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Tydzień w Koluszkach nr 19

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

8.05.  
ul. Korczaka 5

9.05.  
ul. Sikorskiego 6A

10.05.  
ul. 3 Maja 8

11.05.  
ul. 3 Maja 19G

12.05.  
ul. Brzezińska 54

13.05.  
ul. Przejazd 6

14.05.  
ul. 11 Listopada 33

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
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Baza danych  
a przebieg wyborów

Ustawodawca musi mocno popracować nad metodą przeprowadze-
nia nowych wyborów prezydenckich, ponieważ obecne wytyczne związa-

ne z dostarczaniem kart do głosowania 
przez Pocztę Polską bez potwierdzenia 
odbioru, wprowadzały otwarte pole do 
nadużyć i niedemokratyczności wybo-
rów. Zwrócił na to uwagę nasz samo-
rząd.  

W Gminie Koluszki zameldowa-
nych jest 23 tysiące osób. Tymczasem 
z informacji udostępnionych przez sa-
morząd wynika, że do płacenia za 
śmieci zgłoszonych jest jedynie 21 ty-
sięcy. Reszta z powyższych osób twier-
dzi, że przebywa zagranicą albo miesz-
ka gdzieś w Polsce. Co się stanie zatem 
z ich kartami, w czyje ręce trafią? Czy 
każdy z obywateli w takich warunkach 

faktycznie może mieć pewność tego, że otrzyma kartę i będzie mógł 
wziąć udział w wyborach?

(pw)  

Przedszkola i żłobek 
wciąż w zawieszeniu

Do 24 maja gmina przedłużyła okres zamknięcia przedszkoli i żłob-
ka, które funkcjonują na naszym terenie. O podjęciu takiej decyzji, poza 
samą trudnością techniczną w zapewnieniu bezpiecznego pobytu, przesą-
dziło nikłe zainteresowanie ze strony rodziców. W naszej gminie na po-
nad 700 przedszkolaków skupionych w pięciu przedszkolach, potrzebę 
opieki zgłoszono jedynie dla 13 dzieci. Dla odmiany w sąsiednich Brze-
zinach zdecydowano się na otworzenie placówek.

(pw)

Już możemy korzystać  
z roweru miejskiego

W środę zostało przywrócone funkcjonowanie rowerów publicznych 
na terenie naszej gminy. Dotychczasowy przestój operator wykorzystał na 
serwisowanie sprzętu. Każdy rower został przetestowany i „oczyszczo-
ny” z ewentualnych usterek.  

Aby zminimalizować ryzyko zakażenia, operator systemu Nextbike 
Polska będzie prowadził dezynfekcję newralgicznych elementów rowerów 
jak kierownice, siodełka, linki, manetki oraz terminale. Jednoślady będą de-
zynfekowane przynajmniej dwa razy dziennie w ramach codziennej pracy 
osób serwisujących oraz relokujących rowery miejskie we wszystkich dzia-
łających systemach, których operatorem jest Nextbike Polska. 

- Zachęcamy także użytkowników do stosowania zwiększonych środ-
ków bezpieczeństwa i samodzielnego dezynfekowania powierzchni narażo-
nych na kontakt. Zalecamy noszenie rękawiczek. Przypominamy także, że 
w przestrzeni publicznej, a więc także podczas korzystania z rowerów, obo-
wiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa maseczką, chustą, szalikiem lub jakim-
kolwiek elementem odzieży - informuje operator systemu.                   (pw)

Namierzyli sprawcę  
dzikiego wysypiska

Koronawirus nie przeszkadza w nielegalnym wyrzucaniu śmieci. Na 
szczęście tego rodzaju zachowanie spotyka się z mocnym ostracyzmem 
lokalnej społeczności. Po tym jak mieszkaniec Koluszek zgłosił do gmi-
ny powyższe dzikie wysypisko, po przeszukaniu odpadów udało się zi-
dentyfikować sprawcę. Policja nakazała sprzątanie i wymierzyła mandat 
w wysokości 500 zł. Sprawcy oberwało się także w internecie:   

- Kara 500 zł zdecydowanie za niska dla „brudasa” wyrzucającego 
śmieci - czytamy w jednym z wpisów na Facebooku. - Powinien sprzątać 
przez miesiąc śmieci w lesie i zapłacić za ich wywóz - czytamy w kolej-
nym wpisie.

(pw)

Pielgrzymka pod znakiem 
zapytania

Do tej pory miesiąc maj wyznaczał początek ogólnopolskiego piel-
grzymowania na Jasną Górę. Przygotowania rozpoczynały się także w na-
szym mieście. W tym roku organizacja Pieszej Pielgrzymki z Koluszek na 
Jasną Górę wydaje się jednak raczej niemożliwa. - Trudno wyobrazić so-
bie, żeby w obecnej atmosferze ktokolwiek był gotowy przyjąć pielgrzy-
mów na nocleg do swoich domów. Samo zapewnienie bezpieczeństwa 
300 uczestnikom byłoby skomplikowane. Ostateczne decyzje jeszcze nie 
zapadły. 

-Rekomendacje pewnie pojawią się takie same dla całej Polski - 
mówi Mateusz Karwowski, jeden z głównych organizatorów koluszkow-
skich pielgrzymek. 

(pw) 
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Tydzień w Koluszkach nr 19

W powtórzonym przetargu gmina  
zbiła cenę do 24 zł od osoby

Nowa stawka za śmieci  
zatwierdzona

W miniony czwartek Rada 
Miejska w Koluszkach przyjęła 
nową stawkę za odbiór odpadów 
komunalnych od mieszkańców 
naszej gminy. 

Korekta w opłatach związana 
jest z upływem obowiązującej do-
tychczas umowy na powyższą 
usługę. Podobnie jak w całym kra-
ju, również mieszkańcy Gminy 
Koluszki zderzają się ze znaczną 
podwyższą. Od czerwca stawka za 
wywóz śmieci wzrasta z 17,50 zł 
na 24 zł od osoby. Jest to ten sam 
poziom cenowy, jaki obowiązuje w 
Łodzi czy w mieście Brzeziny. 
Jako mieszkańcy możemy mówić i 
tak o sporym szczęściu, ponieważ 
po pierwszym przetargu stawka 
szacowana była na aż 29 zł. Ponie-
waż do przetargu zgłosiły się dwie 
firmy, a zatem zachodziła pewna 
forma konkurencyjności, gmina 
postanowiła zaryzykować i rozpi-
sać drugi przetarg, który ostatecz-
nie zbił stawkę o blisko 5 zł. 

- Nie ukrywam, że poprzednia 
decyzja o unieważnieniu przetar-
gu, była trochę zagrywką va ba-
nque. Bo co by się stało, gdyby w 
drugim przetargu ceny były wyż-
sze. Byłaby to z mojej perspekty-
wy fatalna sytuacja. Ale zaryzyko-
waliśmy i dzięki temu stawka się 
znacznie obniżyła. Oczywiście to 
wciąż podwyżka, ale znacznie 
mniej dotkliwa (…). Proszę o za-
twierdzenie uchwały, ponieważ 
uważamy, że lepszych cen już się 
nie uzyska. Zwróćcie Państwo uwa-
gę na to, jak ceny w samorządach 
wokół nas się kształtują. To jest ten 
sam poziom, lub wyżej - rekomen-
dował radnym uchwałę, burmistrz 
Koluszek Waldemar Chałat.   

Dodajmy, że podobnie jak w 
ubiegłym roku, usługę odbioru od-
padów będzie realizowała firma 
HAK. 

Nowy przetarg nowe zasady
Jeśli chodzi o sam sposób od-

bierania odpadów od mieszkań-
ców, większość rzeczy zostaje po 

staremu. Wciąż do dyspozycji bę-
dziemy mieć kosze i worki, za któ-
re mieszkańcy nie muszą uiszczać 
dodatkowych opłat. Choć wśród 
mieszkańców pojawiały się opinie, 
by przejść na same kosze, w tej 
kwestii gmina pozostawiła firmie 
dowolność. HAK zadecydował, że 
woli system mieszany, a zatem ten 
już stosowany. Pamiętajmy jednak, 
że każdy dodatkowy kosz to wyda-
tek rzędu 100 zł. Wygoda wiązała-

by się zatem ze znacznym wzro-
stem stawki. Dodajmy, że w naszej 
gminie, właścicielem koszy jest 
firma HAK, mieszkańcy nie muszą 
zatem zaopatrywać się w nie na 
własną rękę. Również worki do-
starcza firma, aczkolwiek wśród 

części mieszkańców pojawiają się 
komentarze, że firma słabo wywią-
zuje się z tego obowiązku, dlatego 
niektórzy wolą robić to na własną 
rękę, kupując w sklepie. Pamiętaj-
my, że za darmo w worki możemy 
zaopatrywać się również w Urzę-
dzie Miejskim w Koluszkach.       

 Na niewielką ulgę mogą za to 
liczyć właściciele posesji, którzy 
zdecydują się na uruchomienie 
przydomowych kompostowników. 

Jest to nowy przepis, dzięki które-
mu stawka będzie mogła ulec ob-
niżce o 2 proc. (taki procent całości 
odpadów stanowią odpady BIO), 
co w praktyce przekłada się na 
upust w wysokości 50 groszy od 
osoby. Zgodnie z nowymi przepi-

Nazwa odpadów Ilość ton  
(2019)

Cena z przetargu  
za tonę brutto  Roczny koszt Roczny koszt  

na mieszkańca  
Miesięczny koszt  

na mieszkańca

Niesegregowane 4173,06 972,00 4.056.214,32 193,43 16,12

Papier i tektura  
w tym opakowaniowe 367,20 432,00 158.630,40 7,56 0,63

Tworzywa sztuczne  
w tym opakowaniowe 332,50 918,00 305.235,00 14,56 1,21

Szkło 250,30 432,00 108.129,60 5,16 0,43

Odpady paleniskowe 318,31 918,00 292.208,58 13,93 1,16

Odpady biodegradowalne 128,92 972,00 125.310,24 5,98 0,50

Opony 39,73 421,20 16.734,28 0,80 0,07

Wielkogabarytowe 1011,13 970,92 981.726,34 46,82 3,90

Leki 0,4 3024,00 0,14 0,01

Koszty pracownicze 115.158,32 5,49 0,46

Koszty PSZOK załadunek 
porządkowanie placu 48.585,00 2,35 0,19

Inne (sprzątanie świata , druki, 
przesyłki pocztowe itp.) 8900,00 0,42 0,04

Razem: 6 219 856,08 296,61 24,72
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sami, do PSZOK (Punkt Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Wielkogaba-
rytowych) już nie będzie można 
oddawać odpadów BIO. W za-
mian, bez limitu tego rodzaju od-
pady będzie można umieszczać 
przed bramą swojej posesji.  

Całkowicie za to, zmianie ule-
ga sam system rozliczania się z od-
padów, co w dużej mierze będzie 
odbijać się na podejmowanych 
przez gminę decyzjach. Według 
nowych przepisów samorząd bę-
dzie rozliczał się z firmą odbierają-
cą odpady nie ryczałtowo od oso-
by, ale wagowo. Od czerwca opłata 
naliczana będzie zatem od każdej 
tony odpadów. To niezwykle istot-
na zmiana, która oznacza, że ilość 
śmieci wyprodukowanych przez 
mieszkańców, będzie w przyszło-
ści przekładać się na wysokość 
opłat. 

Z danych uzyskanych za 2019 
rok wynika, że największe wydatki 
ponosimy za odpady niesegrego-
wane. W ubiegłym roku oddaliśmy 
ponad 4 tys. ton śmieci zmiesza-
nych, co po obecnych stawkach 
przekłada się na kwotę 4 mln zł 
(łączne wydatki za odbiór odpa-
dów z terenu naszej gminy wg da-
nych za 2019 r. to ok. 6,2 mln zł). 
Kolejne pod względem ilości są 
odpady wielkogabarytowe, któ-
rych oddaliśmy przeszło 1 tys. ton. 
Ponieważ gmina wprowadziła 
nowe zasady, ograniczające nieli-
mitowane oddawanie odpadów 
wielkogabarytowych do PSZOK, a 
tym samym już wiemy że nie po-
wtórzy się tak gigantyczny i niele-
galny zalew odpadami wielkoga-
barytowymi, wyjściową stawkę 
24,70 wynikającą z obecnego prze-
targu, gmina była w stanie obniżyć 
do 24 zł.     

Na zakończenie 2020 r. gmina 
ponownie przeliczy ilość wypro-
dukowanych przez mieszkańców 
śmieci. Jeżeli będzie ich więcej, 
najprawdopodobniej trzeba będzie 
stawkę podwyższyć. Kontroli nad 
wpływami i wydatkami za śmieci 
ma ułatwić oddzielne konto, które 
specjalnie na ten cel wyodrębnił 
samorząd. To co wpłacamy za 
śmieci, nie może zatem iść na inny 
cel związany z funkcjonowaniem 
gminy. Z drugiej strony gmina nie 
może również dopłacać do śmieci, 
tak by odciążyć mieszkańców. Bi-
lans musi wychodzić na zero. 

Należy jednak pamiętać o 
tym, że ostateczna cena za odbiór 
odpadów zależy również od wa-
runków ekonomicznych otoczenia. 
Dla przykładu ustawodawca two-

rząc przepisy, w zamyśle chciał, by 
gmina zarabiała na oddawaniu 
śmieci. Oddajemy papier, który 
jako surowiec do przetworzenia 
jest przecież coś wart, i otrzymuje-
my w skupie stosowne pieniądze. 
Niestety, inne elementy ekono-
miczne, na które składa się zebra-
nie papieru i zwiezienie do skupu 
są na tyle drogie, że bardziej opła-
ca się go zutylizować niż zbierać. 
Stawkę mocno winduje również 
tzw. opłata marszałkowska, czyli 
podatek środowiskowy, który dla 
przykładu na przestrzeni ostatnich 
6 lat wzrósł z 70 zł do 270 zł za 
tonę.    

Inne sposoby 
na obniżenie stawki

Poza ilością produkowanych 
przez mieszkańców odpadów, nie-
zwykle istotna jest również liczba 
osób dokładających się do syste-
mu. Niestety obecnie na terenie 
gminy mieszka spora liczba miesz-
kańców, która pomimo tego że żyje 
i wytwarza śmieci na naszym tere-
nie, to jednak nie płaci za odpady, 
ponieważ nie ujawniła swojego za-
mieszkania. Przykładem mogą być 
osoby, które wróciły ze studiów, 
ale wciąż figurują jako nieobecne 
w naszej gminie. Zdarzają się rów-
nież przypadki celowego oszuki-
wania. Według wyliczeń gminy, 
gdyby wszyscy zamieszkujący na-
szą gminę dokładali się do syste-
mu, stawka mogłaby zostać obni-
żona do ok. 22,50 zł od osoby. 

By uszczelnić system, pomoc-
nym mogłaby się okazać na przy-
kład zmiana sposobu przeliczania 
opłaty za śmieci. Obecnie jako sa-
morząd możemy wybierać spośród 
następujących metod: od osoby 
(metoda którą obecnie stosujemy); 
od ilości zużytej wody (co ma zna-
czenie w przypadku miejscowości 
wypoczynkowych, gdzie pojawia 
się duża liczba osób); oraz od po-
wierzchni nieruchomości. Dodat-
kowo, opłaty różnicować możemy 
w zależności od rodzaju zabudowy 
czy podziału terenu na miejski i 
wiejski. Która z metod jest uczciw-
sza, która najlepiej oddaje wiel-
kość wytwarzanych śmieci? O tym 
muszą już rozstrzygać radni. 

Nic nie stoi również na prze-
szkodzie temu, by gmina sama 
przejęła na siebie zadanie związa-
ne z odbiorem śmieci. Można za-
kupić śmieciarki, zatrudnić ludzi. 
Jak do tej pory nic nie wskazuje 
jednak na to, by gminna spółka 
była w stanie konkurować cenowo 
z prywatną firmą.                    (pw)  

Nasze domy pomocy bez wirusa
W ostatnich dniach sporo osób zostało objętych kwarantanną. Ma to 

związek z ogniskami wykrytymi po badaniach w domach opieki na tere-
nie województwa. Jeden z prywatnych podmiotów na terenie naszego po-
wiatu również jest zagrożony wystąpieniem ogniska choroby. Jeśli chodzi 
o nasz teren, informujemy, że znane są już wyniki badań z domów pomo-
cy społecznej na terenie Gminy Koluszki, także tych prowadzonych przez 
siostry zakonne. U nikogo nie wykryto obecności koronawirusa.       (pw)

Jelonek zabłąkał się w mieście
We wtorek pracownicy Zakładu Usług Komunalnych uratowali małego 

jelonka. Zwierzę biegało po Koluszkach, aż w końcu trafiło na teren stacji 
kontroli pojazdów przy wiadukcie. Właściciel obiektu powiadomił Biuro In-
żyniera Gminy. Jelonek został złapany przez pracowników Zakładu Usług 
Komunalnych, którzy przewieźli i wypuścili zwierzę do lasu.                (pw)

Raport z Gminy Koluszki
 � w powiecie łódzkim wschodnim mamy 9 przypadków zakażenia koro-
nawirusem (3 w gminie Koluszki, 4 w gminie Nowosolna, 1 w gminie 
Rzgów, 1 w gminie Brójce). Wzrosła liczba osób przebywających w 
kwarantannie. Obecnie to 85 osób.

 � pandemia przynosi zaskakujące podsumowania. Urząd Stanu Cywil-
nego w Koluszkach przygotował statystykę zgonów w naszej gminie 
w ostatnich latach. Stan na dzień 30 kwietnia: 2018 rok - 100 zgonów, 
2019 rok - 104, 2020 rok - 88.

 � do końca maja mamy jeszcze czas na złożenie formularza ePIT.
 � w weekend majowy kilka par w naszej gminie wzięło ślub, tradycyjne 
wesela przełożone są na później. Wiele osób przekłada jednak zapla-
nowane wcześniej uroczystości. Jest to możliwe po wcześniejszym 
kontakcie z Urzędem Stanu Cywilnego. 

 � wypracowano rozwiązanie w temacie organizacji I Komunii Św. w pa-
rafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach. Uroczystości będą 
odbywały się po kilkoro dzieci przez kolejne soboty i niedziele, po-
cząwszy od 23 maja.

 � przypominamy, że od 4 maja otwarte są boiska zarządzane przez 
OSiR: Orlik i Skrzydlik. Obowiązują jednak limity i podwyższone wy-
mogi sanitarne.

 � nasi mieszkańcy stęsknili się za czytaniem. Ponownie otwarta Miejska 
Biblioteka Publiczna w Koluszkach, w dwa dni obsłużyła ponad 300 
osób wypożyczających książki.

 � tegoroczne Dni Koluszek zostały definitywnie odwołane.
 � zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia, w koluszkowskich przy-
chodniach wznowiono szczepienia dzieci. 

 � 6 maja strażacy dostarczyli do placówek oświatowych na terenie na-
szej gminy 500 litrów płynu do dezynfekcji. Środek został skierowany 
do samorządu przez Wojewodę Łódzkiego.  

Sprostowanie do artykułu

W Jedynce dobrze uczą języków obcych
Gratulujemy sukcesu Karinie Olejniczak, uczennicy klasy VIIa 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach, która zdobyła w tym roku szkol-
nym siódme miejsce w  finale Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 
z Języka Angielskiego, a tym samym została laureatką tego konkursu (a nie 
jak pisaliśmy poprzednio - finalistką). Sukcesem może pochwalić się rów-
nież Maja Bajer z klasy VIII a, która jest finalistką, a nie laureatką konkur-
su. Za pomyłkę serdecznie przepraszamy.              (SP nr 1 w Koluszkach)
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Jarosław Cecherz ma 50 lat, 
jest synem trenera piłkarskiego, 
nauczyciela „wuefu” w kolusz-

Głos z USA do mieszkańców Koluszek

Wyzdrowiał kolejny chory  
na koronawirusa

kowskich szkołach i  bratem m.in. 
Małgorzaty Cecherz, znanej dzien-
nikarki i reporterki Telewizji Pol-

sat. Jego kariera sportowa 
na pozycji napastnika piłki 
nożnej, zapoczątkowana w 
KKS Koluszki, wiodła m.in.  
przez  łódzki Widzew, Arkę 
Gdynia, piłkarskie kluby 
Szwajcarii i Stanów Zjedno-
czonych. Obecnie mieszka 
nad jeziorem Michigan, w 
miasteczku  Highland Park,  
25 mil na północ od Chica-
go, które jest największym 
skupiskiem amerykańskiej 
Polonii. Jest jednym z Pola-
ków, których dotknęła cho-
roba Covid 19, z której wy-
zdrowiał. Krajan podzielił 
się z nami swoimi spostrze-
żeniami, a nie są one łaska-
we dla  Amerykanów. 

-Uważam, że w początkowej 
fazie epidemii w USA, społeczeń-
stwo amerykańskie w ogóle nie 
zdało egzaminu. Wyglądało to tak, 
jakby każdy lekceważył  problem, 
bo nie dotyczy to bezpośrednio 
jego, skoro nie jest zarażony. Stąd 
potem nagły wysyp zachorowań - 
mówi były napastnik Widzewa.

Z upływem czasu, kiedy nara-
stała świadomość niebezpieczeń-
stwa a zarazem zaczęła wzrastać 
liczba chorych, dotarło do ludzi, że 
trzeba zacząć być bardziej ostroż-
nym.

-Na dzień dzisiejszy nie za-
uważysz osoby na ulicy bez ma-
seczki. Szkoda, że tak późno to do 
ludzi dotarło- mówi Jarosław. Na 
moje pytanie, jakich porad udzie-
liłby swoim koluszkowskim Kraja-
nom, odpowiada: „To jest napraw-
dę groźny wirus”. Zauważa, że 
owszem, niektórzy przechodzą 
„Koronę” łagodnie lub tak jak w 
przypadku młodych ludzi, nawet 
nie wiedzą, że są chorzy na Covid 
19. 
- Ten wirus jest  groźny szczegól-
nie wtedy, gdy ktoś ma problemy z 

płucami, sercem czy nadciśnie-
niem. Tacy ludzie powinni szcze-
gólnie uważać, gdyż wtedy walka 
z nim może być trudniejsza a na-
wet skończyć się tragicznie. Wia-
domo, że zdrowy organizm jest w 
stanie sobie z tym poradzić, choć 
łatwo nie jest, a tak było w moim 
przypadku. Proszę więc o rozsądek 
i ostrożność. Nie dajcie się zwieść. 
To, że zdejmowane są pewne re-
strykcje nie oznacza, że wirus 
zniknął albo stał się mniej groźny- 
apeluje koluszkowianin z  High-
land Park w Stanach. 

Piłkarz wyraził nadzieję, że z 
pewnością obecna sytuacja kiedyś 
się skończy, z czego wszyscy 
będziemy się cieszyć i  czerpać ra-
dość z życia, którą dzisiaj mamy 
tak ograniczoną. 

-Pozdrawiam gorąco wszyst-
kich znajomych i nieznajomych. 
Wszystkim mieszkańcom Kolu-
szek i okolic życzę przede wszyst-
kim zdrowia i zarazem proszę o 
rozwagę, ostrożność i rozsądek- 
zaapelował  w wywiadzie dla TwK 
Jarosław Cecherz.

Zk 

Rusza akcja wsparcia  
lokalnego biznesu
Gmina uruchamia program „Bon na lepsze czasy” 

Biuro Promocji i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Kolusz-
kach, dla przedsiębiorców z terenu naszej gminy uruchomiło program 
wsparcia ekonomicznego pod nazwą „Bon na lepsze czasy”. 

Samorząd chce pomóc lokalnym firmom, poprzez zachęcenie na-
szych mieszkańców do wykupu tzw. voucherów z długim terminem wy-
korzystania. Voucher to pewnego rodzaju bon, który uprawnia jego posia-
dacza do korzystania z określonych usług i produktów. Transakcja ma 
przynieść obopólną korzyść. Dzięki tego rodzaju produktowi nasze firmy 
zachowają płynność finansową, a konsumenci zyskają rabat, który dla 
swoich produktów ustanowią przedsiębiorcy biorący udział w gminnym 
programie wsparcia lokalnego biznesu.  

Pierwszy 
krok to zgłosze-
nie przez przed-
siębiorców chęci 
udziału w pro-
gramie. Urząd 
Miejski w Ko-
luszkach zachę-
ca do kontaktu 
telefonicznego 

pod numerem tel. 44 725 67 19. Wydelegowany do obsługi akcji pracow-
nik wytłumaczy zasady uczestnictwa w programie oraz przyjmie zgłosze-
nie. 

Następnie na stronie www.koluszki.pl obsługiwanej przez gminę, 
pojawi się lista firm z opisem usług, danymi do kontaktu, logiem, oraz 
proponowanym rabatem. Rabat rozumiany jako swego rodzaju odwdzię-
czenie się swoim klientom za pomoc w utrzymaniu firmy w tym trudnym 
czasie, to najważniejszy element reklamy. Jego wysokość każdy przedsię-

biorca musi określić indywidualnie, podobnie jak data do której klient 
może zrealizować dany bon.  

Jeżeli zasady uczestnictwa w programie są jasne, można już przesłać 
powyższe dane do zamieszczenia na stronie (adres promocja@koluszki.pl).  

(pw)  

Strona internetowa gminy platformą  
sprzedaży produktów rolniczych

„Pomóż rolnikowi, 
kup jego produkty”

W związku z trwającą epidemią koronawirusa, rolnicy mają problem 
ze zbytem swoich produktów. Na stronie internetowej Gminy Koluszki 
zostanie utworzona zakładka „Pomóż rolnikowi, kup jego produkty”, na 
której rolnik może zamieścić ogłoszenie z informacją o tym, jaki produkt 
ma do sprzedania. Mogą to być np. kwiaty, owoce lub warzywa. Jeśli rol-
nik jest zainteresowany umieszczeniem ogłoszenia na stronie gminy, 
może to uczynić podając następujące dane: 

 • nazwę gospodarstwa, 
 • adres 
 • imię i nazwisko właściciela, 
 • nr telefonu 
 • ofertę sprzedaży 
 • ewentualnie cenę produktu. 

Dane należy przesłać na adres: 
promocja@koluszki.pl   tel. 44 725 67 19
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Gitarowy Rekord Guinnessa 2020  
zakończony sukcesem!

1 maja o godz. 16.00 pobity został Gitarowy Rekord Świata Online! 
Tego dnia 7998 gitarzystów wykonało wspólnie utwór Jimi’ego Hendrixa 
- „Hey Joe”. Grano w swoich domach, na balkonach, w ogródkach, przy 
otwartych oknach lub w fotelach przed ekranem komputera. Wśród osób, 
które przystąpiły do zabawy, nie zabrakło mieszkańców naszej gminy, 
zmobilizowanych przez Muzycznego Molla.  

(pw,  fot. Muzyczny moll)

Patronowie Polski

Stanisław, biskup i męczennik
W dniu dzisiejszym, tzn. 8 maja, obchodzimy święto jednego z głów-

nych Patronów Polski, św. Stanisława, biskupa krakowskiego, który na 
rozkaz króla Bolesława Śmiałego, poniósł  śmierć w roku 1079.  W roku 
1979, podczas I Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny nasz kraj  ob-
chodził 900 rocznicę śmierci Stanisława i Jan Paweł II wiele uwagi po-
świecił tej Postaci. Papież często zresztą lubił używać skrótu myślowego, 
mówiąc, że od Grobu św. Stanisława został powołany do Grobu św. Pio-
tra, podkreślając tym samym swe przywiązanie do Krakowa.

Niestety, niewiele mamy wiadomości o życiu i prawdziwych przy-
czynach śmierci biskupa Stanisława.  Czy było to morderstwo czy raczej 
wykonanie wyroku władcy na nieposłusznym biskupie, to drugie pytanie. 
Jak zinterpretujemy męczeństwo świętego z Krakowa, zależy od tego, ja-
kiego opracowania historycznego się uczepimy. Najstarszy żywot św. 
Stanisława został napisany przez krakowskiego dominikanina, Wincente-
go z Kielczy. Fragment tego żywota jest nam zresztą doskonale znany w 
postaci hymnu „Gaude mater Polonia”, który przez okres średniowiecza 
był, obok „Bogurodzicy” traktowany jako nieformalny hymn polskiego 
rycerstwa. 

Według jednego z przekazów, między biskupem a królem doszło odo 
jakiegoś, bliżej nie znanego nam zatargu. Stanisław miał wypominać 
władcy jego niemoralne życie, rozpustę, a także, o czym wspomina kroni-
ka Wincentego z Kielczy, nakaz karmienia szczeniąt…przez niewierne 
niewiasty ich własną piersią! Umówmy się, że w dawnych wiekach nie-
uporządkowane życie moralne i etyczne, takie, jak np. uprowadzenie ko-
biety w celach konkubinatu, czego dopuścił się Bolesław,  nie było wśród 
władców średniowiecznych czymś rzadkim, i aż nie do uwierzenia, że tyl-
ko z tego powodu król miałby targnąć się na życie biskupa Krakowa. Te 
same wykroczenia na tle  moralnym popełniali książęta w całej ówczesnej 
Polsce, zatem musiało chodzić o coś jeszcze. Inna rzecz, że Bolesław był 
człowiekiem o bardzo gwałtownym charakterze. 

Wśród niektórych historyków panuje przekonanie, ze Stanisław 
sprzyjał …Niemcom, i być może o to poszło. W Kronice Galla Anonima,  
najstarszego polskiego dziejopisarza czytamy, że król zabijając biskupa 
popełnił grzech, ale zabójstwo to miało być karą za …zdradę duchowne-
go. O jaką przewinę chodziło? Tego nie dowiemy się już chyba nigdy, bo 
akta kanonizacyjne i znane nam  żywoty świętego opisują Stanisława jako 
nieskazitelnego kapłana, bez wad.

Wiadomo natomiast, że podczas wyprawy króla na Kijów, wielu 
możnowładców wystąpiło z buntem przeciwko Bolesławowi, m.in. z po-
wodów fiskalnych, a biskup tę rebelię poparł. 

Jest jeszcze inne tło męczeństwa biskupa z Krakowa. Zdaniem histo-
ryków, Stanisław stał po stronie cesarza Niemiec, Henryka, który walczył 
z papieżem Grzegorzem VII o Inwestyturę, o wyższość władzy cesarskiej 
nad papieską- czytaj „świecką nad duchowną”. Czy tak było? Wiadomo, 
że król polski chciał, by stosunki między władzą świecką a duchowną 
były w Krakowie inne niż na Zachodzie. Tu miał niepodzielnie rządzić 
król, w krajach nad zachód od Odry widać już było wyraźnie podział wła-

dzy, gdzie Kościół miał coraz większą autonomię wobec państwa. Za 
taką autonomią w Polsce  miał opowiadać się  także biskup krakowski. 
Jak widać, walka o wpływy nad duszami nie zaczęła się w Polsce w cza-
sach PRL, lecz ma o wiele dłuższą „tradycję”… 

Historia Kościoła w Polsce znaczyła ślady postępującego znaczenia 
religii chrześcijańskiej w kraju nad Wisłą i męczeństwo Stanisława na 
Skałce umocniło ten kierunek.  Być może, gdyby  stało się inaczej, byli-
byśmy krajem świeckim, o 
czym marzy Lewica… lub 
bylibyśmy częścią jakiegoś 
obcego mocarstwa, o tym 
też trzeba wiedzieć. Czymś, 
co pozwoliło Polsce prze-
trwać w ciągu 1000 lat, była 
siła i znaczenie w Europie 
Kościoła katolickiego w na-
szym kraju.

Przeciwnicy kultu 
świętego podnoszą często 
jako argument, politycznego mordu a nie z powodów religijnych,  bardzo 
późne wyniesienie na ołtarze Stanisława, które miało miejsce dopiero 
200 lat po jego śmierci. Dla porównania, Wojciecha kanonizowano 2 lata 
po śmierci, a biskupa Canterbury w Anglii Tomasza Becketa, który został 
zamordowany na rozkaz króla Henryka II, po 3 latach. 

Rozważania historyczne pozostawmy na boku, a spójrzmy na fakt, 
że od czasów męczeństwa Stanisława, Kraków stał się bardzo ważnym 
ośrodkiem kulturalnym, politycznym i religijnym na mapie Europy. 
Wspomnienie św. Stanisława, zarzucone przed wojną przez Watykan na 
wniosek polskiego sejmu, zostało, staraniami arcybiskupa krakowskiego, 
Księcia Adama Sapiehy przywrócone. 

Ze świętem ku czci świętego męczennika z Krakowa wiąże się cieka-
wy zwyczaj. W dniu 8 maja, do sadzawki, znajdującej się na miejscu śmier-
ci Stanisława przed kościołem paulinów na Skałce w Krakowie przychodzą 
ludzie, pragnący obmyć swe chore lub niedowidzące oczy. Ponoć „działa”. 
No, chyba że woda zbyt mętna lub… wiara zbyt mała…                       

Zk
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ul. Słowackiego 20a, 95-040 Koluszki
malgorzatarucinska@o2.pl

SZUKA WŁAŚCICIELA
LUB NOWEGO DOMU!

PIES ZNALEZIONY
W GMINIE KOLUSZKI  
w KWIETNIU 2020 r.

W SPRAWIE ADOPCJI,
ODBIORU ZWIERZĘCIA
PROSIMY O KONTAKT
Z BIUREM INŻYNIERA 

GMINY KOLUSZKI  
- 44 725 67 68

lub SCHRONISKIEM  
DLA ZWIERZĄT 
W ZAWIERCIU 

- 730 505 255, 515 131 350

Wyniki konkursu Fundacji PROMUZA 
„Mój ulubiony utwór”

Wspierając akcje „#ZOSTANWDOMU” Fundacja PROMUZA zor-
ganizowała konkurs pt. ”Mój Ulubiony utwór”. 5 maja na profilu Facebo-
oka Fundacja PROMUZA ogłosiła wyniki konkursu.

Pragniemy poinformować, że:
 9 zwycięzcą konkursu „Mój ulubiony utwór” jest Borys Chmielewski,
 9 nagroda specjalna Prezesa Fundacji Promuza przyznana została Kon-
radowi Repińskiemu,

 9 dodatkowo, Zarząd Fundacji postanowił przyznać dwa wyróżnienia 
dla Mateusza Ostrowskiego i Bartka Zychli.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych muzycz-
nych sukcesów! Osoby biorące udział w konkursie udowodniły, jakie ta-
lenty w nich drzemią i jak bardzo warto jest je dalej pielęgnować. 

Gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłane zgłoszenia 
i cudowne filmy. Pragniemy również poinformować, że ruszamy z inno-
wacyjnymi lekcjami online dostosowanymi do potrzeb zarówno dzieci 
jak i dorosłych. Oferujemy Wam zajęcia indywidualne z najlepszymi in-
struktorami. Zapraszamy zarówno obecnych uczniów Fundacji PROMU-
ZA do kontynuowania nauki jak i wszystkie osoby chcące rozpocząć 
przygodę z muzyką. 

Przekonajcie się sami, że z nami jest fajnie! Jeżeli są Państwo zainte-
resowani taką formą współpracy prosimy o informację mailową na adres: 
rejestracja@promuza.org lub telefonicznie pod nr 693-448-944.

Tulipany przyozdobiły rondo
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Dzień Strażaka 2020
4 maja 2020 roku na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Stra-

ży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach od-
był się apel z okazji Dnia Strażaka.

Podczas uroczystości odczytano wyciągi z rozkazów o nadaniu wyż-
szych stopni następującym strażakom:

- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień star-
szego kapitana Mateuszowi Kotynia oraz stopień młodszego kapitana 
Krzysztofowi Wasilewskiemu,

- Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień 
aspiranta sztabowego Krzysztofowi Puchalskiemu oraz stopień aspiranta 
Piotrowi Maryniak,

- Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał 
stopień ogniomistrza Piotrowi Dobiech, Tomaszowi Dziągowi, Jarosła-
wowi Hajdzie, Radosławowi Mrówczyńskiemu, Rafałowi Suchan, Mi-
chałowi Tarnowskiemu oraz stopień młodszego ogniomistrza Miłoszowi 
Kopeć, Adrianowi Kotynia, Łukaszowi Kotynia, Mariuszowi Lolo iMi-
chałowi Nowak,

- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódz-
kiego wschodniego  nadał stopień starszego strażaka Szymonowi Kopeć.

Odczytano także życzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 
okazji dnia strażaka a także Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Na zakoń-
czenie apelu  bryg. Krzysztof Supera zabrał głos składając życzenia 
wszystkim strażakom i ich rodzinom oraz gratulując nominacji na wyższe 
stopnie służbowe.

(www.koluszki.strazpozarna.pl)

Rozdawali „Pakiety dla seniorów”
1 maja w centrum naszego miasta kibice z FC Koluszki wraz z Mi-

chałem Nowakiem rozdali 50 pakietów higienicznych. W zestawie skie-
rowanym do najstarszych mieszkańców Koluszek znajdowały się: 
maseczka ochronna, mydło w płynie lub w kostce, żel antybakteryjny o 
działaniu wirusobójczym. Akcja spotkała się z bardzo pozytywnym od-
biorem ze strony seniorów. 
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-W dzisiejszych czasach moda 
stała się bardzo istotnym elemen-
tem życia. Każdej kobiecie zależy 
na tym, aby na co dzień świetnie 
się prezentować, a nasza działal-

ność została stworzona po to, aby 
każda z pań mogła wyglądać i czuć 
się zjawiskowo, nie wydając przy 
tym fortuny na zakupy. W naszym 
szerokim asortymencie znajdziecie 
bardzo wiele ubrań, które dzięki 
ogromnej różnorodności idealnie 
nadają się zarówno na co dzień, jak 
i na większe wyjścia. U nas znaj-
dziecie m.in.: bluzki, bluzy, su-
kienki, spodnie, legginsy, kurtki. 
Te i wiele innych ciuchów to gwa-
rancja zakupu fantastycznych ele-
mentów garderoby w bardzo atrak-

Panorama Firm

Moda dla puszystych
cyjnej cenie- mówi właścicielka 
sklepu z modą dla puszystych pań. 
Jej zdaniem  miejsce to zostało 
stworzone specjalnie z myślą o ko-
bietach, które uwielbiają stylowe 
ubrania w dobrych cenach, dostęp-
ne na wyciągnięcie ręki. Nasz bu-
tik odzieżowy oferuje szeroki wy-
bór różnorodnych ubrań oraz 
dodatków w najmodniejszych fa-
sonach, kolorach i wzorach, które 
królują nie tylko na wybiegach, ale 
i ulicach w danym sezonie. Sklep z 
odzieżą „Puszysta Moda” łączy w 
swoich kolekcjach dobry gust z 
elegancją i komfortem noszenia. U 
nas znajdziesz wszystko to, co po-
winna posiadać w swojej szafie 
każda stylowa kobieta!

„Puszysta Moda” to salon dla 
Pań plus size w rozmiarach od 44 do 
64, i znajduje się w Koluszkach w 
Galerii Arkadian przy ulicy Reja. W 
okresie pandemii czynny jest od po-
niedziałku do piątku w godzinach 11 
do 17, w soboty od 10 do 14.  

- Dbamy  o pełne bezpieczeń-
stwo naszych klientów (przed wej-
ściem do sklepu  dezynfekujemy 
ręce), w sklepie mogą przebywać 
jednocześnie 4 osoby- powiedziała 
Aneta Sokołowska, właścicielka 
„Puszystej Mody”.

W salonie przy ulicy Reja 
można kupić między innymi  ele-
ganckie spodnie, żakiety, spodnie 
jeansowe od rozmiaru 38 do roz-
miaru 9 XL, bluzki krótki rękawek 
od 120 do 150 biust, koszule kata-

ny jeansowe, torebki, tuniki su-
kienki, bieliznę, pościel i wiele in-
nych produktów. 

- Minimum raz w tygodniu 
uzupełniamy sklep nowościami i 
brakującymi rozmiarami produk-
tów hitowych naszego sklepu. 
Prowadzimy również sprzedaż 
online jak i transmisję live na Fa-
cebook, gdzie można zamówić so-
bie towar, opłacić i odebrać go w 
sklepie bez stania w kolejkach. Je-
żeli ktoś chce  zamówić sobie 
odzież a nie może wyjść z domu, 
dla nas to nie problem. Zamawia-
jąc towar online na terenie Kolu-
szek, produkt dostarczymy pod 
drzwi (dowóz za darmo) - zapew-
nia Aneta Sokołowska.  

Zk

Koluszkowianie czytają dzieciom
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najmłodszych czytelników 

Księgarnia Skład Główny zaprasza do nowego cyklu „Koluszkowianie czy-
tają dzieciom”. Repertuar księgarni zawsze obfitował w wiele wydarzeń dla 
dzieci: warsztaty, spotkania autorskie, spotkania z ulubionymi postaciami 
bajkowymi, przedstawienia teatralne, wieczorynki, pokazy filmów. 

- W okresie izolacji pragniemy podarować dzieciom namiastkę tego, 
do czego przywykły. Pierwszymi naszymi gośćmi będą Anetta Borowiec-
ka oraz Roksana Borowiecka prowadzące Muzyczny moll - Centrum Ini-
cjatyw Artystycznych. Zapraszamy już w poniedziałek 11 maja o godz. 
19.00 - czytamy na profilu fb Księgarni. Cykl ma potrwać do 25 maja. 

Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl
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Firma DWD System Sp. z o.o. Sp. K. zajmująca się produkcją systemów aluminiowych (pa-
sma świetlne, klapy dymowe, ogrodzenia) oraz systemów odwodnienie w związku z dyna-
micznym rozwojem, poszukuje do pracy w Zakładzie Produkcyjnym w Osiedlu Niewiadów 
kandydatów na stanowisko:

Pracownik produkcji  
Miejsce pracy Osiedle Niewiadów

Opis stanowiska:
 9 praca przy produkcji systemów aluminiowych oraz stalowych
 9 kompletacja oraz obróbka surowców
 9 montaż gotowych wyrobów

Od kandydatów oczekujemy:
 9 doskonała organizacja pracy
 9 zdolności manualne
 9 umiejętności komunikacyjne
 9 umiejętności pracy w zespole

Oferujemy:
 9 dobrą atmosferę w pracy
 9 stabilne zatrudnienie
 9 możliwość rozwoju zawodowego
 9 wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia  

i umiejętności
 9 odzież roboczą oraz narzędzia do pracy

Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres e-mail praca@dwdsystem.pl
lub o dostarczenie do naszej siedziby DWD System – Osiedle Niewiadów 49, 97-225 Ujazd

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 9 zgodnie  

z Ustawą o Ochronie Danych osobowych z dnia 29,08,1997, dziennik Ustaw Nr 133 Poz.883)”

Firma DWD System Sp. z o.o. Sp. K. zajmująca się produkcją systemów aluminiowych (pa-
sma świetlne, klapy dymowe, ogrodzenia) oraz systemów odwodnienie w związku z dyna-
micznym rozwojem, poszukuje do pracy w Zakładzie Produkcyjnym w Osiedlu Niewiadów 
kandydatów na stanowisko:

Operator maszyn CNC 
Miejsce pracy Osiedle Niewiadów

Opis stanowiska:
 9 praca jako operator maszyny CNC
 9 praca na maszynach ze sterownikiem CNC takich jak: krawędziarka, automa-

tyczna piła, 4 osiowe centrum obróbcze
 9 wprowadzanie korekt, ustawianie maszyny pod odpowiednie parametry wg ry-

sunku technicznego

Od kandydatów oczekujemy:
 9 doświadczenie na stanowisku operatora maszyn CNC mile widziane
 9 znajomość podstaw rysunku technicznego
 9 samodzielność, dokładność, dobra organizacja pracy
 9 umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi
 9 doskonała organizacja pracy
 9 umiejętność pracy w zespole 

Oferujemy:
 9 dobrą atmosferę w pracy
 9 stabilne zatrudnienie
 9 możliwość rozwoju zawodowego
 9 wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia i umiejętności
 9 odzież roboczą oraz narzędzia do pracy

Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres e-mail praca@dwdsystem.pl
lub o dostarczenie do naszej siedziby DWD System – Osiedle Niewiadów 49, 97-225 Ujazd

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 9 zgodnie  

z Ustawą o Ochronie Danych osobowych z dnia 29,08,1997, dziennik Ustaw Nr 133 Poz.883)”

Uczniowie SP2 Koluszki  
w Drużynie Energii

Miło nam zakomunikować, że jury konkursu Drużyna Energii spo-
śród setek zgłoszeń wyłoniło 100 szkół, które przygotowały najciekawsze 
prezentacje pokazujące ich sportowego ducha. Dzięki temu uczniowie 
otrzymają 40 zestawów strojów od Grupy Energa i w ramach III edycji 
projektu będą ćwiczyć razem z ambasadorami i rywalizować z rówieśni-
kami z całej Polski. Sportowy etap konkursu rozpocznie się 6 maja. Na 
najlepszych czekają atrakcyjne nagrody i udział w wielkim finale.

Pomimo stu miejsc, zakwalifikować się do Drużyny wcale nie jest 
tak łatwo - jak co roku zadaniem szkół ubiegających się o prawo udziału 
w etapie sportowym projektu, było nagranie krótkiego filmu pokazujące-
go sportowy charakter naszej szkoły. Mimo trudnych warunków związa-
nych z pandemią koronawirusa uczniowie wraz z nauczycielami przygo-
towali ciekawe i energetyczne prezentacje ukazujące ćwiczących podczas 
domowej kwarantanny. Miejsca ćwiczeń odzwierciedlały kreatywność 
uczniów, którzy wykorzystali przestrzeń w pokojach, kuchniach, na klat-
kach schodowych, w ogrodach oraz zaangażowali do wspólnej zabawy 
rodzeństwo, rodziców a nawet domowe zwierzaki. Zgodnie z ideą #zo-
stanwdomu i #cwiczwdomu wszystkie filmy zgłoszone do Drużyny Ener-
gii nagrywane były w bezpieczny i odpowiedzialny sposób.

Zadaniem finalistów będzie wykonywanie ćwiczeń przygotowanych 
przez ambasadorów w 5 dyscyplinach sportowych. Nagrania każdego z 
uczniów trafią do nauczyciela WF-u, który złoży sprawozdanie z realiza-
cji zadania przez szkołę. Im większy procent wszystkich uczniów z klas 
6-8 danej placówki nagra filmy, tym większa szansa na wygraną.

Rywalizacja w 5 dyscyplinach ruszy 6 maja. Na drużyny, które zano-
tują najwyższą frekwencję i będą najlepiej wykonywały różnorodne zada-
nia sportowe przygotowane przez ambasadorów akcji, czekają prezenty i 
nagrody indywidualne. W pięciu najlepiej ocenianych szkołach lekcje 
WF-u poprowadzą utytułowani sportowcy. To m.in. mistrzyni Europy w 
pchnięciu kulą Paulina Guba, reprezentant Polski w koszykówce Adam 
Hrycaniuk, legendarny bramkarz reprezentacji Polski w piłce ręcznej Sła-
womir Szmal, kapitan reprezentacji Polski w ampfutbolu Przemysław 
Świercz czy wicemistrz Europy OCR Ninja Track Jakub Zawistowski. 
Dodatkowo, na zakończenie projektu szkolne reprezentacje wezmą udział 
w Wielkim Finale akcji na Stadionie Energa Gdańsk. 

Drużyna Energii to ogólnopolski program sportowo-edukacyjny, skiero-
wany do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych w którym znani sportowcy 
zachęcają do aktywności fizycznej, pokazując ćwiczenia z elementami róż-
nych dyscyplin sportowych. Ćwiczenia prezentowane są za pośrednictwem 
internetu i mediów społecznościowych, a zadaniem młodzieży jest wykony-
wanie sportowych wyzwań i dokumentowanie ich przy pomocy smartfonów. 
Aktualnie trwa trzecia edycja projektu, którego inicjatorem jest Grupa Ener-
ga, a honorowym patronatem objął go Minister Edukacji Narodowej.

Serdecznie dziękujemy naszym uczniom za zaangażowanie i wy-
trwałość. 

Przerwy w dostawach prądu
 � 14.05.2020 r. w godz. 8:00 do 12:00 : Koluszki ul.: Piękna.

 � 18.05.2020 r. w godz. 8:00 do 12:00 : Gałków Mały ul.: Długa nr 19, 
Krótka nr 9, Łąkowa Nr 1 do 37, Sporna nry od 5 do 42, Wierzbowa  
nr od 3 do 17, Wspólna nr 8. 
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ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

USŁUGI
Ścinka drzew – niedrogo,  
727-668-566
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. 
Pełen zakres usług kominiarskich  
– frezowanie kominów, montaż 
wkładów kominowych,  
tel. 533-662-195
Budowa domów, 505-509-874
Piaskowanie, Szkiełkowanie, 
Malowanie, 691-818-501
Usługi koparko-ładowarką, koparką 
obrotową, minikoparką, 799-203-990
Usługi koparką. Wykopię, rozbiorę, 
wywiozę, 603-692-065
Remonty i Wykończenia komplek-
sowo, 798-429-235
Wynajem koparko-ładowarki, 
minikoparki, 515-493-834
Usługi koparko-ładowarką,  
606-405-783
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
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA
Zatrudnię do produkcji mebli 
osoby z doświadczeniem,  
502-567-272
Zatrudnię fryzjerkę, 603-868-075

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam 1,20 ha grunt orny,  
w tym 0,6 ha lasu, 572-141-922
Sprzedam działkę budowlaną  
2300 m2, Rewica „B”, woda, prąd, 
886-779-480
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 900m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684 
lub 601-28-56-27

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      
Do wynajęcia 3-pokojowe mieszka-
nie, tel. 601-285-627
Poszukuję mieszkania do wynajęcia 
w bloku (najlepiej kawalerka) bądź 
piętro domu, 785-160-900
Poszukuję mieszkania, pół domku, 
domku letniskowego do wynajęcia  
z możliwością zaparkowania autobu-
su od teraz do września. Możemy 
przystosować miejsce o niższym 
standardzie, tel. 514-738-599  
lub 732-932-107
Do wynajęcia M4 w bloku 62m2, 
tel. 605-377-595
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Sprzedam w pełni sprawny wózek 
inwalidzki elektryczny dla dorosłej 
osoby, 781-290-225
Sprzedam pszenicę jarą,  
tel. 692-228-058
Sprzedam Hyundai GETZ 1.1 rok 
prod. 2005, 664-699-442 po 15.00
Kury odchowane, kaczki. Węgrzy-
nowice Modrzewie 23, 728-386-763
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
Kupię stare motocykle,  
tel. 691-818-501

OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

tel. 693-905-839
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

Zatrudnimy pomocników elektry-
ków, tel. 42 214-07-00

Zatrudnię szwaczkę chałupniczkę 
(owerlok 4 nitowy, stębnówka)  
lub do zakładu. Doświadczenie  
w dzianinie, tel. 797-922-109

Poszukuję pilnie chałupniczek  
do prostego szycia. Bdb płaca,  
tel. 691-614-720

Hurtownia Spożywcza zatrudni 
Kierowcę-Magazyniera,  
tel. 660-170-744

Zatrudnię pracownika do robót 
wodno-kanalizacyjnych i ziemnych 
tel. 665-183-407

Zatrudnię kierowcę kat. C  
lub C+E, kraj, mile widziany  
emeryt lub rencista, 600-215-119

Zatrudnimy elektryków,  
tel. 42 214-07-00

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

SZUKAM PRACY

Podejmę się prac w ogrodzie  
lub mycia okien, 781-196-850

ZDROWIE

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

Dzień Matki z Pocztą Kwiatową
zrób Mamie niespodziankę i wyślij kwiaty

    za pośrednictwem kwiaciarni Ogród i Dom Koluszki

ul. Przejazd 8 tel. 44-714-49-45

Poszukuję pilnie 
chałupniczek do prostego 

szycia. Bardzo dobra płaca.

tel. 691-614-720

Składam serdeczne podziękowania trzem paniom  
za udzielenie pierwszej pomocy i wezwanie karetki 

pogotowia w dniu 29 kwietnia  
przy ul. Wigury w Koluszkach

Chory na cukrzycę Jerzy Żurawski 
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SPRZEDAŻ - SERWIS  
NARZĘDZI I MASZYN  

OGRODNICZYCH I BUDOWLANYCH
 www.arkadianarzedzia.pl

 Koluszki, tel. 502-651-007

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

DOWÓZ GRATIS NA TERENIE KOLUSZEK

Kalendarium gminnych  
wydarzeń on-line

 � 11-25 maja 2020, godz. 19.00 - wydarzenie online „Koluszkowianie 
czytają dzieciom”. Organizator Księgarnia Skład Główny. www.face-
book.com/KsiegarniaSkladGlowny/

 � MOK Koluszki profil na Facebooku – „Kuchnie z całego świata”, 
cykl filmów o tematyce kulinarnej Tomasza Słodkiego

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOLUSZKACH INFORMUJE,  
że od 4 maja udostępniony zostanie kompleks  

boisk sportowych ORLIK 2012 oraz boisko SKRZYDLIK

W przypadku korzystania z boisk obowiązywały będą następujące 
zasady bezpieczeństwa:
 • zachowanie dystansu społecznego, 
 • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt 
sportowy, natomiast podczas treningu na boisku nie ma obowiązku za-
krywania twarzy),

 • ograniczona liczba osób, maksymalnie do 6 osób: Stadion sportowy 
piłkarski, ORLIK – boisko do piłki nożnej, SKRZYDLIK maksymal-
nie 2 osoby (lub 4 osoby): ORLIK – boisko do koszykówki, (Korty te-
nisowe otwarte)

 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy lub do pracowników 
obsługujących boiska, osób wchodzących na obiekt), 

 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC), 
 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie, 
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt, 
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każ-
dym użyciu. 

Sobota-niedziela – obiekty dostępne wyłącznie pod warunkiem do-
konania wcześniejszej rezerwacji (tj. z dwudniowym wyprzedzeniem). 
Rezerwacji należy dokonać u administratora lub u pracowników obsługu-
jących obiekty. (pkt 1 i pkt 2 Regulaminu Korzystania z Obiektu Moje Bo-
isko – Orlik 2012 – Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/62/2012 Rady 
Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 czerwca 2012 r.)

Policjant w czasie wolnym  
od służby zatrzymał nietrzeźwego

Funkcjonariusz z Wydziału Ruchu Drogowego z Łodzi udowodnił, 
że policjantem jest się nawet po służbie. Widząc podejrzanie jadący mo-
torower zatrzymał go i uniemożliwił dalszą jazdę. Jak się okazało kierow-
cą był 38-letni mieszkaniec gminy Koluszki. Badanie trzeźwości wykaza-
ło prawie 2,5 promila. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi do 2 lat 
pozbawianie wolności.

1 maja 2020 roku tuż przed godz. 1:00 w czasie wolnym od służby 
policjant wydziału ruchu drogowego z łódzkiej komendy ,w Koluszkach 
,zwrócił uwagę na kierującego motorowerem, którego jazda wskazywała, 
iż może być on nietrzeźwy. Mundurowy zareagował natychmiast i kiedy 
motorowerzysta skręcił na stację benzynową, uniemożliwił jemu dalszą 
jazdę i wezwał koluszkowski patrol policji. Jak się okazało 38-letni 
mieszkaniec gminy Koluszek miał prawie 2,5 promila. Za kierowanie w 
stanie nietrzeźwości grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

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

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy  
do 24 maja

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został po raz kolejny przedłużony i 
będzie obowiązywał do 24 maja. Z tego świadczenia mogą skorzystać 
również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówek opiekuńczych, nie 
wyślą do nich dzieci.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje rodzicom dzieci 
do 8  roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, 
przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem, zostaje wy-
dłużony do 24 maja. Tak jak dotąd przysługuje on także w przypadku bra-
ku możliwości sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dzien-
nych z powodu COVID-19.

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzice, któ-
rzy nie mogą posłać dzieci do placówek opiekuńczych z powodu za-
mknięcia tych placówek w związku z epidemią, ale także rodzice, którzy 
pomimo otwarcia takiej placówki nie zdecydują się na posłanie do niej 
dziecka.

Od 6 maja otwarcie placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi – to 
możliwość, nie obowiązek. Zadecydują o tym organy założycielskie we 
współpracy z pracownikami powiatowych służb sanitarnych po przeana-
lizowaniu sytuacji epidemicznej w regionie i po konsultacji z rodzicami. 
Poszczególne instytucje będą mogły świadczyć opiekę wyłącznie po speł-
nieniu określonych wytycznych.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opie-
ki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodzi-
ców, który o niego wystąpi. O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien 
poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zlecenio-
dawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio ZUS. 
Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego 
w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Więcej informacji na temat dodatkowego zasiłku opiekuńczego. 
(link do https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/
zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095 

Monika Kiełczyńska, rzecznik prasowy ZUS
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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

CZYNNE: PN-PT 8:00 – 16:00, SOB 8:00 – 12:00 TEL. 44 714 67 48
PRZANOWICE 100, 95-040 KOLUSZKI (przy Opalówce) fb:/pthu.agatom.fcarbo

 
 KOSTKA r ORZECH II r EKO r MIAŁ r BRYKIET DRZEWNY

 w sprzedaży kamień ozdobny do ogrodów  r wymiana butli gazowych
KORA KAMIENNA,GRYS,OTOCZAK THASSOS,BIAŁA MARIANNA I INNE…

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA
    - napełnianie układu czynnikiem r134a,
    - wymiana i napełnianie oleju w układzie,
    - napełnianie układu kontrastem UV,
    - odgrzybianie(ozonowanie) generatorem ozonu o dużej wydajności.

AUTO-MECHANIKA     KOLUSZKI, PIĘKNA 3(OBOK BIEDRONKI) 
502 118 870
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Drodzy Uczniowie klas ósmych
Jak dobrze wybrać szkołę, zawód, profil? Już  wkrótce każdy z Was 

stanie przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia… Pamiętajcie, aby przy 
wyborze szkoły kierować się przede wszystkim możliwością rozwoju za-
interesowań oraz realizacją planów i marzeń. Wyrażamy głęboką nadzie-
ję, że przedstawiona przez naszą szkołę oferta edukacyjna na nadchodzą-
cy rok szkolny, umożliwi Wam wybór kierunku kształcenia, który spełni 
Wasze oczekiwania. Jednocześnie informujemy, że I Liceum Ogólno-
kształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach to szkoła o wysokiej 
jakości kształcenia o czym świadczą wysokie,

100 procentowe wyniki zdawalności egzaminów maturalnych, a tak-
że sukcesy naszych uczniów w ogólnopolskich konkursach przedmioto-
wych i tematycznych.

Życzymy Wam samych najlepszych wyników na egzaminie oraz 
wiary we własne umiejętności i możliwości. W nowym roku szkolnym 
zapraszamy do kontynuowania nauki w naszej szkole w celu wspólnego 
przeżycia wielu wspaniałych przygód oraz zdobycia wiedzy, która za-
gwarantuje Wam dobre przygotowanie do podjęcia studiów wyższych 
oraz realizację Waszych marzeń zawodowych.

Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym  
i Uczniami  I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach



Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

Burmistrz w imieniu mieszkańców  
oddał hołd Ojcom Konstytucji 

Tegoroczne obchody Na-
rodowego Święta Konstytucji 
odbywały się w wyjątkowym 
czasie. Tak, jak było informo-
wane, z uwagi na epidemię, 
odwołane były uroczystości z 
udziałem władz miasta i 
mieszkańców, nie było także 
tradycyjnego, barwnego prze-

marszu z Kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej pod pomnik Orła Bia-
łego.  W dniu święta 3 Maja,  w godzinach przedpołudniowych burmistrz 

Koluszek Waldemar Chałat, któremu towarzyszyła Anna Szostak, prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach oraz Sławomir Sokołowski, 
przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, złożył, w imieniu 
wszystkich mieszkańców, zakładów pracy, placówek oświatowych i organi-
zacji, wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Orła Białego i zapalił znicz.     Zk

Gmina rozdaje budki  
dla jerzyków i nietoperzy

11 maja (poniedziałek) Urząd Miejski w Koluszkach uruchamia ak-
cję rozdawania mieszkańcom naszej gminy budek dla jerzyków i nietope-
rzy. Zgłoszenia będą przyjmowane tylko telefonicznie, za pośrednictwem 
Biura Inżyniera Gminy (44 725 67 68). Budki przekazywane są za darmo, 
ale ich ilość jest ograniczona. Do rozdysponowania gmina ma 100 budek 
dla jerzyków i kolejne 100 dla nietoperzy. 

Ta, już nie pierwsza tego rodzaju akcja realizowana przez kolusz-
kowski samorząd, to swego rodzaju zadośćuczynienie za nieuniknione 
szkody wyrządzane przyrodzie podczas prowadzonych inwestycji. W 
ostatnim czasie gmina przeprowadziła termomodernizację kilkudziesię-
ciu miejskich budynków, z których wiele pozostawało schronieniem dla 
jerzyków, chętnie zasiedlających szczeliny w wielopiętrowych obiektach. 
Sporo ptasich gniazd jest zapewne niszczonych również podczas wycinki 
drzew, które znajdują się w pasach modernizowanych lub budowanych 
dróg. 

Poza tym jerzyki i nietoperze to prawdziwa „broń biologiczna” w 
walce z komarami. Jeden jerzyk potrafi zjeść dzienne nawet do 20 tys. ko-
marów. Warto zatem posiadać na swoim terenie takiego sąsiada.  

Pamiętajmy jednak, że sposób montowania tego rodzaju budek 
jest dość specyficzny – trzeba je zawiesić na ścianie domu tuż pod da-
chem, dlatego też nie nadają się one do instalowania na wszystkich 
obiektach. 

(pw)

Kuchnie z całego świata w MOK
Podróżniczy świat stanął na głowie i zmienił się nie do poznania. Jak 

długo to potrwa? Tego nie wiemy. Możemy jednak poznawać świat nie 
wychodząc z domu!

- Przygotowaliśmy dla Państwa wirtualną eskapadę kulinarną. Za-
praszamy na cykl filmów Tomasza Słodkiego, który zabierze Państwa w 
smakowitą podróż, po różnych zakątkach świata. Filmy będą publikowa-
ne na naszym profilu na Facebooku - informuje Miejski Ośrodek Kultury 
w Koluszkach. 

Pierwszy udostępniony odcinek przenosi nas w kulinarną podróż do 
Wenezueli. 

(MOK)

Samorząd zasponsoruje  
reklamę w gazecie

Gmina Koluszki wykupiła w gazecie „Tydzień w Koluszkach” po-
wierzchnię reklamową o objętości 20 stron, która to zostanie przeznaczo-
na w celach reklamowych dla lokalnych przedsiębiorców. Każda osoba, 
która ma zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie naszej gmi-
ny, zyskuje możliwość zamieszczenia jednorazowo reklamy czarno-białej 
o wymiarach 9 cm na 3 cm. Koszt jej zamieszczenia to symboliczna zło-
tówka. Przy zarezerwowanych 20 stronach z darmowej promocji będzie 
mogło skorzystać łącznie 320 firm. Ze względu na ograniczoną po-
wierzchnię reklamową, obowiązuje zasada pierwszeństwa zgłoszeń. 

Treść reklam (możliwość dodania loga) lub już gotowe projekty o 
wymiarach 9 cm na 3 cm, prosimy nadsyłać na adres naszej gazety  
twk@koluszki.pl (z dopiskiem BON). UWAGA: 

Reklamy nie będą drukowane pojedynczo. Druk rozpocznie się w 
chwili uzbierania całej strony (16 reklam).            

(pw)


