, jest bardzo ważna. Wiedza, ale 
nie panika. Panika powoduje, że 
tracimy głowę i nie myślimy, a je-
śli już to tylko o sobie, nie o in-
nych. 

-O wyjeździe rekreacyjno-
-turystycznym do Gdańska lub 
Krakowa w wakacje możemy za-
pomnieć. Czy sylwester w tych 
miastach jest już bardziej  real-
ny?

-Jako lekarz wiem tylko tyle, 
ile społeczeństwo. Sprawa jest ja-
sna: dopóki nie zostanie wynale-
ziona szczepionka, którą zaszcze-
pimy się wszyscy, wirus będzie się 
rozprzestrzeniał. Stąd te wszystkie 
obostrzenia. Środki zapobiegaw-
cze, tak dla nas uciążliwe, są po to, 

by ograniczyć rozprzestrzenianie 
się koronawirusa. Jeśli dopuścimy 
do sytuacji, że liczba chorych bę-
dzie wzrastać, możemy zwyczajnie 
nie być w stanie zapewnić wszyst-
kim pomocy, jakiej oczekują. Dlate-
go róbmy wszystko, by liczba cho-
rych była jak najniższa, stąd zakazy. 
Przykład Anglii pokazał nam, że nie 
ma co liczyć, że organizm sam się 
uodporni. Jest to choroba cięższa 
niż grypa czy przeziębienie. 
Natomiast jest tak, jak w przypadku 
standardowych krzywych,  że albo 
mamy wysoką krzywą, która szyb-
ko się kończy, co było by dla nas 
niekorzystne, albo mamy wydłużo-
ną krzywą, która trwa. Starania rzą-
du idą w tym kierunku, by krzywa 
była długa i rozciągnięta w czasie. 
Dzięki temu uda się nam uratować 
jak najwięcej ludzi. Jak długo bę-
dzie ta sytuacja trwała? Nie jestem 
w stanie powiedzieć. 

-Nasza ogólna wiedza pod-
powiada, że jak każdy wirus, tak 
i ten, podczas nastania gorących 

temperatur zaniknie, by znowu 
zaatakować jesienią i zimą. Czy 
jednak tak samo będzie w przy-
padku „Korony”?

-Na ten moment eksperci do 
powyższej tezy są umiarkowanie, 
ale pozytywnie nastawieni. Jak bę-
dzie w praktyce, zobaczymy. Wie-
rzą, że może tak być, ale jeszcze ta 
tendencja nie dała o sobie znać. 
Zwróćmy uwagę, że wirus roz-
przestrzenia się także w krajach o 
wysokich temperaturach, jak choć-
by w Tajlandii, gdzie jest obecnie 
35 stopni Celsjusza. Jak będzie, 
gdy w Polsce się ociepli? Tego nie 
wiem, niestety. 

-Koronawirus jest wyrazem, 
który obecnie każdy ma na 
ustach i powoduje u wielu ol-
brzymi lęk. Nasz strach jest za-
sadny?

-Choroba Covid-19, którą ten 
wirus roznosi, nie musi być dla nas 
zagrożeniem śmiertelnym. To nie 
jest wirus typu Ebola. Owszem po-
wikłania w tej chorobie mogą po-
wodować śmierć, ale na szczęście 
nie są częste. Osoby, które mają 
tak zwane choroby współistnieją-
ce, muszą uważać, jednak więk-
szość społeczeństwa przechodzi 
Covid-19 łagodnie. 

-Możemy, po pierwszym 
miesiącu walki z wirusem pose-
gregować chorych na Covid-19?

-Część z nich przechodzi tę 
chorobę bezobjawowo, kolejna 
duża część zgłasza się z ogólnymi 
objawami, takimi jak gorączka, su-
chy kaszel, bóle mięśni, osłabienie, 
bóle głowy, przy czym to są obja-
wy niewymagające hospitalizacji, 
mimo że wywołane przez wirusa, 
którego się boimy. Kolejna grupa 
to ludzie mający duszności, ból w 
klatce piersiowej i takich pacjen-
tów trzeba hospitalizować, ale 
wyjdą ze szpitala po leczeniu obja-
wowym, tzn. przeciwbólowym, 
przeciwgorączkowym itd., bo 
przeciwwirusowego leczenia na 
ten moment jeszcze nie ma. Po 
wyjściu ze szpitala będą musieli 
poddać się obserwacji, nie będą 
natomiast musieli korzystać z re-
spiratora. Ostatnia, najmniejsza 
część, to pacjenci, którzy trafiają 
do szpitala z ciężkimi objawami 
niewydolności oddechowej, z cięż-
kim zapaleniem płuc. 

-Powróćmy na chwilę do 
pierwszego przypadku chorego 
na Covid-19 w Gminie Koluszki. 
Jak mają zachowywać się ci, któ-
rzy w jakikolwiek sposób mieli z 
tą osobą  styczność lub z  jej naj-
bliższymi? 

-Być odpowiedzialnym za 
siebie i za innych, a więc samo-
izolacja, o którą zresztą Sanepid 
poprosi. Dalej: obserwować się i 
nie panikować. Covid-19 nie jest 
wyrokiem śmierci! Jeśli zaobser-
wujemy u siebie objawy świad-
czące o zakażeniu, trzeba to zgło-
sić do Sanepidu. Ważne: nie 
idziemy do ośrodka zdrowia, aby 
innych nie pozarażać! Jeśli na-
szym objawom nie towarzyszy 
ból w klatce piersiowej i kłopoty z 
oddychaniem, możemy w masecz-
ce i rękawiczkach udać się do 
szpitala zakaźnego lub zgłosić 
taką potrzebę do pogotowia. W 
szpitalu zostanie pobrany od nas 
wymaz celem weryfikacji, czy jest 
to Covid -19 czy też zwykła gry-
pa. Jeśli występuje u nas wysoka 
temperatura, bóle w klatce piersio-
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wej i kłopoty z oddychaniem, nale-
ży niezwłocznie wezwać karetkę 
pogotowia i absolutnie pozostać w 
domu. Inni domownicy też nie 
mogą opuszczać domu. Jeszcze 
jedna uwaga: udar mózgu może, 
ale nie musi być oznaką koronawi-
rusa, niemniej musimy to wyklu-
czyć. 

-Niektórzy na widok karetki 
podjeżdżającej pod dom sąsia-
dów reagują jednoznacznie: Co-
vid-19! Od razu zaczyna się ana-
liza: kto z nas z tym pacjentem 
rozmawiał itd.

-Paranoja. Należy zachować 
spokój! Do każdego przypadku 
mamy obowiązek przyjechać 
ubrani w te może dziwne stroje, 
ale one są tylko po to, aby nas 
chronić. Może się okazać, że 
przyjechaliśmy nie do chorego na 
koronawisa, a do innego przypad-
ku, niemniej chcemy mieć pew-
ność, że jesteśmy bezpieczni i 
stąd takie uniformy. Inna sprawa: 
ostracyzm społeczny wobec po-
dejrzanych o zakażenie lub już za-
każonych i ich najbliższych jest 
czymś nagannym i złym. Nie po-
stępujemy tak! 

-Jak Pan doktor skomentuje 
zakaz wchodzenia do lasu?

-Polska jest krajem zróżnico-
wanym, coś co jest zasadne na po-
łudniu Polski, nie będzie takie na 
północy. Myślę, że pomysłodawcy 
tego zarządzenia przypatrywali się 
lasom podwarszawskim, które fak-
tycznie mogły być bardzo uczęsz-
czane, z uwagi na małą ilość par-
ków i terenów zielonych w stolicy. 
Jednak nie widzę zasadności zaka-
zu wchodzenia do lasu w Łódz-
kiem lub na Ziemi Lubuskiej, Pod-
lasiu czy na Podhalu dajmy na to. 
Są w Polsce takie miejsca, gdzie 
wejście do lasu jest o wiele bez-
pieczniejsze niż spacer ulicami 
miasta. Takie decyzje rząd, moim 
zdaniem powinien przekazać wo-
jewodom lub nawet starostom, 
choć uważam, że ten zapis jest 
wprowadzony zasadnie. 

-Powtórzę na koniec jeszcze 
raz pytanie o przewidywany ko-
niec zakazów związanych z wal-
ką z Covid-19?  

-Jeżeli widzimy, że udaje nam 
się na razie uniknąć scenariusza 
włoskiego, hiszpańskiego, francu-
skiego czy niemieckiego, to zna-
czy, że walkę tę trzeba rozciągnąć 
w czasie i dobro własne poświęcić 
dla dobra społeczeństwa. Ile czasu 
nam to zajmie? Nie wiem. Myślę, 
że potrwa to jeszcze długo, ale to 
tylko moja opinia. 

Jak zabić pandemiczną nudę? 
Pomysłów jest wiele, a jednym z 
ciekawszych, na który możemy na-
tknąć się w „sieci”, jest wirtualny 
cykl czytelniczy, w którym można 
zobaczyć i usłyszeć znanych i lu-
bianych mieszkańców naszej gmi-
ny. 

- Księgarnia Skład Główny 
przez lata swojej działalności zgro-
madziła wokół siebie wielu sym-
patyków, którzy nie tylko zaopa-
trują się tutaj w książki, ale 
uczestniczą w życiu kulturalnym.

Do prowadzenia spotkań za-
praszamy mieszkańców Koluszek, 
którzy świetnie sprawdzają się w tej 
roli, i dostarczają nam ciekawe po-
mysły na kolejne wydarzenia. Pod-
jęliśmy również owocną współpra-
cę z dziennikarką z pasji. To właśnie 
Monika Winciorek podsunęła po-
mysł na cykl czytelniczy – wyjaśnia 
Agnieszka Kurc z Księgarni Skład 
Główny.

Na profilu facebook powyż-
szej Księgarni, co kilka dni o godz. 
20.00 emitowane są nagrania z 
czytaniami w wykonaniu miesz-
kańców naszej gminy. Poza samą 
pomysłodawczynią Moniką Win-
ciorek, czytali już burmistrz Kolu-
szek Waldemar Chałat, Ewa Pie-

Koluszkowianie czytają dla Was! 

trzyk, Mateusz Jaśkiewicz, Maria 
Markowska-Kurc, Mariola Gar-
nys-Jaskóła, Karolina Kolasa, 
Agnieszka Kozieł, Danuta Pecyna 
i Renata Kucharska. W obecny pią-
tek będzie czytać nauczycielka w-f 
Agata Kowalska, a w sobotę aktor-
ka Kamila Ścibiorek.

- Zapraszamy do udziału 
wszystkich chętnych. Proszę o 
kontakt w wiadomości na stronie 
księgarni w celu omówienia 
szczegółów. Twórzmy kulturę! 
Bądźmy razem! – zachęca 
Agnieszka Kurc. 

(pw)

Teleporady 
MEDKOL
44 714 55 00 
 44 714 67 57 
 44 714 22 22 
44 306 70 77 
 502 472 222 
 501 444 428

Zapotrzebowanie na recepty:
medkol.koluszki.erejestracja@

gmail.com

ZDROWIE
44 714 08 00

kontakt@zdrowiekoluszki.pl

Eskulap 
Eskulap Koluszki 

44 714 50 00
571 514 601

Eskulap Gałków
44 714 05 47
 571 514 599
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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  

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

Dla zwolnionych ze składek  
nie będzie postępowań egzekucyjnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie wszczynał postępo-
wań egzekucyjnych za marzec, kwiecień i maj wobec przedsiębior-
ców, którzy są uprawnieni do zwolnienia ze składek. 

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej  przewidują, że przedsiębiorcy 
mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich 
zapłaty, rozłożenie zaległości składkowych na raty oraz o świadczenie 
postojowe. Przedsiębiorcy, którzy mogą skorzystać z tarczy antykryzyso-
wej mają czas do 30 czerwca na złożenie wniosku o zwolnienie ze skła-
dek. W tej sytuacji, nawet jeśli ktoś nie zapłaci składek za marzec, kwie-
cień i maj, ZUS nie będzie wszczynał wobec takich osób postępowania 
egzekucyjnego, bez względu na to czy przedsiębiorca wniosek już złożył, 
czy też dopiero zastanawia się nad taką możliwością.

Przedsiębiorcy, którzy nie mają prawa do zwolnienia mogą złożyć 
wniosek m.in. o odroczenie terminu zapłaty składek oraz rozłożenie zale-
głości na raty. Warto tutaj przypomnieć, że tacy przedsiębiorcy będą 
zwolnieni z opłaty prolongacyjnej.

Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania przewidują m.in. 
zwolnienie małych firm zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpie-
czeń społecznych ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Ozna-
cza to, że państwo przejmie na trzy miesiące pokrycie składek do ZUS od 
przedsiębiorców działających przed 1 lutego 2020 r.

Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego 
osoby. Mogą z niego skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 
15 681 zł, czyli 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają 
składki tylko za siebie. Ważne jest również to, że zarówno przedsiębior-
ca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdro-
wotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. 
Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia zachowują 
prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w do-
browolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 roku.

Zachęcamy do elektronicznego złożenia wniosku o zwolnienie ze skła-
dek, odroczenie terminu ich zapłaty, rozłożenie zaległości składkowej na raty 
oraz o świadczenie postojowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozytywnie 
rozpatrzył już pierwsze wnioski o świadczenie postojowe dla osób samozatrud-
nionych. ZUS zgodził się także na odroczenie terminu zapłaty składek – bez 
opłaty prolongacyjnej – w pierwszych złożonych w tej sprawie wnioskach.

Monika Kiełczyńska

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

Biuro Rachunkowe  
Kredo

Małgorzata Zielińska

Koluszki ul. 11 Listopada 65 
pokój 312  

(budynek Urzędu Miejskiego)
pn. – pt. 8.00-15.00

tel. 532-155-142

Księgowość  
dla małych i dużych firm, 

doradztwo, pity
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System roweru publicznego nadal jest wyłączony z użytkowania.  
Pod Urzędem Miejskim w Koluszkach zabezpieczono  

126 zwiezionych rowerów. 
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Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl

MOK szyje maseczki dla mieszkańców
W trudnych miesiącach epidemii kultura zmienia swoje oblicze i wy-

chodzi naprzeciw aktualnym potrzebom. Miejski Ośrodek Kultury w Ko-
luszkach, zjednoczony w walce z koronawirusem, przekształcił swoją 
świetlicę w małą prowizoryczną szwalnię. Każdego dnia pracownicy 
ośrodka szyją maseczki ochronne, które w pierwszej kolejności będą roz-
dawane mieszkańcom Koluszek oraz wspomogą szpitale w wojewódz-
twie łódzkim w ramach akcji „Łódź szyje dla medyków”. Rozumiemy, że 
jest to kropla w morzu potrzeb, jednak dziś, nawet najprostszy gest może 
uratować ludzkie zdrowie a nawet życie.

ZUS w województwie łódzkim  
przyjął 55 tys. wniosków  
z „tarczy antykryzysowej”

Do trzech oddziałów ZUS na terenie województwa łódzkiego wpłynę-
ło ponad 55 tys. wniosków z tzw. „tarczy antykryzysowej”. Najwięcej 
wniosków dotyczy zwolnienia z opłacania składek – wpłynęło ich w sumie 
ponad 38 tys.

W ramach „tarczy antykryzysowej”  przedsiębiorcy z województwa 
łódzkiego mogą skorzystać z ulg, które pomogą im przetrwać trudny dla fir-
my okres związany z epidemią koronawirusa. Wśród rozwiązań realizowa-
nych przez ZUS, które mają zapobiegać negatywnym skutkom COVID-19 
możemy wyróżnić: zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące; odro-
czenie terminu płatności składek lub rozłożenia należności na raty bez opła-
ty prolongacyjnej; wypłatę świadczenia postojowego dla samozatrudnio-
nych; a także  wypłatę postojowego dla zawierających umowy 
cywilnoprawne.

Największym zainteresowaniem cieszy się zwolnienie z opłacania 
składek. O taką formę pomocy stara się ponad 38 tys. przedsiębiorców z 
łódzkiego. Skorzystają z niej firmy, które do ubezpieczeń społecznych zgło-
siły nie więcej niż 9 pracowników oraz samozatrudnieni, których przychód 
nie przekroczył 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia).

O świadczenie postojowe stara się w sumie niemal 15 tys. osób,  z cze-
go 14 tys. to samozatrudnieni a 0,8 tys. to osoby na umowach cywilnopraw-
nych. Zgodnie z przepisami, kwota takiego świadczenia to 2080 zł i jest ona 
nieoskładkowana i nieopodatkowana. Aby ją otrzymać zawarcie umowy 
cywilnoprawnej bądź założenie firmy musiało nastąpić przed 1 lutego 2020 
r. Przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może prze-
kraczać 15681 zł, poza tym w przypadku samozatrudnionych przychód w 
miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku musi spaść o co najmniej 15 
proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Samozatrudnieni rozliczający 
się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku 
VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł. 

Z ulgi w formie odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia 
należności na raty bez pobierania opłaty prolongacyjnej planuje skorzystać 
przeszło 1,5 tys. przedsiębiorców w naszym województwie. Ulga dotyczy 
wszystkich płatników składek oraz wszystkich składek - zarówno za przed-
siębiorcę, jak i jego pracowników. Nie ma znaczenia wielkość firmy oraz 
data jej założenia. Ze wsparcia mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach „tar-
czy antykryzysowej”, trzeba spełniać warunki i złożyć odpowiedni 
wniosek. Są one dostępne na Platformie Usług Elektronicznych ZUS 
oraz na stronie www.zus.pl. Wnioski można złożyć drogą elektronicz-
ną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty lub osobiście w placów-
ce ZUS – wrzucając do skrzynki na dokumenty.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego

Kącik domowej twórczości 

Wirus pasożyt
Kto to zapukał do naszych drzwi?
To nieprzyjaciel, który z nas drwi.

Ten mały pyłek natrętny wirus
Tyle rozpaczy, zmartwienia nam przyniósł.
Szkoły zamknięte, na ławkach kurz siada

Tak krzywdzić ludzi, to nie wypada.
Wynoś się z życia, cały świat woła

Dorośli, młodzież i dzieci z przedszkola.
mgr Aniela Olczyk (lat 83)

Nad bezpieczeństwem mieszkańców 
Gminy Koluszki czuwa całodobowo  

zespół „S” E 01 23
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Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP  
w Koluszkach 

Groby Pańskie w Koluszkach

Kościół pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach

Wielki Tydzień przez internet

Na zakończenie Wigilii Paschalnej biskup Ireneusz Pękalski pobło-
gosławił Najświętszym Sakramentem Koluszki i jego mieszkańców. 
Choć mieszkańcy obejrzeli wydarzenie religijne prze internet, błogosła-
wieństwo nie było wirtualne. W niedzielę rano, być może po raz pierwszy 
w przeszło stuletniej historii najstarszego koluszkowskiego kościoła, nie 
wyruszyła procesja rezurekcyjna. Nie zagrała orkiestra strażacka, nie 
usłyszeliśmy huku petard. Nie święciliśmy również koszyczków z pokar-
mami wielkanocnymi. 

(pw)
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Jak i gdzie należy nosić  
maseczki ochronne

W związku z epidemią koronawirusa 16 kwietnia (czwartek) w życie 
wszedł nowy przepis, zgodnie z którym obywatele mają obowiązek za-
krywania ust i nosa, gdy opuszczają swoje miejsce zamieszkania. Ozna-
cza to, że należy nosić maskę, maseczkę lub korzystać z części odzieży. 
Poniżej piszemy, jak prawidłowo nosić takie maseczki, jak je bezpiecznie 
zdejmować i zakładać, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem.

Prawidłowo używane maseczki, zarówno jednorazowe chirurgiczne jak 
i materiałowe wielokrotnego użytku chronią przed rozprzestrzenianiem się 
nowego koronawirusa. Odpowiednie noszenie maski ma kluczowe znacze-
nie. Robiąc to źle, możemy zwiększyć prawdopodobieństwo zakażenia.

Jak zakładać maseczkę ochronną?
1. Przed nałożeniem maseczki należy myć ręce przez ok. 30 sekund my-

dłem i wodą lub dokładnie zdezynfekować ręce środkiem odkażającym 
na bazie alkoholu. 

2. Przed założeniem, należy upewnić się, że maseczka nie jest uszkodzona. 
3. Należy zakładać maseczkę kolorową stroną na zewnątrz. 
4. Maseczka zakładana na uszy to najwygodniejszy typ maseczki. Zakłada 

się ją, trzymając jednocześnie za obie gumki. W przypadku maseczki wią-
zanej z tyłu głowy staramy się dotykać tylko sznurków, zaczynając od gór-
nych wiązań, następnie przechodzimy do tych na wysokości karku. 

5. Górna krawędź maseczki powinna ściśle przylegać do grzbietu nosa. 
6. Sprawdzamy, czy maska szczelnie zasłania nos, usta i podbródek. 
7. Po założeniu maseczki ochronnej – nie dotykamy jej ponownie. Może-

my to zrobić tylko po dokładnym umyciu lub dezynfekcji rąk, przed i 
po dotknięciu materiału. 

8. Jeśli maseczka zabrudzi się lub stanie się wilgotna, wymieniamy ją na nową. 

Jak zdejmować maseczkę?
Niezwykle ważne jest, aby prawidłowo zdjąć maseczkę ochronną, 

ponieważ właśnie na tym etapie istnieje największe prawdopodobieństwo 
przenoszenia drobnoustrojów na dłonie lub twarz. Należy również upew-
nić się, że bezpiecznie ją wyrzuciliśmy. 

Aby zdjąć maseczkę jednorazową:
1. Chwytamy za sznurki lub gumki do wiązania (nie dotykając materiału 

z przodu!) i ostrożnie ją zdejmujemy. 
2. Bezzwłocznie po zdjęciu maski wyrzucamy ją do zamkniętego pojem-

nika na śmieci. 
3. Dokładnie myjemy ręce wodą z mydłem lub dezynfekujemy je. 

Jak postępować z maseczką wielokrotnego użytku?
Maseczki bawełniane lub wykonane z innych materiałów, które są prze-

znaczone do wielokrotnego stosowania, należy zakładać i zdejmować podob-
nie jak te jednorazowe. Różnica polega na tym, że po każdym użyciu tego typu 
maseczki trzeba ją zdezynfekować. Można to uczynić na kilka sposobów:
- Po zdjęciu, natychmiast wyprać w temperaturze co najmniej 60 stopni 

Celsjusza, pamiętając, aby nie dotykać bezpośrednio materiału lub 
mieć na sobie rękawiczki ochronne (do czasu prania należy maseczkę 
umieścić w zamkniętej foliowej torbie, którą po użyciu należy wyrzu-
cić). Zaleca się pranie maseczek materiałowych oddzielnie. Po wy-
schnięciu maseczki warto ją dodatkowo wyprasować w możliwie jak 
najwyższej temperaturze. 

- Można też, spryskać maseczkę płynem do dezynfekcji na bazie min. 
60% alkoholu lub umieścić maseczkę w piekarniku na 30 minut, w 
temperaturze co najmniej 70 stopni Celsjusza. 

Oto najczęściej zadawane pytania 
–Czy zakupy trzeba robić w maseczce? 
–Tak. Maseczka lub inna forma osłaniania nosa i ust jest niezbędna, 

gdy udajemy się do miejsc ogólnodostępnych, takich jak obiekty i pla-
cówki handlowych, a także targowiska.

–Czy do kościoła też tylko w maseczce? 
–Tak. Zgodnie z rozporządzeniem obowiązek noszenia maseczek 

dotyczy wchodzenia do obiektów kultu religijnego. Dodatkowo, zgodnie 
z wcześniejszymi zaleceniami ministerstwa, w danym miejscu (obiekcie, 
terenie) sprawowania kultu religijnego może znajdować się maksymalnie 
pięć osób, z wyłączeniem sprawujących posługę.

Zgodnie z rozporządzeniem obowiązek zakrywania ust i nosa nie 
dotyczy osoby duchownej odpowiedzialnej za prowadzenie czynności i 
obrzędów religijnych. Duchowny może zatem odprawiać mszę bez ma-
ski.

–Czy prowadząc samochód trzeba być w maseczce w masecz-
ce? 

–To zależy. Jeżeli w pojeździe samochodowym, którym się prze-
mieszczamy, jadą osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspól-
nie, to noszenie zakrywanie ust i nosa jest konieczne. Jeśli samochodem 
prywatnym jedzie jedna osoba lub jedna osoba z dzieckiem do ukończe-
nia 4 roku życia, noszenie maseczki nie obowiązuje.

–Czy w busie lub pociągu należy być w maseczce? 
–Tak. W środkach publicznego transportu zbiorowego obowiązko-

we jest używanie maseczek lub zasłanianie ust i nosa w inny z dozwolo-
nych sposobów.

–W jakich budynkach użyteczności publicznej obowiązują ma-
seczki? 

–Zakrywanie ust i nosa jest konieczne nie tylko w obiektach handlo-
wych i usługowych, ale też w budynkach użyteczności publicznej, które 
są przeznaczone na potrzeby:

 • administracji publicznej, 
 • wymiaru sprawiedliwości, 
 • kultury, 
 • kultu religijnego, 
 • oświaty, 
 • szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania, 
 • opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, 
 • obsługi bankowej, 
 • handlu, 
 • gastronomii, 
 • usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, 
 • turystyki i sportu, 
 • obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotni-

czym lub wodnym, 
 • za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biu-

rowy lub socjalny. 

–Czy obowiązek noszenia maseczek dotyczy zakładów pracy? 
–Na terenie zakładów pracy (w tym biur) obowiązuje nakaz zakry-

wania nosa oraz ust przez osoby postronne oraz pracujące przy bezpo-
średniej obsłudze klientów oraz interesantów. Maseczek nie muszą nosić 
osoby, które wykonują czynności zawodowe, służbowe czy zarobkowe w 
danym obiekcie, ale nie mają bezpośredniej styczności z klientami bądź 
interesantami.

W obiektach i placówkach handlowych lub usługowych pracownicy 
mogą zakrywać usta i nos przy pomocy przyłbicy, ale tylko jeżeli wszyst-
kie stanowiska sprzedaży i świadczenia usług wykorzystują dodatkową 
osłonę ochronną, która oddziela pracownika od klientów.

–Czy konieczne jest noszenie maseczki na swojej posesji? 
Nie. Obowiązek noszenia maseczek dotyczy nieruchomości wspól-

nych, czyli gruntów, części budynków i urządzeń użytkowanych nie tyl-
ko przez właścicieli, np. klatek schodowych, wind czy pralni. Znaczy to, 
że maski nie są wymagane, gdy korzystamy z tarasu, własnej nierucho-
mości gruntowej wokół domu.

Nakaz nie dotyczy też rolników, którzy mogą wykonywać prace w 
gospodarstwie rolnym bez korzystania z maseczek.

(tom)
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HARMONOGRAM
odbioru odpadów komunalnych i segregowanych

REJON I
– Koluszki ulice: Sosnowa, Armii Krajowej, Brzozowa, Jerzego Kukuczki (dawniej Buczka), Przejazd, Łódzka, Zwycięstwa, Wisławy Szymborskiej (daw-

niej Gwardii Ludowej), Powstańców Wielkopolskich, Krasickiego, Wschodnia (dawniej Zubrzyckiego), Hubala, Aleja ZHP, Danuty Szaflarskiej (daw-
niej Hanki Sawickiej), Baczyńskiego, Towarowa, Plac Obrońców Warszawy, Aleja Komuny Paryskiej.

miesiąc 
2020 r.

dzień odbioru 
zmieszanych odpadów komunalnych

dzień odbioru 
popiołu

dzień odbioru 
bioodpadów

dzień odbioru odpadów segregowanych 
(szkło, papier, tw. sztuczne, metal)

maj 8, 22 22 8, 22 22

REJON II
– Koluszki ulice: Rolnicza, Akacjowa Wierzbowa, Zachodnia, Lipowa, Kasztanowa, Świerkowa, Orzechowa, Jodłowa, Klonowa, Topolowa, Jaśminowa, 

Rotmistrza Witolda Pileckiego, Spacerowa, Bukowa.
– Żakowice ulice: Cicha, Wspólna, Koluszkowska, Magnoliowa, Wiśniowa, Łączna, Wierzbowa, Ogrodnicza, Norwida, Wczasowa, Sosnowa, Poprzecz-

na, Willowa, Zakątna, Spacerowa, Lipowa, Kwiatowa, Wycieczkowa, Sasanek,  Brzozowa, Zielona, Piotrkowska, Dworcowa, Dojazdowa, Krótka, 
Szkolna, Dębowa, Graniczna, Różana, Sporna, Bursztynowa, Kolejowa, Topolowa, Pogodna.

miesiąc 
2020 r.

dzień odbioru 
zmieszanych odpadów komunalnych

dzień odbioru 
popiołu

dzień odbioru 
bioodpadów

dzień odbioru odpadów segregowanych 
(szkło, papier, tw. sztuczne, metal)

maj 8, 22 22 8, 22 22

REJON III
– Felicjanów, Lisowice, Erazmów, Turobowice, Jeziorko, Zygmuntów, Katarzynów, Stamirowice Kazimierzów, Leosin, Świny, Wierzchy, Długie, Stefanów.

miesiąc 
2020 r.

dzień odbioru 
zmieszanych odpadów komunalnych

dzień odbioru 
popiołu

dzień odbioru 
bioodpadów

dzień odbioru odpadów segregowanych 
(szkło, papier, tw. sztuczne, metal)

maj 8, 22 22 8, 22 22

REJON IV
– Różyca ulice: Pałacowa, Piaskowa, Zagajnikowa, Północna, Sportowa, Piotrkowska, Jarosława Iwaszkiewicza, Parkowa, Sporna, Spokojna, Zawiła, Letnisko-

wa, Wrzosowa, Główna, Kolejowa, Słoneczna, Towarowa, Krańcowa, Południowa, Familijna, Piaskowa, Porzeczkowa, Klubowa, Przylesie, Makowa.
– Kaletnik ulice: Główna, Wczasowa, Klonowa, Leśna, Smugowa, Piotrkowska, Ogrodowa, Sosnowa, Lipowa, Brzozowa, Jodłowa, Partyzantów, Let-

niskowa, Kościelna, Cmentarna, Szklarniowa, Nowa, Akacjowa, Świerkowa, Dębowa, Grabowa, Krótka.
– Przanowice.      – Żakowice ulice: Krzywa, Zagajnikowa.

miesiąc 
2020 r.

dzień odbioru 
zmieszanych odpadów komunalnych

dzień odbioru 
popiołu

dzień odbioru 
bioodpadów

dzień odbioru odpadów segregowanych 
(szkło, papier, tw. sztuczne, metal)

maj 15, 29 29 15, 29 29

REJON V
– Koluszki ulice: Czarneckiego, Miodowa, Okrzei, Wyspiańskiego, Asnyka, Tuwima, Gałczyńskiego, Prusa, Krańcowa, Lotnicza, Łąkowa, Nasienna, Dą-

browskiego, Kasprowicza, Zielona, Polna, Traugutta, Kopernika, Żwirki, Harcerska, Staszica, Teatralna, Wigury, Broniewskiego, Sportowa, Mickiewicza, 
Żeromskiego, Pomorska, Śląska, Hallera, 3 Maja, Paderewskiego, Wiadukt, Ogrodowa, Słowackiego, Wincentego Pola, Wileńska, Strzemińskiego.

– Żakowice ulice: Słowackiego, Rolnicza, Liliowa.    – Różyca: ulica Wąska.      – Kaletnik ul. Kościelna 51 m. 2.    – Słotwiny 1      – Nowy Redzeń 1a

miesiąc 
2020 r.

dzień odbioru 
zmieszanych odpadów komunalnych

dzień odbioru 
popiołu

dzień odbioru 
bioodpadów

dzień odbioru odpadów segregowanych 
(szkło, papier, tw. sztuczne, metal)

maj 15, 29 29 15, 29 29

REJON VI
– Gałkówek-Parcela.       – Borowa ul. Skrajna, Krańcowa, Środkowa.      – Różyca, ul. Przestrzenna.
– Gałków Duży ulice: Główna, Dzieci Polskich, Przestrzenna, Skrajna, Dworcowa, Słoneczna, Ludowa, Czatolińska, Orzechowa, Południowa, Dojazdo-

wa, Wiosenna, Letnia, Przyrodnicza, Armii Krajowej (dawniej Armii Ludowej), Jesienna, Kościelna, Zimowa.
– Gałków Mały: Brzezińska,  Kolejowa, Żeromskiego, Stanisława Okrzei, Towarowa, Mickiewicza, Graniczna, Zielona, Krańcowa, Świętej Anny, Miła, 

Stawowa, Klonowa.     – Będzelin, ul. Modrzewiowa 8, 12.

miesiąc 
2020 r.

dzień odbioru 
zmieszanych odpadów komunalnych

dzień odbioru 
popiołu

dzień odbioru 
bioodpadów

dzień odbioru odpadów segregowanych 
(szkło, papier, tw. sztuczne, metal)

maj 7, 21 21 7, 21 21
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REJON VII
– Gałków Mały ulice: Łódzka, Wojska Polskiego, Północna, Nowa, Mała, Radwańska, Sportowa, Grzybowa,  Kwiatowa,  Wschodnia, Krótka, Borowiec-

ka, Łąkowa, Wierzbowa, Pusta, Sporna, Sosnowa (dawniej 19 Stycznia), Długa, Słowackiego, Brzozowa, Zacisze, Wspólna, Dębowa, Lipowa, Andrze-
ja, Letniskowa, 1 Maja, Zgodna, Zagajnikowa, Partyzantów, Marii Curie-Skłodowskiej (dawniej 22 Lipca), Kopernika, Polna, Smugowa, Napoleońska, 
Wąska, Akacjowa (dawniej Generała Karola Świerczewskiego), Spacerowa, Niecała, Ogrodowa, Krawiecka, Cicha, Leśna, Piękna, Marysieńki, Krzy-
wa,  Świętego Mikołaja,  Parkowa, Boczna, Kasztanowa. 

miesiąc 
2020 r.

dzień odbioru 
zmieszanych odpadów komunalnych

dzień odbioru 
popiołu

dzień odbioru 
bioodpadów

dzień odbioru odpadów segregowanych 
(szkło, papier, tw. sztuczne, metal)

maj 7, 21 21 7, 21 21

REJON VIII
– Koluszki ulice: Brzezińska, Zagajnikowa, Natolińska, Sienkiewicza, Wieniawskiego, Próchnika, Chopina, Brzechwy, Kochanowskiego, Jagiellońska, 8 

Marca, Naftowa.

miesiąc 
2020 r.

dzień odbioru 
zmieszanych odpadów komunalnych

dzień odbioru 
popiołu

dzień odbioru 
bioodpadów

dzień odbioru odpadów segregowanych 
(szkło, papier, tw. sztuczne, metal)

maj 14, 28 28 14, 28 28

REJON IX
– Koluszki ulice: Kościuszki, Bema, Krótka, Warszawska, Kolejowa, Zawiła, Poprzeczna, Miła, Piękna, Budowlanych, Odlewnicza, Żelazna, Złota, Mie-

dziana, Żeliwna, Stalowa, Srebrna.

miesiąc 
2020 r.

dzień odbioru 
zmieszanych odpadów komunalnych

dzień odbioru 
popiołu

dzień odbioru 
bioodpadów

dzień odbioru odpadów segregowanych 
(szkło, papier, tw. sztuczne, metal)

maj 13, 27 27 13, 27 27

REJON X
– Koluszki ulice: 11 Listopada, Kilińskiego, Reja, Głowackiego, Konopnickiej, Ściegiennego, Gen. Sikorskiego, Krzywa, Wołyńska, Targowa, Strażacka, 

Marszałka Piłsudskiego, Cmentarna, Generała Maczka, Rynek, Krzemieniecka, Ludowa, Wiejska, Graniczna, Partyzantów, Witosa, Batalionów 
Chłopskich, Rataja, Reymonta, Świętego Stanisława Kostki, Słoneczna, Leśna, Wojska Polskiego, Westerplatte, Kraszewskiego, Piastowska,  
Wyzwolenia. 

– Słotwiny ulica: Graniczna.

miesiąc 
2020 r.

dzień odbioru 
zmieszanych odpadów komunalnych

dzień odbioru 
popiołu

dzień odbioru 
bioodpadów

dzień odbioru odpadów segregowanych 
(szkło, papier, tw. sztuczne, metal)

maj 13, 27 27 13, 27 27

REJON XI
– Słotwiny ulice: Tomaszowska, Długa, Wąska, Działkowa.
– Nowy Redzeń.
– Stary Redzeń.
– Regny ulice: Główna, Leśna, Polna, Osiedle Wojskowe.

miesiąc 
2020 r.

dzień odbioru 
zmieszanych odpadów komunalnych

dzień odbioru 
popiołu

dzień odbioru 
bioodpadów

dzień odbioru odpadów segregowanych 
(szkło, papier, tw. sztuczne, metal)

maj 6, 20 20 6, 20 20

REJON XII
– Borowa ulice: Długa, Główna, Zosi, Borowiecka, Chrustowska, Leśna, Spacerowa, Polna, Ogrodowa, Zielonogórska, Wczasowa, Nowa, Lipowa, Letnisko-

wa, Sosnowa, Brzozowa, Piaskowa, Akacjowa, Świerkowa, Tadeusza, Bartosza Głowackiego, Słoneczna, Krótka, Szeroka, Łąkowa, Środkowa, Dojazdowa, 
Boczna, Wąska, Równa, Wodna, Zawiła, Krzywa, Prosta, Poprzeczna, Truskawkowa, Malinowa, Brzoskwiniowa, Orzechowa, Kwiatowa, Poziomkowa, Wi-
nogronowa, Cytrynowa, Pomarańczowa, Irysowa, Tulipanowa, Goździkowa, Liliowa, Słoneczna 

– Będzelin ulice: Leśna, Szkolna, Główna, Koluszkowska, Grzybowa, Strażacka, Polna, Zagajnikowa, Sportowa, Jeziorna, Gajowa, Modrzewiowa  
(bez nr 8 i 12).

miesiąc 
2020 r.

dzień odbioru 
zmieszanych odpadów komunalnych

dzień odbioru 
popiołu

dzień odbioru 
bioodpadów

dzień odbioru odpadów segregowanych 
(szkło, papier, tw. sztuczne, metal)

maj 6, 20 20 6, 20 20
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Naprawa – pralki, 609-046-483
Montaż ogrodzeń panelowych, 
Sztachetowych oraz z siatki. Wybu-
rzenia oraz inne. Wycena gratis, 
507-364-074
Wycinki, karczowanie terenu, 
koszenie i inne. Usługi koparko-ła-
dowarką. Wywrotka do 3,5t., 
507-364-074  
Fotowoltaika, dofinansowania, 
782-508-763
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060
Ogrodzenia klinkier – łupek, 
604-543-817
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
Budowy docieplenia wszelkie, 
604-350-807
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
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 lub C+E, 
kraj, mile widziany emeryt  
lub rencista, 600-215-119
Zatrudnię szwaczki, 664-975-055
Zatrudnię pracownika do działu 
administracyjno-księgowego. Mile 
widziane doświadczenie w księgo-
wości oraz znajomość programu 
Optima. DRIVAL Żelechlinek,  
tel. 606-762-071
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
Zatrudnię kierowcę na skład 
budowlany w Koluszkach  
ul. Przejazd 16, tel. 693-166-459
Brukarzy z doświadczeniem, 
atrakcyjne wynagrodzenie,  
umowa o pracę, 607-303-814

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działkę 1300 m2, ul. Miła 
w Koluszkach,  tel. 601-348-451 
Sprzedam działkę 1800 m2,  
w Nowych Chrustach - woda i prąd, 
tel. 603-082-828 
Sprzedam Dom w Koluszkach,  
ul. Żeromskiego o pow. 95 m2, 
tel. 698-614-915
Kupię działkę, ziemię lub gospodar-
stwo rolne, tel. 536-996-026

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

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      
Do wynajęcia mieszkanie 60 m2  
w centrum Koluszek, dwupoziomowe, 
umeblowane, Galeria Arkadian,  
tel. 665-740-941
Do wynajęcia mieszkanie po 
remoncie, Żakowice, Piotrkowska, 
tel. 503-359-777
Do wynajęcia M4 w bloku 62 m2, 
tel. 605-377-595
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Maseczki, producent – faktury, 
664-975-055
Fiat Marea benzyna-gaz, 171 tys. km, 
tel. 44-714-60-35
Zadbaną przyczepę kempingową 
Adria Adora 532 UK 2007 r., 28.500 
zł, tel. 505-424-763
Mieszankę zbożową, 505-962-185
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377 
Drewno kominkowe opałowe  
i rozpałka, tel. 608-830-403

KUPIĘ
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

USŁUGI
Remonty i Wykończenia komplek-
sowo, 798-429-235
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195

OGŁOSZENIA DROBNE

Firma CMPLAST sp. z o.o. z uwagi na ciągły rozwój  
oraz pozyskiwanie nowych rynków zagranicznych  

poszukuje pracowników na stanowisko: 

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

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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W środę pierwsze postojowe  
na kontach łódzkich przedsiębiorców

Ponad 86 tysięcy przedsiębiorców otrzyma w środę pierwsze świad-
czenia postojowe. W województwie łódzkim świadczenie to trafi do prze-
szło 4,7 tys. przedsiębiorców.

Do 14 kwietnia złożono ponad 570 tys. wniosków o pomoc z tarczy 
antykryzysowej. Ponad 450 tys. dotyczy zwolnienia ze składek ZUS, 97 
tys. to wnioski o świadczenie postojowej dla samozatrudnionych, a ponad 
9 tys. to wnioski o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców.

Pierwsi przedsiębiorcy otrzymają pomoc już w najbliższą środę, 15 
kwietnia. Wówczas to ZUS przeleje na konta 86,2 tys. osób pierwsze 
środki o postojowe. Daje to łącznie kwotę ponad 172 mln złotych – po-
wiedziała prof. Gertruda Uścińska prezes ZUS.

W naszym województwie, pierwsze środowe  przelewy, na kwotę 
prawie 6,5 mln zł, trafią do przeszło 4,7 tys. osób – informuje Monika 
Kiełczyńska – rzeczniczka prasowa ZUS w województwie łódzkim. Naj-
więcej pieniędzy zostanie przelanych do przedsiębiorców na terenie ob-
sługiwanym przez I Oddział ZUS w Łodzi (2255 świadczeń na kwotę 
4 452 500 zł), II Oddział ZUS w Łodzi (1586 świadczeń na kwotę 3 154 
580 zł) i Oddziału ZUS  w Tomaszowie Mazowieckim (914 świadczeń na 
kwotę 1 846 520 zł).

Na początku kwietnia w życie weszły przepisy tzw. tarczy antykry-
zysowej. Przewidują one, że przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwol-
nienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty, rozłożenie zaległości 
na raty oraz o świadczenie postojowe.

Wnioski do ZUS można składać elektronicznie lub papierowo. Infor-
macji udzielają doradcy ds. ulg i umorzeń dostępni na infolinii ZUS (tel. 
22 560 16 00). Zachęcamy do składania wniosków za pomocą Platformy 
Usług Elektronicznych (PUE). To zdecydowanie przyspiesza ich obsługę.

Zakład uruchomił też dodatkowe infolinie dla przedsiębiorców 22 
290 87 02 oraz 22 290 87 03. Dostępny jest również numer tel. 22 290 87 
01 – obsługa w sprawie świadczeń z tytułu kwarantanny lub izolacji oraz 
zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z za-
mknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

ZATRUDNIĘ do szycia maseczek, 503-187-516

Nie zostawiaj odzieży 
przy pojemniku

W związku z epidemią i 
bardzo ograniczonymi moż-
liwościami obsługi pojemni-
ków na odzież, mieszkańcy 
proszeni są o niepozostawia-
nie odzieży obok pojemnika.

- Przez epidemię nasza 
sytuacja finansowa jest cięż-
ka, straciliśmy możliwości 
operacyjne związane z syste-
matycznym opróżnianiem 
pojemników. Ponieważ nie 
ma sprzedaży, nie ma za co 
sortować i jeździć. Mam na-
dzieję że społeczeństwo zro-
zumie, że chodzenie z ubra-
niami do pojemnika w 
obecnej sytuacji nie jest 
czynnością niezbędną do 
funkcjonowania, a zostawia-
nie odzieży pod pojemnikami prowadzi jedynie do zaśmiecania - infor-
muje Włodzimierz Gromulski z firmy obsługującej pojemniki na odzież.

(pw)

Polecony do skrzynki domowej
Okres pandemii to 

czas, podczas którego 
niekoniecznie chcemy 
przyjmować listonosza. 
Dla osób których często nie ma w domu a otrzymują przesyłki polecone, 
istnieje ciekawe rozwiązanie. Jak informuje Poczta Polska, „adresowane 
do Ciebie listy polecone mogą od razu trafiać do Twojej skrzynki na li-
sty”. Dodatkowo istnieje możliwość otrzymywania bezpłatnych SMSów 
albo e-maili z informacją o otrzymaniu przesyłki poleconej.

Aby skorzystać z usługi należy złożyć stosowne żądanie. Może być 
ono dokonane w formie elektronicznej za pośrednictwem linka umiesz-
czonego na stronie internetowej Poczty Polskiej, albo w formie papiero-
wej. Papierową wersję formularza żądania można otrzymać w placówce 
pocztowej albo pobrać ze strony internetowej Poczty Polskiej. Wydruko-
wany i wypełniony formularz można złożyć osobiście w placówce pocz-
towej lub przekazać listonoszowi. Usługa jest bezpłatna. 

(pw)

PRZYŁĄCZA GAZU
Instalacje CO,CWU,GAZOWE. Instalacje WOD-KAN

Kotłownie gazowe, pellet, ekogroszek.
Ogrzewanie podłogowe. Protokoły szczelności instalacji gazowej.

tel. 693-905-839
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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.

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

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

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

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 Biuro Rachunkowe AURASOFT
ul. Westerplatte 12a, Koluszki – tel. 502-271-164

Certyfikat Ministra Finansów 67494/2014
 r Oferujemy usługi księgowe (dowolna forma rozliczeń z fiskusem) oraz kadrowo-płacowe.
 r Wyprowadzamy zaległości księgowe, pomagamy w założeniu firmy. Prowadzimy audyt  
i nadzór księgowy.

 r Istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów księgowych.
 r Posiadamy ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Miejsce  
na Twoją  
reklamę
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KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Koronawirus – fakty i mity
Informacje pochodzą z Serwisu  

Ministerstwa Zdrowia i NFZ pacjent.gov.pl

To, że bierzesz ibuprofen, nie spowoduje, że w przypadku CI-
VID-19 będziesz ciężej chorować.

PRAWDA: Europejska Agencja ds. Leków informuje, że nie ma 
stwierdzonego związku pomiędzy wcześniejszym braniem ibuprofenu a 
pogorszeniem przebiegu choroby COVID-19.

W wynikach morfologii widać obecność koronawirusa.
FAŁSZ: Wyniki morfologii pomagają ustalić ogólny stan zdrowia, 

ale nie potwierdzą zakażenia koronawirusem. Tylko specjalne testy labo-
ratoryjne mogą potwierdzić zakażenie koronawirusem.

Na prześwietleniu płuc widać, że pacjent ma koronawirusa.
PRAWDA: Obraz radiologiczny płuc może wskazywać charaktery-

styczne zmiany w płucach, które świadczą o rozwoju COVID-19. Ale 
obecnie, tylko specjalne testy laboratoryjne mogą potwierdzić zakaże-
nie koronawirusem.

Dezynfekcja gorącą parą skutecznie niszczy koronawirusa.
FAŁSZ: Obecnie brak danych naukowych wskazujących na sku-

teczność tej metody w dezynfekcji powierzchni, na których może znajdo-
wać się koronawirus.

Można zarazić się koronawirusem poprzez kontakt z krwią oso-
by zarażonej.

FAŁSZ: Obecnie brak dowodów naukowych wskazujących na zaka-
żenie koronawirusem drogą krwiopochodną.

Maseczki od Koluszkowianki  
dla Domu Samotnej Matki w Łodzi 

Jak Polska długa i szeroka, w ostatnich tygodnia jedno słowo odmie-
niane jest przez wszystkie przypadki: maseczki antybakteryjne. Kto może 
i potrafi, szyje je i dzieli się z innymi, którzy ich potrzebują. Kilkaset ta-
kich maseczek uszyła pochodząca z Koluszek, mieszkająca w Radomiu 
Mariola Kleczewska. Ponad sto sztuk trafiło do domu Samotnej Matki w 
Łodzi, za co siostra Magdalena, dyrektor Ośrodka z całego serca dzięku-
je. To miejsce, o którym można powiedzieć: dom, który zastępuje dom 
wielu kobietom w różnym wieku i w ciężkiej sytuacji życiowej, w jakiej 
się znalazły. 

Może znacie kobiety lub dziewczęta, znajdujące się  w trudnym po-
łożeniu osobistym? Pokażcie im ten artykuł. Jest dla nich. Jest też słowem 
wdzięczności dla Pani Marioli i innych, świadczących bezinteresowną 
pomoc bliźnim. 

Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi jest pla-
cówką całodobową i  udziela okresowego pobytu matkom z małoletnimi 
dziećmi i kobietom w ciąży. -Nasza placówka przygotowana jest na przy-
jęcie 60 osób (w tym 30 dorosłych i 30 dzieci) z Łodzi i województwa 
łódzkiego. W ramach interwencji zapewniamy izolowanie osób ubiegają-
cych się o pomoc przed sprawcami przemocy- powiedziała Siostra Mag-
dalena Krawczyk ze Zgromadzenia Sióstr Antonianek, Dyrektor Domu 
Samotnej Matki w Łodzi.

Personel Domu stara się wspierać kobiety w przezwyciężaniu sytu-
acji kryzysowej, zapobieganiu marginalizacji społecznej przez umożli-
wienie mieszkańcom odnalezienia miejsca w społeczeństwie i powrót do 
normalności po odrzuceniu ich przez rodziny, partnerów czy środowisko 
z powodu nieoczekiwanego macierzyństwa lub przezwyciężenia sytuacji 
kryzysowej. 

–Zapobieganie sie-
roctwu społecznemu 
przez przygotowanie do 
świadomego odpowie-
dzialnego wypełniania 
roli rodzicielskiej, a przez 
to zmniejszenie liczby 
małoletnich trafiających 
do placówek pieczy za-
stępczej i opiekuńczo – 
wychowawczych, to nasz 
cel, który realizujemy.  
Robimy wszystko co w 
naszej mocy, by zapobie-
gać powielaniu złych 
wzorców rodzinnych i śro-
dowiskowych, a zwłasz-
cza wyuczonej bezradno-
ści. Wspieramy miesz- 
kanki naszego Domu 
świadcząc im pomoc psy-
chologiczną i terapeutycz-
ną, także poprzez pracę so-
cjalną, opiekę medyczną i 
wsparcie duchowe. Ważne 
dla nas jest to, by nasze 
podopieczne opuszczały Dom  jako usamodzielnione kobiety- powiedzia-
ła Siostra Magdalena Krawczyk. Potrzeby Domu są zawsze te same co 
dotychczas: mleko, pieluchy  o rozmiarze 5 i 6 oraz chemia. Personel 
Domu Samotnej Matki w Łodzi na Chojnach stanowią: 3 siostry, 11 pra-
cowników świeckich, 1 ksiądz kapelan.                                                 Zk

 Siostra Emanuela Łuczak, Antonianka,  
z maseczkami, które „przyjechały” z Koluszek, 

przed Domem Samotnej Matki w Łodzi



Śpiewasz, grasz na instrumencie?  
To konkurs dla Ciebie

Zagraj swój ulubiony utwór  
i wygraj tablet

Wspierając akcję #zostanwdomu, Fundacja PROMUZA organizuje 
konkurs, w którym do wygrania jest tablet Lenovo TAB E10! Konkurs 
kierowany jest do dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia oraz wszyst-
kich uczniów Fundacji PROMUZA. 

- Zależy nam na tym, aby jak najwięcej osób wzięło udział w konkur-
sie. Dla osób uczących się gry na instrumentach, jest to możliwość wyko-
rzystania swoich dotychczasowych umiejętności, a także forma aktywno-
ści domowej w czasie, kiedy nie uczęszczają oni do szkół - informuje 
Marcin Werner prezes Zarządu Fundacji PROMUZA. 

Co trzeba zrobić?
 ) Nagraj filmik z wykonaniem swojego ulubionego utworu (możesz 

poprosić o pomoc rodziców lub opiekunów). 
 ) Wrzuć filmik na YouTube.
 ) Umieśc link w komentarzu do tego posta.
 ) Zbieraj lajki i wygraj tablet! 

Wygrywa filmik z największą liczbą reakcji! 
UWAGA: Nagroda specjalna dla autora najbardziej kreatywnego fil-

miku! 
Konkurs trwa od 4 kwietnia 2020 r. do 4 maja 2020 r. 
Warunkiem do wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja regu-

laminu. Więcej informacji na profilu Facebook Fundacji PROMUZA. 
Minimalna ilość reakcji kwalifikujących do zwycięstwa w konkursie 
to 50.


