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Policja – 997, 47 842 12 13
Straż Pożarna – 998, 44 725 69 00

OSP Koluszki – 44 714 58 27
Pogotowie Ratunkowe – 999

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

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

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

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

15.05.  
ul. Żwirki 2

16.05.  
ul. Głowackiego 20

17.05.  
ul. Korczaka 5

18.05.  
ul. Sikorskiego 6A

19.05.  
ul. 3 Maja 8

20.05.  
ul. 3 Maja 19G

21.05.  
ul. Brzezińska 54

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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Do szkół trafił sprzęt komputerowy za ponad 0,5 mln zł

Gmina przekazała 35 laptopów  
do zdalnej nauki 

Do podstawówek z terenu naszej gminy trafiło 35 nowych laptopów. 
Komputery mają pomóc uczniom w realizacji zdalnej nauki. Problemy z 
brakiem sprzętu w domach należy zgłaszać do dyrekcji danej szkoły. Po 
zakończeniu szkolnej „kwarantanny”, komputery wrócą na wyposażenie 
placówek oświatowych. 

Obecna sytuacja pobudza również do szukania nieszablonowych roz-
wiązań i szczególnej aktywności. Przykładem jest tu chociażby Szkoła 
Podstawowa w Gałkowie Dużym, która dowiadując się o tym, że troje jej 
uczniów nie posiada dostępu do internetu, poprosiła firmę FORWEB, któ-

ra świadczy usługi na tym terenie, o 
pomoc. Efekt jest taki, że na czas 
zdalnego nauczania uczniowie zo-
stali podłączeni do sieci interneto-
wej w swoich domach. 

Komputerów do nauki w domu 
będzie nadal przybywać. Nasza gmi-
na otrzymała właśnie wiadomość o 
pozyskaniu kolejnych środków na 

doposażenie, w wysokości 95 tys. zł. Oznacza to, że ilość laptopów do 
zdalnej nauki ulegnie podwojeniu. 

Sprzęt komputerowy za setki tysięcy złotych   
Oprócz laptopów na wyposażenie wszystkich szkół trafił także sprzęt 

komputerowy o wartości 0,5 mln zł, w tym nowoczesne drukarki 3D oraz 
laserowe, 140 komputerów przenośnych, serwery, tablice interaktywne, 
głośniki naścienne, projektory, a nawet szafy do przechowywania sprzętu. 
Jednym słowem wszystko to, co jest niezbędne do nowoczesnej nauki w 
pracowniach komputerowych. W zamówieniu znalazło się również tak 
nietypowe urządzenie, jak tzw. „magiczny dywan”, czyli podłoga interak-
tywna z pakietem rewalidacyjnym wspomagającym osoby niepełno-
sprawne.        

Powyższe urządzenia zostały zakupione przez Urząd Miejski w Ko-
luszkach dzięki środkom pozyskanym z UE. 

(pw)

Finansowanie rozbudowy  
„Dwójki” pod znakiem zapytania

Złożony przez Gminę Koluszki wniosek o dofinansowanie rozbudo-
wy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I LO w Koluszkach, został odrzu-
cony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Jako argument przytoczono 

błędy formalne w postaci nie ujęcia w projekcie elementu sportowego, co 
było wymogiem regulaminu konkursu. Tego rodzaju decyzja wywołała 
zdziwienie u naszego samorządu, ponieważ planowana inwestycja oprócz 
wzniesienia nowego skrzydła, przewiduje również budowę ścianki wspi-
naczkowej, remont sali gimnastycznej należącej do I LO, oraz doposaże-
nie Hali Sportowej w nowy sprzęt.   

Gmina Koluszki od decyzji złożyła już stosowne odwołanie. Jeżeli 
nie zostanie ono uwzględnione, gmina wraz z powiatem będą musieli bu-
dować przy wykorzystaniu własnych środków. Koszt inwestycji szacuje 
się na 7 milionów złotych. Dotacja miała pokryć 80 proc. wartości inwe-
stycji.    

(pw)       

Samorząd posiada wiele atrakcyjnych  
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Kup działkę od gminy
Wciąż w posiadaniu gmi-

ny pozostaje sporo działek o 
rożnym przeznaczeniu: budo-
walnym, przemysłowym czy 
rolniczym. Działki są systema-
tycznie wystawiane na sprze-
daż. Dla przykładu w Wierz-
chach za 12 tys. zł można 
nabyć działkę rolną z przezna-
czeniem na cele rolne o pow. 2 
tys. m2, z kolei w Koluszkach 
za 130 tys. zł działkę budowlaną o pow. 1095 m2, która zlokalizowana jest 
przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Wigury. Do sprzedania jest rów-
nież mały drewniak z działką o pow. 470 m2 przy restauracji „Zachęta” – 
koszt 63 tys. zł. Więcej informacji o gminnych nieruchomościach można 
uzyskać w referacie zagospodarowania przestrzennego (tel. 44 725 67 
53).  

Co więcej, jeżeli dany mieszkaniec jest w posiadaniu informacji, że 
do jego nieruchomości przylega pusta, zaniedbana działka, będąca wła-
snością gminy, może zgłosić chęć zakupu. Urzędnicy ustalą warunki 
transakcji.  

Od przyszłego wydania w gazecie wprowadzimy stałą rubrykę „Kup 
działkę od gminy”, w której to w przystępny sposób będziemy prezento-
wać nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.  

(pw)

Spadają wpływy z podatków
Gmina Koluszki pod względem finansowym mocno odczuwa epide-

mię. Samorządy dostały średnio o 40% mniej pieniędzy z tytułu udziału w 
podatku PIT. Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w ostatnim mie-
siącu Rząd przelał gminie milion złotych mniej niż rok wcześniej. Zapo-
wiada się zaciskanie pasa przez samorząd.

(pw)
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Terminy ważności prawa jazdy  
i tablic rejestracyjnych wydłużone  
na czas epidemii

Od dnia 18 kwietnia 2020 r. zaczął obowiązywać przepis, zgodnie z 
którym, gdy ważność prawa jazdy upływa podczas stanu zagrożenia epi-
demicznego, ulega ono automatycznemu przedłużeniu na czas obowiązy-
wania powyższego stanu zagrożenia. Po zakończeniu stanu epidemii kie-
rowca będzie miał 60 dni na to, by przedłużyć termin ważności 
dokumentu. Przepisy te dotyczą także uprawnień do kierowania pojazda-
mi.

Wydłużony zostaje również termin ważności czasowej rejestracji po-
jazdu, jeżeli termin ten upłynął w okresie obowiązywania stanu zagroże-
nia epidemicznego. Takie rozwiązanie będzie obowiązywało do 14 dni od 
dnia odwołania stanu zagrożenia.

(pw)

Zgłoszenia sprzedaży  
lub kupna samochodu
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Łodzi, w 

związku ze zmianą przepisów od 01.01.2020 r. informuje:
1. Jeżeli sprzedałeś (darowałeś itp.) samochód zarejestrowany w Polsce 

musisz w ciągu 30 dni zgłosić zbycie tego pojazdu;
2. Jeżeli kupiłeś (odziedziczyłeś itp.) pojazd zarejestrowany w Polsce mu-

sisz w ciągu 30 dni zgłosić nabycie lub zarejestrować pojazd;
3. Jeżeli jesteś właścicielem pojazdu sprowadzonego z UE masz 30 dni na 

zarejestrowanie pojazdu (w tym przypadku nie ma możliwości zgłosze-
nia nabycia).

W przypadku współwłaścicieli, obowiązek zgłoszenia zbycia lub na-
bycia (nawet części pojazdu) dotyczy każdego ze współwłaścicieli z 
osobna. Niespełnienie któregoś z powyższych obowiązków będzie wiąza-
ło się z nałożeniem kary w wysokości od 200 zł do 1000 zł .

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, termin został wzdłużony do 
180 dni na:

1. zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z UE,
2. zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego w Polsce,
3. zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego w Polsce,
Dotyczy to pojazdów sprawdzonych oraz zbytych i nabytych nie 

wcześniej niż 1 marca 2020 r. – obowiązuje do 31.12.2020 r.
Z uwagi na możliwość późniejszego dużego napływu spraw staro-

stwo prosi o bieżące przesyłanie zawiadomień o zbyciu lub nabyciu po-
jazdu (pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej  
e-puap).

Napisz „Życzenia dla Mamy”
Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego w 

Koluszkach ogłosiła powiatowy konkurs literacki „Życzenia dla Mamy”.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 9 – 15 lat mieszkających na te-

renie powiatu łódzkiego wschodniego. Warunkiem udziału w konkursie 
jest samodzielne napisanie życzeń (wiersza) dla mamy. Praca może być 
wzbogacona ilustracjami wykonanymi przez autora. 

Pracę należy sfotografować i wysłać wraz z klauzulą zgody na adres 
email: mbpkoluszki@wikom.pl do dnia 20.05.2020 r.

Twórczość oceniana będzie przez użytkowników Facebooka poprzez 
kliknięcie ‚’Like’’, wygrywają 3 osoby które uzbierają najwięcej „Like-
-ów’’ pod zdjęciem swojej pracy.

O terminie wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni po-
przez e-mail z którego będzie wysłana praca. Zdjęcia prac będzie można 
obejrzeć na Facebooku Biblioteki. Tam też znajduje się regulamin kon-
kursu. 

Raport z Gminy Koluszki 
 � Od poniedziałku otwierają się restauracje, pójdziemy też do fryzjera i 
kosmetyczki. Z kolei od niedzieli więcej wiernych zmieści się w ko-
ściołach. Jedna osoba na 10 m2. Dla przykładu w nabożeństwach w ko-
ściele Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach będzie mogło 
uczestniczyć 78 osób.

 � Od 17 maja dzieci poniżej 13 roku życia będę mogły już same wycho-
dzić z domu.

 � Burmistrz Koluszek odbył wideokonferencję z dyrektorami żłobka, 
przedszkoli i szkół z terenu naszej gminy. Rozmawiano o przygotowa-
niu placówek do ewentualnego wznowienia działalności. 15 maja w 
piątek na podobnym spotkaniu z dyrektorami jednostek zapadną decy-
zje w kwestii udostępniania obiektów sportowych i kultury.   

 � Powiat odpowiada za nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców. 
Porada jest możliwa po wcześniejszym umówieniu pod numerem tele-
fonu 42 205 03 25.

 � Na tamie w Lisowicach pojawiły się raki.
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Znoszone ograniczenia – 18 maja  
pójdziesz do fryzjera, kosmetyczki  
i restauracji

Przed nami trzeci, przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych 
z koronawirusem. Od poniedziałku 18 maja będziemy mogli skorzystać z 
usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Do 
tych miejsc dotrzemy szybciej, ponieważ podwyższony zostaje limit pasa-
żerów w transporcie publicznym. Oprócz tego od 25 maja umożliwi się 
bezpośrednie konsultacje z nauczycielami maturzystom i uczniom ósmych 
klas oraz opiekę nad uczniami klas 1-3 w szkołach podstawowych. 

Działalność gospodarcza – otwieramy salony kosmetyczne i fryzjer-
skie oraz restauracje

Odmrażamy gastronomię i salony kosmetyczne. Od 18 maja będzie-
my mogli: 

 • skorzystać z usług kosmetyczek i fryzjerów, 
 • zjeść w restauracji, kawiarni, barze, a także w centrum handlo-

wym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej). 
Ważne! Gość będzie mógł zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, 

jak i w ogródku restauracyjnym.
Pełne otwarcie branży gastronomicznej musi odbyć się pod warun-

kiem przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych, które zapewnią 
bezpieczeństwo i obsłudze, i klientom. Zasady te zostały określone pod-
czas konsultacji z przedstawicielami poszczególnych branż. 

Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:
 • obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub 

przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na 
to pozwala);

 • używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
 • przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wi-

zytę telefonicznie lub online. Uwaga! Klient nie może oczekiwać 
na usługę w poczekalni.

Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii są m.in.:
 • limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2);
 • dezynfekcja stolika po każdym kliencie;
 • zachowanie 2 m odległości między stolikami. Ważne! Blaty mogą 

być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli 
się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad 
blat stolika;

 • zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych 
stolikach; 

 • noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę 
lokalu gastronomicznego. Ważne! Goście restauracji mogą zdjąć 
maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.

OPIEKA I EDUKACJA (od 18 maja, od 25 maja i od 1 czerwca)
Zmianie ulegnie obszar związany z opieką i edukacją. Od 18 maja 

będzie można prowadzić zajęcia:
 • praktyczne w szkołach policealnych,
 • rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie roz-

woju i specjalistyczną rewalidację.
W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje 

z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schro-
niska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe. 

Od 25 maja umożliwimy prowadzenie:
 • zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podsta-

wowej
Uwaga! Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będzie można łączyć z za-

jęciami dydaktycznymi. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy 
programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje, 
czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej czy z wykorzystaniem me-
tod i technik kształcenia na odległość. Niebawem Ministerstwo Edukacji 
Narodowej poda szczegóły dotyczące sanitarnych wytycznych dla szkół.

 • konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i 
uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na 
egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie 
lub w małych grupach.

Ważne! Przedłużamy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8. 
Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozosta-

łych uczniów ze wszystkich przedmiotów. 
Ważne! Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wycho-

dzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna!

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE (od 17 maja)
Zmniejszamy również restrykcje związane z przebywaniem wier-

nych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczysto-
ściach religijnych. Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzę-
du na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę 
przypadało 15 m2.

SPORT (od 18 maja)
18 maja w poniedziałek zwiększymy limity osób, które mogą ćwi-

czyć na otwartych obiektach sportowych:
 • na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skatepar-

kach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
 • na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą 

przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).
Uwaga! Wprowadzamy także możliwość dzielenia boiska piłkar-

skiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Je-
śli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie 
może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełno-
wymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 
osoby (+ 6 trenerów).

18 maja umożliwimy także organizację zajęć w obiektach zamknię-
tych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).
Ważne! W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z 

szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy 
przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

ARiMR kończy wypłatę dopłat  
do materiału siewnego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła wy-
płatę dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kate-
gorii elitarnylub kwalifikowany za rok 2019 r. Z tego tytułu do 11 maja 
2020 r. wypłaciła rolnikom ponad 73 mln zł.

W kampanii 2019 producenci rolni złożyli blisko 70 tys. wniosków o 
przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na realizację programu prze-
znaczono 75 mln zł. Do 11 maja 2020 r. Agencja wypłaciła ponad 73 mln 
zł dla 69,5 tys. rolników.

O dopłaty mogą się starać producenci rolni, którzy zużywają do sie-
wu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. 
Wsparcie udzielane jest do powierzchni gruntów rolnych - wysokość po-
mocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku po-
wierzchni upraw i stawki dopłaty.
Dopłatami objęte są następujące gatunki roślin uprawnych:
- zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, 

zwyczajna), pszenżyto, żyto;
- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), 

łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
- ziemniak.

W 2020 r. zmienił się termin naboru wniosków o dopłaty do materia-
łu siewnego. Będzie je można składać w biurach powiatowych ARiMR od 
25 majado 25 czerwca 2020 r.
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Polska zawdzięcza Mu chyba 
więcej, niż niejednemu władcy na-
szego kraju. Są oczywiście tacy, 
którzy uważają, że wydarzenia 
1989 roku, wolny rynek, swobod-
ny przepływ ludzi i towarów za 
granicę Polski (chwilowo utrud-
niony przez walkę w epidemią), 

wolność mediów, prywatna dzia-
łalność gospodarcza, wejście Pol-
ski do Unii Europejskiej czy cho-
ciażby taka prozaiczna kwestia, 
jak posiadanie paszportu bez ko-
nieczności jego zwracania na poli-
cji po powrocie z zagranicy -  to 
wszystko mamy tylko dzięki sobie 
i wybór Polaka na papieża pod ko-
niec lat 70-tych nie ma tu nic do 
rzeczy. 

Komentatorzy politycznych i 
społecznych  wydarzeń  w Polsce i 
Europie mają zgoła inne zdanie. 
Zmiany na kontynencie, upadek 
Muru Berlińskiego i bezkrwawe 
przemiany ustrojowe w Polsce 
oraz demokratyzacja życia, były 
możliwe dzięki wyborowi na Sto-
licę Apostolską kardynała zza 
wschodniej, Żelaznej Kurtyny. 
Przypomnijmy też, że to w Janie 
Pawle II mieliśmy największego 
sojusznika  integracji  Polski z 
Unią Europejską, o czym lewa 
scena polityki zdaje się dziś nie 
pamiętać, a to głównie lewica o to 
poparcie u papieża zabiegała. Pra-
wica była przeciwna i  nie zabie-
gała. Do historii  papieskich wy-
stąpień przejdzie Jego słynny skrót 
myślowy: „Od Unii Lubelskiej do 
Unii Europejskiej”. Bez tego 
wsparcia ze strony Jana Pawła II, 
pozytywny wynik polskiego refe-
rendum akcesyjnego z Unią nie 
byłby taki pewny. Pamiętajmy o 

tym, gdy będziemy szargać dobre 
Imię Papieża. Niestety, to się dzie-
je. 

W poniedziałek, 18 maja ob-
chodzić będziemy setną rocznicę 
Urodzin Karola Wojtyły. Wyda-
rzenia życia osobistego a także 
kontekst religijny i historyczny 
Polski, które doprowadziły Go na 
Stolicę Apostolską, były nie do 
przewidzenia. Z drugiej strony 
wielu ludzi z otoczenia Wojtyły od 
dawna mówiło o niezwykłej oso-
bowości tego Człowieka, zwiastu-
jąc Mu niezwyczajną przyszłość. 

Jego 26-letni pontyfikat był 
drugi jeśli chodzi o czas trwania. 
Dłużej od Jana Pawła II zasiadał 
na stolicy Piotrowej Pius IX- 32 
lata. Jego pontyfikat trwał od roku 
1946 do 1978. Najkrótszym pon-
tyfikatem nie był,  jak czasem się 
uważa, pontyfikat Jana Pawła I, 
który trwał 33 dni.  Zdecydowanie 
„wyprzedził” go Stefan II, tak 
zwany papież-elekt, zmarły zaled-
wie 5 dni po swoim wyborze na 
stolice Piotrową. Żył w VIII wie-
ku. Najmłodszym papieżem w 
momencie wyboru, był 18-letni 
Jan XII, zmarły dwa lata przed 
Chrztem Polski. Najstarszy zaś, to 
ponad 100-letni Agaton, żyjący w 
latach 577-681. Gdy 56-letni kar-
dynał Karol Wojtyła został wybra-
ny na stanowisko najwyższego  
dostojnika Kościoła Katolickiego, 
wszyscy zgodnie wykrzyknęli, że 
po  Hadrianie VI  z Utrechtu, 
zmarłym w roku 1523, Jan Paweł 
II był pierwszym nie-Włochem na 
tronie Piotrowym. Spośród papie-
ży, najwięcej było Włochów - po-
nad 200. Potem uplasowali się 
Francuzi -20 i Grecy-15. Jeden pa-
pież był Austriakiem, jeden An-
glik, jeden Palestyńczyk, jeden 
Holender i jeden Polak. Czy aby 
na pewno jeden? Niektórzy twier-
dzą, że zbył to drugi papież Polak. 
Niektórzy  historycy uważają, że 
Pius X, którego pontyfikat przy-
padł na lata 1903-1914, był synem 
imigranta z Polski o nazwisku 
Krawiec, po włosku sarto, a tak 
brzmiało nazwisko rodowe Piusa 
X. Wśród 266 Biskupów Rzymu, 
41 jest kanonizowanych, a 60 było 
antypapieżami, czyli tych, którzy 
uzurpowali sobie tytuł Zwierzch-
nika Kościoła katolickiego pod-
czas sprawowania tego urzędu 
przez legalnie wybranych papieży. 

Największy chaos panował w Ko-
ściele na przełomie XIII i XIV 
wieku, kiedy panowało 3 papieży 
jednocześnie. 

Jan Paweł II podczas swego 
pontyfikatu był papieżem - Piel-
grzymem, odwiedził w sumie 132 
kraje i prawie 900 miast i miejsco-
wości. Poza Włochami spędził 
podczas tych podróży 686 dni. 
Podczas wszystkich pielgrzymek i 
podróży zagranicznych przebył 
ponad 1 700 000 km, co odpowia-
da ponad 42-krotnemu okrążeniu 
Ziemi wokół równika lub prawie 
4,5-krotnej średniej odległości 
między Ziemią a Księżycem. Jego 
pierwszą podróżą była pielgrzym-
ka do Meksyku w styczniu 1979, a 
ostatnią podróż do Francji w sierp-
niu 2004 roku, która była Jego 104 
pielgrzymką poza granice Italii. 
Krajem, który odwiedził najwięcej 
razy była Polska- gościliśmy Ro-
daka aż 9 razy. Siedem razy był w 
Stanach Zjednoczonych i we Fran-
cji, po 5 razy w Meksyku i Hiszpa-
nii. Wygłosił 2400 przemówień. 
Najdłuższą podróżą zagraniczną 
Papieża był wyprawa na Daleki 
Wschód w 1986 roku. Jedna z 
pielgrzymek do Polski, w roku 
1999 uplasowała się na 3 miejscu 
pod względem długości jej trwa-
nia. 

Na podstawie statystyk, ro-

kiem największej aktywności Jana 
Pawła II w Rzymie był rok 1983. 
Najwięcej osób - 1 milion 585 ty-
sięcy - słuchało papieża na audien-
cjach w 1979 roku, więcej nawet 
niż podczas uroczystości Roku 
Wielkiego Jubileuszu Kościoła ka-
tolickiego w 2000 roku, kiedy pa-
pież przemawiał do 1 milion 463 
tysięcy ludzi. Najmniej audiencji 
generalnych - tylko dziewięć - od-
było się w 1978 roku, kiedy to 16 
października Karol Wojtyła został 
wybrany na papieża. Spotkał się 
wówczas na środowych modli-

twach z 200 tysiącami wiernych.
Jan Paweł II ogłosił 14 ency-

klik, 14 adhortacji, 11 konstytucji 
apostolskich, 43 listy apostolskie; 
zwołał dziewięć konsystorzy; mia-
nował 232 kardynałów (łącznie z 
ogłoszonymi 28 września 2003 r.), 
w tym 10 Polaków; kanonizował 
478 świętych (w tym 9 Polaków 
oraz dwóch świętych związanych 
z Polską); beatyfikował 1318 bło-
gosławionych (w tym 154 Pola-
ków); przewodniczył 6 zgroma-
dzeniom generalnym zwyczajnym 
synodu biskupów, jednemu zgro-
madzeniu nadzwyczajnemu syno-
du biskupów, siedmiu zgromadze-
niom specjalnym synodu 
biskupów. Przyjął ponad 1350 
osobistości politycznych, spotkał 
się z wiernymi na ponad 1020 au-
diencjach generalnych.

Był papieżem otwartym na 
świat współczesny, podjął dialog 
ekumeniczny z Prawosławiem i 
Kościołami prostackimi, a także 
dialog międzyreligijny z Żydami i 
muzułmanami.  Nie uciekał od 
trudnych tematów, podejmował 
rozmowy z ludźmi niewierzącymi 
oraz światem nauki, kultury i sztu-
ki. W centrum Jego nauczania był 
człowiek, jego droga. Nie był, z 
pewnością idealnym administrato-
rem Instytucji, lecz przede wszyst-
kim duszpasterzem i człowiekiem 

głębokiej modlitwy, otwarty na 
duchową biedę drugiego. Kilka lat 
po jego śmierci, niektóre środowi-
ska zanegowały świętość papieża i 
zażądały odwołania jego kanoni-
zacji.

Dla wielu z nas, a zwłaszcza 
dla pokolenia ludzi urodzonych po 
roku 1978, wiadomość o  śmierci 
Jana Pawła II w dniu 2 kwietnia 
2005 roku była niczym koniec 
świata. Stało się coś, co dla ludzi 
wierzących było nie możliwe: jak 
to? Papież nie żyje? Przecież od-
kąd pamiętamy, On zawsze był! 

Sto lat temu urodził się  
Karol Wojtyła 
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Na pogrzebie Ojca Świętego 
z Placu Świętego Piotra dochodzi-
ły okrzyki „Santo Subito”- „od za-
raz Święty”. Miał być to sygnał 
dla kardynałów o natychmiastową 
kanonizację Karola Wojtyły. Mi-
nęło kilka lat i obecnie jesteśmy 
świadkami innych okrzyków pod 
adresem papieża.

Pontyfikat Jana Pawła II zo-
stał poddany oddany ostrej kryty-
ce, i to nie tylko z powodu oskar-
żeń o zatajanie nadużyć 
seksualnych przez niektórych lu-
dzi Kościoła, lecz także w temacie 
celibatu księży, sposobu zarządza-
nia Kościołem, „kościelnej” eman-
cypacji kobiet  oraz zbytniego, 
zdaniem krytyków papieża, otwar-
cia Jana Pawła II na świat współ-
czesny i dialog międzyreligijny, 
który miałby „rozmyć” naszą Tra-
dycję chrześcijańską. Wszystkie te 
„grzechy” przypisywane przez 
oponentów papieżowi mają jeden 
wspólny mianownik: słabe wsłu-
chiwanie się w głosy ludzi, ocze-
kujących reformy Kościoła, dosto-
sowującej Go do współczesnego 
świata. Czy słusznie?

O tym, jak pewne sprawy do 
papieża „nie docierały”, pokazują 
dwa wydarzenia. 

Gdy wybuchła afera wokół 
arcybiskupa Paetza z Poznania, 
wszyscy nabrali w ody w usta, w 
Watykanie nic kompletnie nie 
przedostawało się do papieża. 
Wtedy grupa intelektualistów 
związana ze środowiskiem „Tygo-
dnika Powszechnego” napisała list 
do papieża z podpisami kilkudzie-
sięciu sygnatariuszy, ludzi Kościo-
ła, nauki i kultury. List podała 
Ojcu Świętemu jego przyjaciółka, 
będąca z Nim na „Ty”, psychiatra i 
seksuolog pani profesor Wanda 
Półtawska, Dama Orderu Orła 

Białego, która bywała częstym go-
ściem w Pałacu Apostolskim. List 
podała Ojcu Świętemu bez pośred-
ników, osobiście. Odbyło się to 
podczas jednego z posiłków, w 
których uczestniczyła, w obecno-
ści najbliższych współpracowni-
ków Głowy Państwa Watykań-
skiego. Dopiero wtedy sprawy 
„ruszyły z miejsca”. Tak to wyglą-
da z dostępnością wiedzy papieża 
o sprawach „na dole”… 

Kiedy pod koniec lat 70-tych 
wywiad amerykański rozpracowy-
wał Blok Komunistyczny, uznano, 
że Polak, intelektualista i świetny 
dyplomata na stolicy Piotrowej 
będzie świetnym sojusznikiem w 
walce z „Imperium Zła”, jak Ame-
rykanie nazywali komunizm. W 
czasie jednej z rozmów telefonicz-
nych, doradca prezydenta Cartera, 
profesor Zbigniew Brzeziński, za-
proponował papieżowi możliwość 
bezpośredniej łączności telefo-
nicznej, bez konieczności pośred-
nictwa centrali w Watykanie. W 
tym celu poprosił o osobisty nu-
mer telefonu. W słuchawce usły-
szał, jak Wojtyła zwrócił się do 
swego sekretarza, księdza Dziwi-
sza; „Stasiu, jaki jest mój numer 
telefonu”? Ta humorystyczna, 
prawdziwa historia pokazuje, że 
skoro papież nie znał swego nu-
meru  telefonu, jak mógł być „na 
bieżąco” w sprawach dotyczących 
życia etycznego księży z całego 
świata? 

A może w tej krytyce papieża 
z Wadowic wcale  nie chodzi o  
dobro pokrzywdzonych, tylko o 
zupełnie coś innego? Miejmy na-
dzieję, że każdy Polak będzie z 
szacunkiem należnym Najwięk-
szemu z Rodaków obchodził 
100-rocznicę Jego Urodzin. 

Zk 

ZUS: Etapowo przywracamy  
bezpośrednie badania lekarskie w ZUS

Od 11 maja Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznowił badania 
bezpośrednie przez lekarzy orzekających w ZUS. Ubezpieczeni są in-
dywidualnie zawiadamiani o terminie i miejscu badania przez od-
dział ZUS, który prowadzi postępowanie związane z wydaniem orze-
czenia.

Badania będą przywracane etapowo, z zachowaniem szczególnych 
zasad bezpieczeństwa, dostosowanych do aktualnej sytuacji sanitarno-
-epidemiologicznej. – mówi Monika Kiełczyńska, Regionalna rzecznicz-
ka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Planowanie badań w poszczególnych jednostkach ZUS odbywa się z 
uwzględnieniem aktualnego stanu i rozwoju sytuacji epidemiologicznej 
na terenie poszczególnych jednostek ZUS, m.in. liczby zachorowań na 
koronawirusa w danym regionie.

Z wnioskiem o emeryturę  
lub rentę możesz wystąpić później

Osoby, które z różnych przyczyn, nie mogą lub nie chcą składać 
wniosków o emeryturę, rentę lub ich przeliczenie w okresie epidemii, 
mogą zrobić to w późniejszym terminie.  Nie tracą przy tym wypłaty za 
wcześniejsze miesiące, jeśli do wniosku dołączą stosowne oświadczenie. 

W oświadczeniu należy wskazać datę, od której oczekuje się przy-
znania prawa do świadczenia. Data ta nie może być wcześniejsza niż 1 
marca 2020 r.  Wniosek wraz z oświadczeniem można złożyć najpóźniej 
w terminie do 30 dni od upływu stanu zagrożenia epidemicznego lub sta-
nu epidemii. Na wskazany w oświadczeniu wcześniejszy dzień, od które-
go ubiegamy się o świadczenie,  muszą być spełnione wszystkie warunki 
do jego przyznania. – mówi Monika Kiełczyńska, Regionalny rzecznik 
prasowy ZUS województwa łódzkiego.

Dotychczas prawo np. do emerytury było przyznawane od miesiąca, 
w którym został złożony wniosek. Na podstawie przepisów, które weszły 
w życie 18 kwietnia 2020 r., możliwe jest przyznanie przeliczenie lub 
podjęcie wypłaty świadczenia za  cały okres epidemii. 

Oznacza to, że jeśli zainteresowany złoży wniosek o emeryturę np. w 
lipcu, ale warunki do  emerytury spełnił już w marcu, będzie miał prawo 
do świadczenia od marca, o ile, do składanego w lipcu wniosku o emery-
turę dołączy stosowne oświadczenie, wyrażające wolę uzyskania świad-
czenia od marca. – informuje rzeczniczka. 

Należy przy tym pamiętać, że prawo do emerytury, to nie to samo co 
prawo do jej wypłaty – dodaje Kiełczyńska. – Przy wypłacie emerytury, 
konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy. Wówczas ZUS w zależności 
od daty jego rozwiązania, wypłaci stosowne wyrównanie. 

Starając się o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy trzeba 
zwrócić uwagę, że istotnym dla ustalenia prawa do renty będzie spełnie-
nie wszystkich warunków ustawowych. W tym ustalenie daty powstania 
niezdolności do pracy.  

– Załóżmy, że wnioskujący np. w lipcu występuje z wnioskiem o ren-
tę z tytułu niezdolności do pracy. Warunki stażowe ma spełnione na 1 
marca 2020 r. Do lipcowego wniosku o rentę składa  oświadczenie, że 
wnosi o ustalenie prawa do renty od 1 marca.  Jednak zgodnie z orzecze-
niem lekarza orzecznika, niezdolność do pracy powstała 1 maja br. W ta-
kiej sytuacji renta z tytułu niezdolności do pracy, o którą wnioskowano w 
lipcu, będzie mogła zostać wypłacona od maja, czyli od momentu, w któ-
rym spełnione zostały wszystkie warunki ustawowe.- tłumaczy Monika 
Kiełczyńska. 

Regulacja pozwalająca na późniejsze złożenie wniosku o świadcze-
nie nie ma zastosowania do świadczeń przyznawanych w drodze wyjątku, 
do których należą również rodzicielskie świadczenia uzupełniające.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego

Dotąd, od 16 marca badania bezpośrednie zaplanowane przez leka-
rzy orzeczników i komisje lekarskie były z powodu epidemii przesuwane 
na późniejszy okres.

We wszystkich sprawach, w których to było możliwe, nasi lekarze 
orzecznicy orzekali i orzekają zaocznie, na podstawie dokumentacji. 
Obecnie stopniowo powracamy do normalnego trybu pracy, który 
uwzględnia także badania bezpośrednie.

Na podstawie Tarczy Antykryzysowej czasowe orzeczenia lekarskie, 
stanowiące podstawę do wypłaty rent i świadczeń rehabilitacyjnych, któ-
rych ważność upłynęła lub upłynie w trakcie stanu zagrożenia epidemicz-
nego, stanu epidemii lub w ciągu 30 dni po odwołaniu tego stanu, są z 
mocy prawa przedłużane na 3 miesiące. Warunkiem jest jednak, aby oso-
ba złożyła wniosek o świadczenie na dalszy okres przed upływem termi-
nu ważności tego orzeczenia.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego
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Niekiedy pozostaje już tylko 
napisanie listu

Pandemia zaczyna mocno odbijać się na gospodarce, a jeszcze 
mocniej na nastrojach drobnych przedsiębiorców, którzy z wielką 
niepewnością, a niekiedy już z rozpaczą patrzą w przyszłość. W 
swojej bezsilności mieszkańcy zaczynają przesyłać listy do redakcji. 
Poniżej prezentujemy list o tematyce turystycznej, ale tak napraw-
dę w to miejsce można by było wstawić dziesiątki zawodów, które w 
identyczny sposób cierpią w związku z wprowadzonymi obostrze-
niami. 

(pw)

Inny Świat, inne życie
Piszę ten artykuł, nie żeby kogoś zniechęcić do podróżowania tylko 

do pewnych przemyśleń. Obecnie mamy zniesione obostrzenia wobec 
branży hotelarskiej, otwierane zostają galerie, muzea czy niektóre szlaki 
turystyczne. Sytuacja w gospodarce turystycznej jest jednak wciąż niesta-
bilna.

 Ja chciałabym omówić temat wyjazdów grupowych, czyli wycieczek. 
Realizując wycieczkę turystyczną, każdy organizator turystyczny współ-
pracuje ze sztabem ludzi, między innymi: firmą przewozową,  hotelarską, 
pilotem wycieczek, przewodnikami turystycznymi, firmą ubezpieczeniową 
oraz innymi dodatkowymi usługami towarzyszącymi podczas realizacji 
imprezy turystycznej. Turystyka Polska małymi krokami zaczyna ożywać 
poprzez otwarte hotele, ale niestety to nie wszystko. Martwi mnie, że do 
funkcjonowania jeszcze nie powróciły firmy przewozowe autokarowe. Nie 
jesteśmy wstanie policzyć jakie to są straty. Wiele właścicieli autokarów 
to firmy rodzinne, są również spółki, a np. autokar jest w leasingu, spłacić 
trzeba, pytanie tylko za co? Wiele dobrych kierowców straci pracę. Nale-
ży również rozważyć temat  problemu przewodników i pilotów wycieczek. 
Jeśli  nie będzie wycieczek turystycznych do realizacji w tym roku, to pilot 
czy przewodnik nie posiada żadnej umowy z organizatorem turystycznym 
podpisanej i nie ma pieniędzy. I co dalej? … Może obecny rząd poda roz-
wiązanie. Nad problemem obecnie dyskutują Polskie Stowarzyszenie 
Przewoźników Autokarowych, Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek i Prze-
wodników Turystycznych. 

Pozdrawiam wszystkich sympatyków turystyki
Pilot wycieczek Patrycja Wizner

15-latek zatrzymany 
po policyjnym pościgu

Koluszkowscy policjanci po pościgu zatrzymali motocyklistę. 15-la-
tek jechał bez kasku ochronnego i nie posiadał uprawnień do kierowania 
motocyklem. Pojazd nie miał polisy OC. Wraz z nieletnim podróżowała 
jego rówieśniczka. Sprawą 15-latka zajmie się sąd rodzinny.

8 maja 2020 roku tuż przed godz. 17:00 policjanci z ogniwa patrolo-
wo-interwencyjnego koluszkowskiej komendy w miejscowości Kazimie-
rzów zauważyli motocyklistę jadącego bez kasku ochronnego. Jego pasa-
żerka miała kask. Mundurowi postanowili zatrzymać motocyklistę do 
kontroli, jednak nie reagował on na polecenia policjantów jadących ozna-
kowanym radiowozem. Motocyklista zaczął uciekać polnymi drogami za-
jeżdżając policjantom drogę. W miejscowości Turobowice stracił pano-
wanie nad motocyklem i przewrócił się, po czym próbował uciekać na 
piechotę. Policjanci szybko zatrzymali nieodpowiedzialnego kierowcę. 
Okazało sie, że był to 15-letni mieszkaniec gminy Koluszki podróżujący 
ze swoją rówieśniczką. Nieletni nie zatrzymał się do kontroli, ponieważ 
nie posiadał uprawnień do kierowania motocyklem o pojemności 125 
ccm. Dodatkowo pojazd nie miał polisy OC i nie był dopuszczony do ru-
chu. Nastolatkowie nie wymagali pomocy medycznej. Z miejsca zdarze-
nia odebrali ich rodzice. Teraz sprawą nieodpowiedzialnego wybryku nie-
letniego zajmie się sąd rodzinny.

Policjanci przypominają!
Osoby nieletnie, tak samo jak dorośli, muszą stosować się do poleceń 

wydawanych przez funkcjonariuszy. Nie stosowanie się do poleceń może 
skutkować użyciem siły fizycznej oraz środków przymusu bezpośrednie-
go wobec nieletniego. Nie zatrzymanie się do kontroli i ucieczka są obec-
nie przestępstwem.

(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)
Informacja dotycząca zwolnienia  
z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z tytułu kompostowania 
bioodpadów
1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady ko-
munalne w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać ze zwol-
nienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Wysokość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wynosi 2% od opłaty z danej nieruchomości.

3. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości:
- nie posiada kompostownika przydomowego lub
- nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym, lub
- uniemożliwia burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie 

dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności 
informacji dotyczącej

- posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w 
nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne,

burmistrz stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia.
4. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w 

którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z w/w przesłanek.
5. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż 

po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do 
tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklara-
cji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przepisy wchodzą w życie 1 czerwca 2020.
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Prace inwestycyjne  
w dobie koronawirusa

Pomimo trwającej epidemii, gmina wciąż realizuje zadania inwesty-
cyjne, które mają zawarte umowy z wykonawcami, bądź umowy o dofi-
nansowanie. Większość z kontynuowanych inwestycji, to prace toczące 
się na drogach.

Prace w osiedlach domów jednorodzinnych
Zakończył się kolejny etap prac na osiedlu Łódzkim II. Budowa dróg 

z kostki brukowej na osiedlu jest już prawie zakończona. Do wykonania 
pozostało już tylko kilka ulic w Żakowicach. 

Wykonawcy wracają już także na osiedle Łódzkie. W ubiegłym tygo-
dniu odbył się przetarg związany z budową kanalizacji deszczowej pod 
torami kolejowymi. Kanalizacja zostanie przeprowadzona pod ziemią na 
odcinku od ul. Towarowej do os. Głowackiego. Przecisk ma połączyć 
dwie duże zlewnie, rozmieszczone po obydwu stronach miasta. Do tej 
pory wody deszczowe z zachodniej strony Koluszek trafiały tylko w kie-
runku Przanowic. Po wykonaniu instalacji, ich część będzie odprowadza-
na również w kierunku rzeki Piasecznicy i miejskiej oczyszczalni ście-
ków. Wykonanie kanału deszczowego pod torami pozwoli na dalszą 
kontynuację prac w os. Łódzkim. Według zapowiedzi Urzędu Miejskiego 
w Koluszkach, ma to nastąpić pod koniec czerwca. 

Asfalt na drodze w Lisowicach 
W Lisowicach drogowcy położyli nową nawierzchnię asfaltową na 

drodze prowadzącej od Domu Pomocy Społecznej do parkingu przy 

wjeździe do kompleksu Lisowice (przy Rochnie). Na zbiorniku wykoszo-
ne zostały także tataraki. Powyższe oczyszczanie zbiornika wykonał Pol-
ski Związek Wędkarski.  

Droga w Zygmuntowie już przejezdna
W bieżącym tygodniu zakończyły się prace drogowe w Zygmunto-

wie. Droga jest już przejezdna. Na odcinku blisko 1 km wylany został 
nowy asfalt. Droga zyskała także nową podbudowę oraz chodnik. Ukoń-
czenie budowy blisko 5 miesięcy przed terminem, było możliwe dzięki 
pracom prowadzonym podczas bardzo ciepłego sezonu zimowego. Na re-
alizację inwestycji gmina pozyskała 1,1 mln dofinansowania z Funduszu 
Dróg Samorządowych. 

Ulica Polna na ukończeniu
Do końca czerwca ma zakończyć się przebudowa ul. Polnej w Ko-

luszkach. Przypomnijmy, że prace  rozpoczęły się od przebudowy wodo-
ciągu (głównej magistrali), który przebiega w drodze. Mocno wysłużony 
odcinek wodociągu najlepsze lata miał już za sobą i często ulegał awa-
riom. Obecnie kończona jest modernizacja nawierzchni drogi. Przy dro-

dze pojawi się chodnik oraz oświetlenie. Powyższa inwestycja obejmie 
także budowę oświetlenia w ul. Nasiennej (strefa ekonomiczna). Lampy 
zostały już ustawione. Ich uruchomienie nastąpi jednak dopiero po zakoń-
czeniu przebudowy ul. Polnej. 

Sala widowiskowa jeszcze w tym roku
Mocne tempo narzucił również wykonawca, który podjął się zadania 

związanego z przebudową sali widowiskowej przy Urzędzie Miejskim w 
Koluszkach. W styczniu 2020 r. prace przeniosły się już do wnętrza bu-
dynku. Montowano system wentylacji i ogrzewania, wyodrębniono aneks 
kuchenny, szatnie, toalety oraz dodatkowe pomieszczenia biurowe, w tym 
salę konferencyjną. Z kolei pomieszczenia podziemne przerabia się na 
urzędowe archiwa. Po przebudowie główna sala będzie w stanie pomie-
ścić ok. 300 osób. Zgodnie z harmonogramem prace modernizacyjne mia-
ły zakończyć się w połowie 2021 r., wykonawca deklaruje jednak, że 
może nastąpić to jeszcze w tym roku. 

Monitoring z opóźnieniem
Do końca sierpnia przedłuży się za to budowa nowego monitoringu 

miejskiego. Miał on być gotowy już w na koniec czerwca, ale ze względu 
na problemy z dostawą sprzętu, firma zwróciła się do gminy z prośbą o 
przedłużenie terminu realizacji inwestycji. W budynku Urzędu Miejskie-
go w Koluszkach gotowe jest już pomieszczenie, w którym ulokowane 
zostanie Centrum Monitoringu. Zainstalowano monitory oraz serwerow-

nię ze sprzętem. Przypomnijmy, że na terenie samego miasta rozmiesz-
czonych ma zostać 45 kamer, kolejne 20 monitorować będzie teren rekre-
acyjny nad zalewem w Lisowicach. Będą to zupełnie nowe urządzenia 
cyfrowe, tworzone na bazie nowoczesnych rozwiązań informatycznych. 
Kamery będą m.in. śledziły ruch samochodów wyjeżdżających i wjeżdża-
jących do naszego miasta nocą. Ma to ułatwić policji namierzanie pojaz-
dów, które mogły być użyte do działalności przestępczej. Monitoring ma 
zapobiec także aktom wandalizmu oraz poprawić bezpieczeństwo w miej-
scach, gdzie mieszkańcy spędzają wolny czas.    

(pw) 
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Wznowienie działalności diagnostycznej  
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Koluszkach 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach wznawia 
działalność diagnostyczną. Pozostałe zadania Poradni (m.in.: zajęcia 
specjalistyczne, konsultacje, porady) w związku z koniecznością zapo-
biegania rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa będą nadal pro-
wadzone zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odle-
głość.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci /młodzieży i pracowników przed 
udaniem się do Poradni należy zapoznać się i bezwzględnie stosować do 
zasad dotyczących przebiegu wizyty diagnostycznej, w tym wymaganych 
dokumentów zamieszczonych na stronie www.ppp-koluszki.pl w zakład-
ce DIAGNOZA W CZASIE COVID.

W pierwszej kolejności na badania diagnostyczne będą umawiani 
klienci z odwołanych wizyt od 16 marca, którym niezbędne jest wyda-
nie opinii o odroczeniu obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalida-
cyjno - wychowawczych, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju. O terminie diagnozy klienci zostaną powiadomieni telefo-
nicznie.

Nowe osoby na badania zgłaszane są wyłącznie telefonicznie: porad-
nia w Koluszkach - 44 714 14 54.

Wielu z nas martwi się aby nie 
zachorować w czasie pandemii. No-
simy maseczki, zachowujemy na-
kazaną odległość, ograniczamy 
kontakt z innymi ludźmi. Czy to 
wystarczy? Co robimy dla siebie 
samych aby wzmocnić swój 
organizm. Każdy musi być wobec 
siebie szczery i odpowiedzieć sobie 
głęboko w sercu. Za nasz stan 
zdrowia odpowiadamy w dużej 
mierze my sami! Musimy zadbać o 
własne zdrowie i odporność żeby 

porazić sobie nie tylko z koronowi-
rusem ale i z każdą inną chorobą! 
Nikt za nas tego nie zrobi…

Nasz sklep funkcjonuje już od 
1980 roku i był na początku małym 
warzywniakiem. Cały czas rozwi-
jamy się i próbujemy sprostać wy-
maganiom naszych klientów, które 
rosną z roku na rok coraz bardziej. 
Widzimy że koluszkowianie zde-
cydowanie szukają produktów 
świeżych, najwyższej jakości od 
lokalnych dostawców! Jesteśmy w 
stanie tą potrzebę zrealizować w 
100%, gdyż codziennie rano jeź-
dzimy na lokalną giełdę warzyw i 
owoców. Cieszymy się że dbacie o 
swoje zdrowie i kupujecie napraw-
dę dużo świeżych warzyw i owo-
ców! Dlatego też postanowiliśmy 

pomóc WAM w dbaniu o własne 
zdrowie! 

Wprowadziliśmy do naszej 
oferty SOKI ŚWIEŻO WYCI-
SKANE z czego jesteśmy bardzo 
dumni! Codziennie rano wyciska-
my dla Was sok z marchwi, buraka, 
jabłek i innych warzy i owoców! 
Są naprawdę pyszne! Musicie 
spróbować koniecznie! Sklep 
otwieramy  już o 5:00 rano więc 
każdy zdąży kupić pyszny i świeży 
soczek do pracy! 

Istnieje wiele powodów dla 
których warto jest pić świeżo wy-
ciskane soki. W przeciwieństwie 
do soków komercyjnych (które 
wbrew pozorom są drogie biorą po 
uwagę jakość produktu) świeżo 
wyciskane soki są pełne witamin, 
minerałów i innych składników 
odżywczych co przekłada się na 
silniejszy układ odpornościowy i 
lepsze zdrowie. Nie znaczy to jed-
nak, iż wszystkie owoce i warzywa 
należy spożywać tylko i wyłącznie 
w formie soków. Wciąż musimy 
dostarczać naszemu organizmowi 
niezbędny do prawidłowego funk-
cjonowania układu pokarmowego 
błonnik. 

Chcemy gorąco zachęcić Was 
do spożywania codziennie nie tyl-

ko soków, ale też dużej porcji wa-
rzyw i owoców. Dlatego wprowa-
dziliśmy wspaniałe rozwiązanie 
dla naszych wszystkich klientów, 

aby ułatwić Wam wprowadzanie 
do swojego życia zdrowych nawy-
ków żywieniowych! Każdy klient 
który zrobi u nas zakupy warzyw i 
owoców za kwotę co najmniej 40 zł 

otrzyma od nas świeży sok 200 ml 
GRATIS! Jesteśmy przekonani że 
pomysł wam się spodobał i zawal-
czycie o swoje zdrowie razem z 
nami!

Serdecznie zapraszamy na za-
kupy i życzymy dużo zdrowia! Za-
praszamy też na nasz FB Kar-Pol 
Karlińska gdzie będziemy umiesz-
czać aktualne informacje o sokach 

które wyciskamy i ich zdrowot-
nych korzyściach!

Kar-Pol Halina Karlińska 
Sławomir Karliński 

ul. Partyzantów 9 Koluszki

Panorama firm

Zbuduj odporność w czasach  
pandemii z KAR-POLem!



11Tydzień w Koluszkach nr 2015.05.2020 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

W tej samej grupie znów powalczą Koluszki z Różycą 

LKS Różyca awansuje  
do „okręgówki” 

7 maja Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że rozgrywki se-
niorskie w IV lidze i niższych klasach rozgrywkowych oraz rozgrywki 
młodzieżowe prowadzone przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej we 
wszystkich kategoriach wiekowych zostały odwołane.

- Jednocześnie informujemy, że za układ końcowych tabel sezonu 
2019/2020 przyjmuje się kolejność drużyn w tabeli po ostatniej rozegra-
nej kolejce rozgrywek. Drużyny zajmujące miejsca premiowane awan-
sem uzyskają awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Po sezonie 
2019/2020 nie będzie natomiast spadków do niższych klas rozgrywko-
wych - czytamy w komunikacie prasowym. 

W praktyce oznacza to, że w przyszłym sezonie gminne derby znów 
powrócą do „okręgówki”. Z pierwszego miejsca w swojej grupie do kla-
sy okręgowej awansuje bowiem LKS Różyca, dołączając tym samym do 
KKS Koluszki. „Kaksa” uplasowała się ostatecznie na 12 miejscu. LKS 
Gałkówek choć zajął ostatnie miejsce, pozostanie w klasie A. Gratuluje-
my awansu drużynie z Różycy.

(pw)

LKS Różyca w rundzie wiosennej zanotował 12 zwycięstw li-
gowych i raz podzielił się punktami z przeciwnikiem. W rozgryw-
kach Okręgowego Pucharu Polski drużyna z Różycy odpadła do-
piero w półfinale po rzutach karnych z drużyną rezerw ŁKS Łódź.

Kadra LKS Różyca runda wiosenna, 
sezon 2019/2020:

 � Bramkarze: Kamil Gajda, Kamil Woźniak, Michał Zapart.
 � Obrońcy: Dominik Doryń, Radosław Mistygacz, Rafał Chorąży, 
Michał Pietras, Radosław Sudak, Michał Mordalski, Radosław 
Wawrzeniak, Marcin Wolski.

 � Pomocnicy: Witold Kurzawa, Emil Młynarczyk, Alan Nowak, 
Adrian Olszewski, Błażej Gosik, Bartosz Krogulec, Mariusz Za-
sada, Jakub Peda.

 � Napastnicy: Hubert Mikołajczyk, Wojciech Kaczmarek, Olaf 
Okoński.

W szerokiej kadrze zespołu: Dawid Owczarek (kontuzja), Przemy-
sław Kulik, Andrii Biriukov, Konrad Marat, Mariusz Rachubiński, Dawid 
Adamczyk, Rafał Świątek, Piotr Słodkiewicz i Sebastian Krakowiak.

Do zespołu dołączyli: Mariusz Zasada (wcześniej Warta Sieradz), 
Marcin Wolski (ostatnio grał w Anglii), Michał Zapart (ŁKS Łódź), 
Jakub Peda (Victoria Łódź).

Trener: Kornel Błażejewski. Prezes Zbigniew Łudzikowski, kie-
rownik Andrzej Biniaszczyk.

(info i fot. LKS Różyca)

Budki dla jerzyków rozeszły się  
w oka mgnieniu

Po budki dla jerzyków i nietoperzy, które rozdawała nasza gmina, 
zgłaszali się nawet mieszkańcy Łodzi. Oczywiście osoby z innych samo-
rządów mogą obejść się jedynie smakiem. Akcja skierowana jest bowiem 
wyłącznie do mieszkańców Gminy Koluszki.

Zasady rozwieszania budki dla jerzyków:
Umieść budkę lęgową na ścianie budynku najmniej narażonej na 

bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Jeśli to możliwe, umocuj 
ją pod występami lub okapami, aby zapewnić dodatkową ochronę przed 

niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi i gorącem. 
Budka powinna być zamoco-
wana co najmniej na wysoko-
ści 5 metrów. Przed zamonto-
waną budką musi rozciągać 
się duża otwarta przestrzeń, 
aby umożliwić jerzykom bez-
pośredni wlot przy dużej 
prędkości (wlatują prosto do 
otworu gniazda, aby uniknąć 

drapieżników). Upewnij się, że drapieżniki (koty, kruki, sroki, wiewiórki, 
szczury i łasice) nie mają łatwego dostępu do gniazda (np. wspinając się 
lub zlatując z pobliskich drzew). Nie należy montować budek w miejscu 
narażonym na silne promieniowanie słoneczne lub osłoniętym drzewami 
– minimalna wysokość zawieszenia budki wynosi 5 metrów. Idealnym 
miejscem do zawieszenia budki są miejsca pod okapami lub na ścianach 
skierowanych na północny-zachód, na północ, północny-wschód.

Budki dla nietoperzy 
Przeznaczone są przede wszystkim do montażu na budynkach. W za-

leżności od ich budowy można montować je do wierzchu elewacji oraz 
pod materiał termoizolacyjny. Przy rozmieszczeniu schronów dla nieto-
perzy należy zwrócić szczególną uwagę by nie lokalizować ich na ścia-
nach najchłodniejszych (północnych). Dobrze jest też unikać mocowania 
budek do ścian mieszkań w blokach na rzecz ścian klatek schodowych, z 
uwagi na dużą hałaśliwość tych zwierząt (również w nocy). Wysokość na 

jakiej wieszamy skrzynki nie jest ściśle określona i zależy raczej od lokal-
nych warunków i możliwości. Głównie ze względu na ewentualność 
zniszczenia przez ludzi wskazane jest wieszanie ich wyżej, tj. 4-5 m nad 
ziemią. Nietoperze zajmują kryjówki znajdujące się na różnych wysoko-
ściach, ale borowce zdają się preferować schronienia położone wyżej, na 
wysokości co najmniej 4 m. Skrzynki należy zawieszać w miejscu osło-
niętym od wiatru i deszczu, nasłonecznionym. Najkorzystniejsza jest wy-
stawa południowa, od południowo-wschodniej do południowo-zachod-
niej. Część skrzynek może znajdować się również w miejscach lekko 
ocienionych. Wlot do skrzynki powinien być swobodny, nie blokowany 
przez gałęzie czy podrost.

Prosimy o przesłanie zdjęcia zamontowanej budki na adres:  
monitoring@koluszki.pl. 
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Podsumowanie cyklu: 10 miejsc na podium  
i wirtualna dekoracja

Sukcesy lekkoatletów LKS Koluszki  
w Grand Prix City Trail Łódź

Zakończyła się kolejna edycja Grand Prix City Trail 2019/2020. Jak 
co roku uczestniczą w tej fajnej imprezie biegowej lekkoatleci LKS Ko-
luszki, którzy z roku na rok osiągają coraz większe sukcesy, te największe 

w City Trail Junior. W tym sezonie na 
sklasyfikowanych 369 zawodników, 
nasz klub reprezentowało 18 biega-
czy, zdobywając dziewięć miejsc na 
podium. 

Pierwsze miejsca: bieg 300 m – 
chłopcy D0 Kordian Ciesielski, D1 
dziewczęta Łucja Ciesielska; bieg 
600 m - D2 dziewczęta Milena Płoc-
ka; bieg 1000 m D 3 chłopcy Igor Cel  
Bieg, 2000 m D4 chłopcy Karol So-
kołowski.

Drugie miejsca: D3 chłopcy Ra-
dosław Babiarski, D4 dziewcząt 
Amelia Napierała.

Trzecie miejsca: D3 dziewczęta Jagoda Nowakowska, chłopcy Ka-
rol Szewczyk. 

Poza podium, czwarte miejsca: D2 Ania Siemińska, D3 Adrianna 
Siemińska, D4 Maciej Jeżyna, 7. D4 Michał Smyka, 8. D3  Sylwia Janik, 
11. D3 Piotr Chojnacki, 18. D3  Kamil Tenentka, 46. D3 Łukasz Nowa-
kowski, 47. D3  Nikola Kotynia. 

W biegu głównym na dystansie 5 km wystartowało czterech zawod-
ników z LKS Koluszki. Najwyższe trzecie miejsce w M20 zajęła Magda-
lena Pierzchała. M40 14 miejsce Jolanta Pierzchała i 17. Marta Siemiń-
ska.  M30 94 miejsce Mariusz Andrzejczak.

Warto podkreślić bardzo wysokie miejsca byłych zawodników LKS 
Koluszki - obecnie Pietrzyk Running Team.  W klasyfikacji generalnej  
Marcin Patecki był trzeci, Krzysztof Pietrzyk piąty, w K50 pierwsze miej-
sce Małgorzata Jagiełło, trzecie Joanna Medrek, 11. w M30 Mariusz Racz 

Podsumowując, był to bardzo udany sezon dla koluszkowskich bie-
gaczy, gratulacje dla wszystkich startujących, to dla mnie duża satysfak-
cja i powód do dumy.

Zaplanowana gala  podsumowująca edycję 2019/2020 z powodu 
epidemii nie odbyła się. W zamian medale, statuetki i nagrody najlep-
si otrzymali m.in. drogą pocztową. Dla trzech pierwszych, organiza-
torzy stworzyli wirtualną dekorację.
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 W czerwcu 2019 roku został 
nagrodzony prestiżową nagrodą, 
która jest przyznawana na podsta-
wie dorobku naukowego i osią-
gnięć młodych naukowców prowa-
dzących badania w obszarze 
elektrochemii. 

Z dr. Konradem Rudnickim z 
Zakładu Elektroanalizy i Elektro-
chemii Katedry Chemii Nieorga-
nicznej i Analitycznej Wydziału 
Chemii  Uniwersytetu Łódzkiego, 
koluszkowianinem, o jego pracy 
naukowej, sukcesach oraz właści-
wym użytkowaniu antybiotyków 
rozmawia Zbigniew Komorowski.

-Porozmawiajmy na po-
czątku o stosowaniu przez nas 
antybiotyków i w ogóle leków. 
Jesteśmy w czasie walki  z koro-
nawiruem ale wielu dotyka też 
zwykła grypa czy przeziębienie. 

-Antybiotyk jest wyjątkowo 
mocnym lekiem, który powinien 
być stosowany w wyjątkowych 
przypadkach – najlepiej, kilka 
razy w życiu. Tymczasem Polska 
znajduje się w czołówce europej-
skiej konsumentów antybiotyków. 
Zachowanie niektórych ludzi bli-
skie jest hipochondrii. Z najmniej-
szym katarem, kichnięciem, bie-
gną do lekarza, prosząc o 
przepisanie antybiotyku. Nie zda-
ją sobie sprawy, że w ten sposób 
osłabiają swój organizm, a po-
przez złą utylizację niespożytych 
leków, powodują przedostawanie 
się ich do środowiska. Jednym z 
najpoważniejszych skutków dzia-
łań współczesnej cywilizacji wy-
daje się być antybiotykooporność. 
Zjawisko to zdaniem specjalistów 
jest jednym z głównych proble-
mów medycznych XXI wieku i 
stanowi ogromne zagrożenie dla 
zdrowia i życia organizmów ży-
wych. Podstawowymi przyczyna-
mi narastania oporności bakterii 
na w/w leki są nadmiernie i nieod-
powiednio stosowane antybiotyki 
w medycynie i rolnictwie, a także 
ich niewłaściwa, masowa utyliza-
cja w środowisku naturalnym. 
Zdarza się, że nie wszystkie leki 
zostały przez nas użyte. Czasem 
po zakończonej kuracji pozostaną 
nam dwie tabletki lub więcej, bo 
okazało się, że nasz organizm źle 
na nie reaguje. Co wtedy robimy? 
Należy je oddać do apteki, w któ-

rej znajdują się specjalne w tym 
celu przygotowane pojemniki. Nie 
wolno ich wyrzucać do kosza czy 
na śmietnik osiedlowy. Wyobraź-
my sobie, że tabliczkę niezużytych 
leków wyrzucamy na przysłowio-
wą „glebę”, na którą za kilka go-
dzin spadnie deszcz. Rozpuszczo-
ny lek przedostanie się do ziemi, a 
z niej do wód podziemnych. Mamy 
duży problem z osobami prywat-
nymi jak i dużymi przedsiębior-
stwami farmaceutycznymi, wyrzu-

cającymi nieraz zalegające leki z 
magazynów do rzek, zanieczysz-
czając środowisko naturalne. Po-
wtórzę jeszcze raz: niezużyte leki 
oddajemy do apteki. 

-To nie jest nasza pierwsza 
rozmowa w „Tygodniu w Kolusz-
kach”. Tym razem rozmawiamy o 
Pańskim ubiegłorocznym zwycię-
stwie w międzynarodowym kon-
kursie. Gratuluję sukcesu w tym, 
jak czytam bardzo prestiżowym 
wydarzeniu…

-Laureatami w tym konkursie 
jest 5 doktorantów z całego świata, 
w tym roku jednym z nich z nich 
zostałem ja, plasując się na I miej-
scu... Uroczyste wręczenie dyplo-
mu i nagrody pieniężnej odbyło się 
w sierpniu 2019 podczas „70th An-
nual Meeting of the International 
Society of Electrochemistry” w 
Durbanie (Republika Południowej 
Afryki). W trakcie tej konferencji 
wygłosiłem komunikat ustny zaty-
tułowany „Ion Transfer Voltamme-

try for Analytical Screening of Ve-
terinary Drugs at the Miniaturized 
Water - Oil Interface”.

-Potem obronił Pan swój 
doktorat.

-To było 23 września 2019, 
moja rozprawa doktorska zatytuło-
wana „Elektrochemiczne badania 
wybranych leków weterynaryj-
nych” na wnioski jej recenzentów 
została zgłoszona do wyróżnienia. 
Na podstawie obrony nadano mi 
tytuł doktora nauk ścisłych i przy-
rodniczych w dyscyplinie nauki 
chemiczne. 

-Przyszedł  w końcu czas na 
pracę zawodową…

-Od 1 października 
2019 zostałem zatrud-
niony na stanowisku ad-
iunkta naukowo-dydak-
tycznego w Zakładzie 
Elektroanalizy i Elektro-
chemii na Wydziale Che-
mii Uniwersytetu Łódz-
kiego. 

-Na stronach inter-
netowych przeczytałem 
o ubiegłorocznym Pań-
skim sukcesie zagra-
nicznym…

-W grudniu 2019 
roku Ambasada Francji 
wyłoniła beneficjentów 
stypendiów BGF na po-
byty badawcze dla wy-
bitnych młodych na-
ukowców. Wśród nich 
znalazłem się ja oraz 

moja koleżanka dr Karolina Sipa. 
Stypendia Rządu Francuskiego 
(BGF) od ponad 50 lat finansują i 
umożliwiają pobyty badawcze we 
Francji wybitnym młodym na-
ukowcom, pracującym w polskich 
instytucjach naukowych. Oferowa-
ne programy stypendialne pozwa-
lają zwiększyć dynamikę wymian 
akademickich pomiędzy Polską i 
Francją. Jeśli obecna sytuacja epi-
demiologiczna pozwoli, jesienią 
tego roku odbędę dwumiesięczny 
staż na University of Lorraine w 
Nancy, w zespole światowej sławy 
elektrochemika prof. Alaina Wal-
cariusa pod opieką dr. Grégoira 
Herzoga. W trakcie pobytu zreali-
zowany zostanie mój projekt ba-
dawczy o tematyce elektroche-
micznej: „Electrochemical 
detection of β-lactam antibiotics at 
the polarized liquid junctions”.

-To nie był ostatni sukces…
-W lutym 2020 roku zostałem 

beneficjentem w programie Era-

Prestiżowe, międzynarodowe nagrody dla  
dra Konrada Rudnickiego z UŁ

Sukcesy chemika z Koluszek

smus KA107+, dzięki czemu wio-
sną tego roku miałem odbyć tygo-
dniowy wyjazd studyjny na 
University of Kalyani w Indiach, 
gdzie planowałem wygłosić wy-
kład związany z moją pracą nauko-
wą oraz wizytować zajęcia ze stu-
dentami prowadzone w tym kraju. 
Z uwagi na obecną sytuację zwią-
zaną z koronawirusem mój wyjazd 
prawdopodobnie odbędzie się w 
późniejszym terminie.

-Co teraz Pan robi?
-Jestem w trakcie realizacji 

projektu PRELUDIUM (Grant nr 
UMO-2018/29/N/ST4/01054) fi-
nansowanego przez Narodowe 
Centrum Nauki w Krakowie zaty-
tułowanego „Porowate membrany 
na bazie polimerowych folii ter-
mokurczliwych jako nowoczesne 
sensory oparte na spolaryzowa-
nych granicach cieczowych”, któ-
rego jestem kierownikiem. 

-Tematyka brzmi bardzo 
skomplikowanie, przyznam…

-Mówiąc wprost, pracuję nad 
skonstruowaniem innowacyjnych 
mikroczujników, które umożliwią 
badanie starzenia się produktów 
żywnościowych w tani, szybki i 
prosty sposób. Opracowywane 
przeze mnie mikroplatformy mo-
głyby znaleźć potencjalne zastoso-
wanie w przemyśle spożywczym. 
Ponadto prowadzę zajęcia dla stu-
dentów Naszego Wydziału, a także 
jestem promotorem 4 prac magi-
sterskich, jednej eksperymentalnej 
pracy licencjackiej oraz opieku-
nem studenta w ramach Indywidu-
alnego Programu Studiów.

-Dużo Pan podróżuje służ-
bowo. Co dają Panu te wyjazdy? 
Co odkrywają nowego?

-Do tej pory odbywałem 
głównie kilkumiesięczne staże na 
prestiżowych uczelniach europej-
skich w takich krajach jak Austria, 
Czechy, Słowenia, Serbia, Holan-
dia czy Rumunia. Wszędzie spo-
tkałem się z ogromną życzliwością 
ludzi. Miałem też okazję zwiedzić 
dzięki temu kawałek świata i zoba-
czyć mnóstwo ciekawych miejsc. 
Każdy mój staż był nowym, cieka-
wym i owocnym doświadczeniem. 
Największy sentyment mam do 
staży odbytych w Holandii i Sło-
wenii. Czas spędzony w tych kra-
jach wspominam najmilej oprócz 
wielu benefitów naukowych mia-
łem okazję dość dobrze poznać te 
miejsca oraz nawiązać wiele war-
tościowych znajomości.
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Sytuacja w jakiej się znaleźli-
śmy w związku z epidemią CO-
VID-19 spowodowała, że większość 
czasu zmuszeni jesteśmy spędzać w 
domach. Chcąc uatrakcyjnić sobie ten 
czas częściej niż dotychczas korzy-
stamy z Internetu odwiedzając portale 
społecznościowe, ulubione strony, 
czytając wiadomości, grając w ulu-
bione gry, czy robiąc zakupy, płacąc 
za nie również z wykorzystaniem 
tego medium. Powinniśmy mieć 
świadomość, że w obecnej sytuacji 
aktywność biznesowa i społeczna 
przeniosła się do cyberprzestrzeni. 
Korzystając z cyfrowych udogodnień 
bagatelizujemy sobie zagrożenia ja-
kie czyhają na nas w sieci.

Sprawdzaj autentyczność od-
wiedzanej strony i certyfikat bez-
piecznego połączenia!

W dobie epidemii często pra-
cujemy zdalnie, wiele spraw urzę-
dowych, bankowych oraz związa-
nych z finansami i przepływem 
gotówki, załatwiamy za pośrednic-
twem Internetu. Pamiętajmy przy 
tym o ostrożności i rozwadze za-
chowując zasady bezpieczeństwa. 
Przy wszelkiego rodzaju transak-
cjach i kontaktach z urzędami czy 
przelewach bankowych pamiętaj-
my o bezpieczeństwie poprzez ich 
odpowiednią, kilkuetapową wery-
fikację, zabezpieczenie stron roz-
poczynające się od protokołu 
https:// - (HTTPS (ang. Hypertext 
Transfer Protocol Secure) – szyfro-
wana wersja protokołu http), oraz 
klikając na symbol kłódki w pasku 
adresowym, sprawdzajmy dla 
kogo został wystawiony i do kiedy 
jest ważny certyfikat SSL stosowa-
nym do bezpiecznych połączeń in-
ternetowych. SSL jest protokołem 
sieciowym używanym do bezpiecz-
nych połączeń internetowych, przy-
jęto go jako standard szyfrowania 
na stronach WWW. Zapewnia on 
poufność transmisji danych przesy-
łanych przez Internet.

Uważaj gdzie podajesz swoje 
dane osobowe i dane do zalogo-
wania w banku!

Kreatywność przestępców spo-
wodowała, że w cyberprzestrzeni 
często możemy spotkać się 
z prośbą o weryfikację danych dostę-
powych do banku. Właśnie w takich 
przypadkach nie należy podawać 
swoich danych personalnych, da-
nych logujących nas do banku, ani 
żadnych kodów do transakcji ban-
kowych.

Uważaj na fałszywe smsy z lin- 
kami do wykonania przelewu!

Zachowaj ostrożność! Klik-
nięcie w link może spowodować 
przeniesienie do stron, które pod-
szywają się pod stronę banku. W 
ten sposób możesz stracić wszyst-
kie swoje oszczędności!

Uważaj na oszustów wyłudzających 
kody BLIK za pośrednictwem 
portali społecznościowych!

Korzystając z serwisów spo-
łecznościowych zwracaj uwagę na 
pojawiające się fałszywe artykuły 
bądź informacje dotyczące korona-
wirusa,  które wymagają od użyt-
kownika logowania do swojego 
konta w serwisie. Tego typu ataki 
mają na celu wyłudzenie kodów 
BLIK. Domeny używane do takich 
ataków to: ikoronawirusnews[.]pl; 
koronawirusnews[.]net.pl; korona-
wirusnews[.]com.pl i ekoronawi-
rusnews[.]pl.

Metoda działania przestępców 
polega na podstawieniu strony z ar-
tykułem do złudzenia przypomina-
jącej stronę znanego portalu infor-
macyjnego albo stronę policji, na 
której końcu znajduje się plik video. 
Wybranie przycisku „PLAY” wy-
musi konieczność zalogowania się 
do serwisu społecznościowe-
go. NIE RÓB TEGO POD ŻAD-
NYM POZOREM! W ten sposób 
przestępcy uzyskają dostęp do two-
jego konta, po czym wykorzystując 
aplikację Messenger wysyłają do 
twoich znajomych wiadomość, w 
której będą ich prosili o szybką po-
życzkę za pomocą kodu BLIK.

Uważaj! W przypadku prośby 
o pożyczkę  NIGDY bez wcze-
śniejszego kontaktu ze znajomym 
nie podawaj kodu BLIK!

Zrób to za pośrednictwem te-
lefonu. Jeśli faktycznie potrzebuje 
on twojej pomocy – wówczas bę-
dziesz mieć pewność, że pomagasz 
właściwej osobie.

WAŻNE! Rekomendujemy 
włączenie dwuskładnikowego 
uwierzytelniania w serwisie spo-
łecznościowym. Dzięki temu trzeba 
będzie wprowadzić dodatkowe ha-
sło otrzymane SMSem w trakcie lo-
gowania do serwisu. Ochroni cię to 
przed przejęciem dostępu do twoje-
go konta w serwisie społecznościo-
wym przez osoby nieuprawnione.

Pamiętaj! Zawsze zwracaj uwa-
gę na adres strony portalu, do które-
go się logujesz. Loguj się tylko po-
przez stronę główną serwisu 

społecznościowego, jednocześnie 
weryfikuj identyfikację witryny in-
ternetowej, którą wybierasz do lo-
gowania.

Bądź czujny i ostrożny w „sieci”!
Obawy o życie i zdrowie 

związane z COVI-19 spowodowa-
ły, że szukamy nie tylko informacji 
jak walczyć z tym zagrożeniem, 
ale też jak się zabezpieczyć przed 
wirusem. To może spowodować, 
że nasza czujność zostanie uśpiona 
przez cyberprzestępców, oszustów 
i hakerów, którzy żerują w Interne-
cie łupiąc jego użytkowników z 
pieniędzy oraz wykradając dane, 
których wartość niekiedy jest 
ogromna i trudna do oszacowania.

Zwróć uwagę jakie przedmioty  
i od jakich sprzedawców  
kupujesz przez Internet!

W związku z pandemią należy 
zwracać szczególną uwagę na ma-
sową sprzedaż online produktów 
opieki zdrowotnej i sanitarnej oraz 
wyposażenia ochronnego, które 
bardzo często nie spełniają norm i 
wymogów dla tego typu sprzętu, a 
nierzadko są podrabiane. Często 
wielokrotnie zawyżone ceny za 
tego typu artykuły świadczą o że-
rowaniu nieuczciwych ludzi na 
pandemii. Sprawdzaj opinie o 
sprzedających przed transakcją.

Nie odbieraj połączeń z nie-
znanych numerów! Nie oddzwaniaj 
na takie numery! Nie odpisuj na 
SMSy z takich numerów! Zablokuj 
taki numer w swoim telefonie.

Miej świadomość, że epidemia 
COVID-19 znacznie spotęgowała 
to zjawisko, a spektrum działalno-
ści przestępczej w cyberprzestrzeni 
nabrała większego tempa i znacznie 
ewoluowała. Przestępcy nie tylko 
podsyłają nam złośliwe oprogramo-
wanie czy rozsyłają zainfekowane 
wiadomości email lub SMS czeka-
jąc biernie na nasz ruch, ale coraz 
częściej przejawiają aktywność ze 
swojej strony, poprzez wykonanie 
pierwszego ruchu w naszą stro-
nę.  Polega to na nawiązywaniu 
przez przestępców połączeń telefo-
nicznych do potencjalnych ofiar, 
które w chwili odebrania takiego 

połączenia, albo odpowiedzi na 
dzwoniący wcześniej numer tele-
fonu, narażają się na opłaty opie-
wające na setki a nawet tysiące 
złotych. Jako przykład można po-
dać np. numer „+24222…dalej sie-
dem cyfr” z którego wykonywane 
są połączenia do polskich abonen-
tów telefonii komórkowej. Według 
kierunku międzynarodowego  ła-
two można ustalić, że połączenia te 
wykonywane są z Republiki Kon-
ga. Często się zdarza, że przestęp-
cy nie dają za wygraną i dzwonią z 
tego samego kierunku, ale innego 
numeru telefonu.

Uważaj na nieprawdziwe infor-
macje w mediach, weryfikuj je!

Miej na względzie zagrożenia 
jakie niosą za sobą nieprawdziwe 
informacje zamieszczane w Inter-
necie lub rozsyłane za pośrednic-
twem innych mediów, a związane 
bezpośrednio ze stanem epidemii. 
Przytoczyć należy tutaj nieprawdzi-
we informacje o obowiązkowych 
szczepieniach przeciwko CO-
VID-19, czy zamrożeniu aktywów 
w bankach. Dezinformacja ludzi 
wywołuje silne emocje, często lęk 
albo panikę. Ludzie wtedy gorącz-
kowo poszukują pomocy, wsparcia 
i informacji, a działając w takiej sy-
tuacji szybko i pod napięciem wy-
tracają czujność, stając się łatwym 
łupem dla cyberprzestępców.

Wystrzegaj się naiwności – nie 
daj się wciągnąć w „sieci”!

Pamiętaj, że wiarygodne in-
formacje znajdziesz min. na ofi-
cjalnych stronach administracji 
rządowej, zawierających w dome-
nie element „gov.pl”.

Bieżące informacje dotyczące 
cyberzagrożeń oraz metody, jak się 
przed nimi bronić znajdziesz na 
stronie www.policja.pl w zakładce 
„ŻYJ BEZPIECZNIE” oraz na 
stronie Naukoweji Akademickiej 
Sieci Komputerowej www.nask.
pl w zakładce „AKTUALNOŚCI”. 
Wskazane strony zawierają treści 
profilaktyczne nie tylko dla doro-
słych, ale również dla dzieci i mło-
dzieży.
(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

Bądźcie czujni w „SIECI”

Zakład lakierniczy poleca swoje usługi

ZATRUDNIĘ 
lakiernika samochodowego

tel. 693-97-97-01
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Przerwy w dostawach prądu
 � 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. 

 � 21.05.2020 r. w godz. 11:00 do 13:00 : Jeziorko 1 gm. Koluszki.

Nie chcę i nie będę używać 
tych słów, które piszą i mówią 
wszyscy. W szczególności tych na 
„K” (i nie, nie chodzi mi tu o łaciń-
skie słowo oznaczające zakręt, 
używane powszechnie w naszym 
języku jako przecinek), chodzi mi 
również o te słowa na „E”, „W” i 

„P” - wszystkie używane zamien-
nie. Niedługo otworzę lodówkę i 
znajdę w niej ostatni raport w spra-
wie panującego „K”, i w związku z 
rosnącą liczbą zarażonych „W”, 
znajdę w tejże lodówce również 
wytyczne jak zwalczać tę „E” a na-
wet „P” - jak piszą niektórzy, żeby 
podkreślić grozę sytuacji.  

A jednak przyszło nam żyć i 
radzić sobie teraz. To radzimy so-
bie jak możemy. Można by powie-
dzieć, że radzimy sobie świetnie! 
Jak widzę, najczęściej perfekcyjnie 
znajdując złoty środek. I tak oto, 
gumową rękawiczkę nosimy na 
jednym tylko ręku, co zasadniczo 
wydaje się w porządku, bo więk-
szość czynności tą jedną „zabez-
pieczoną” ręką, można zrobić, a w 
razie gdy ta jedna się spoci i odpa-
rzy, to można założyć tę rękawicz-
kę na lewą stronę, na tę drugą rękę, 
żeby dać pierwszej „odetchnąć”. 
Żeby była jasność, z punktu widze-
nia zabezpieczenia przed czymkol-
wiek, to bez sensu, ale… Jakaś rę-
kawiczka jest, mimo że bez sensu, 
ale jest. Idąc dalej tropem złotego 
środka, również maseczkę nosimy 
na połowie twarzy, równie bez sen-
su zresztą, jak tę jedną rękawiczkę. 
Obrazu dopełnia nowa funkcja 
płynu dezynfekującego, który po-

padł w niełaskę od chwili, kiedy 
się okazało, że potwornie wysusza 
skórę dłoni, ale przecież fenome-
nalnie nadaje się do mycia okien. 
Nie zaobserwowałam alternatyw-
nego sposobu użycia żelu antybak-
teryjnego, ale sądzę, że tylko dlate-
go, że jestem nie dość bystrym 
obserwatorem. Jakiś sposób musi 
być!

Niektórzy nie wrócili jeszcze 
do normalnego trybu pracy i wciąż 
odbywają spotkania firmowe „on 
line”. Praca zdalna miała swoje 
trzy etapy. W pierwszym, do tych 
internetowych pogawędek męż-
czyźni siadali ogoleni i ubrani, a 
kobiety w pełnym dziennym maki-
jażu i również ubrane. W drugim 
etapie, panowie byli względnie 
przyzwoicie ogoleni, a kobiety 
równie względnie i przyzwoicie 
umalowane, a wszyscy ubrani 
głównie od pasa w górę, bo prze-
cież nie widać co jest na dole. 
Trzeci etap jest zaskakujący. Każ-
de spotkanie „on line” w trzecim 
etapie pracy zdalnej, zaczyna się 
od słów: „Przepraszam, ale zepsuła 
mi się kamera”. Kurtyna. Resztę 
pozostawiam wyobraźni.

Ten ostatni czas, kiedy tyle 
chwil mieliśmy szansę spędzić ro-
dzinnie, zaowocuje już wkrótce, 
nie wiem tylko czy falą pozwów 
rozwodowych w sierpniu czy ra-
czej falą narodzin w grudniu. Jak 
będzie, czas pokaże, na razie wszy-
scy cieszą się oddanymi im wolno-
ściami.

Pierwszego dnia otwarcia 
miejskiej biblioteki liczba chęt-
nych do oddania i wypożyczenia 
była tak duża, że nawet Władysław 
patrzył zdumiony na to zbiorowi-
sko. Takiego tłumu, dawno tam nie 
widział. W sklepach też jest jakoś 
inaczej, choć niełatwo to opisać. 
Bo z jednej strony gęściej, a z dru-
giej, bardziej luźno. Powoli się 
układa dzień za dniem w możliwą 
do zaakceptowania codzienność. 
Bardziej się można skupić na tym, 
co akurat się kupuje, a nie na tym 
czy jeszcze dla mnie mąki wystar-
czy. Wykorzystałam ten czas i 
przyjrzałam się co kupujemy w 
tych naszych wielkometrażo-
wych… Mleko bez laktozy, kawę 
bez kofeiny, boczek bez „tłuszczy-

ku” (czy ktoś wie jak się takie wy-
sportowane prosięta hoduje?) ma-
karon bez glutenu, ciastka bez 
cukru, jajka bez GMO (zupełnie 
jakby badania genetyczne były 
proszkiem, którym się kury posy-
puje), a wszystko to w wersji 
„eko”, „light” lub „bio” i „fit”, a 
najlepiej wszystkie naraz. A ja 
chciałam ziemniaki. Zwyczajne 
ziemniaki, pyry, kartofle... Rośliny 
takie z bulwami, co w ziemi rosną, 
jak się je ugotuje i posypie koper-
kiem, to są pyszne i zawierają 
skrobię. I bardzo dobrze, ja chcia-
łabym kupić właśnie takie ze skro-
bią i białkiem, węglowodanami i 
błonnikiem też! Takie chcę właśnie 
zwyczajne, kompletne, a nie od-
tłuszczone w wersji fit. Nie muszą 

być umyte i zapakowane w plasti-
kową siateczkę. Mogę sama umyć. 
Ja wiem, że mogłabym iść na targ. 
Tylko jakoś zawsze mi jakby nie 
po drodze i nie w czas. I nagle oka-
zało się, że jest rozwiązanie! Był 
taki projekt, żeby kupować przez 
internet, bezpośrednio od „sąsia-
da”. Brzmiało fantastycznie. Rol-
nik pisze co ma do sprzedania i za 
ile, a klient zamawia i sobie odbie-
ra. Taka byłam podekscytowana, 
że doczekać się nie mogłam. Cze-
kałam, czekałam i się... Nie docze-
kałam. Wieść gminna niesie, że za-
interesowania nie było. Patrzyłam 
więc z nostalgią na sennie chwieją-
ce się za Zygmuntowem łany rze-
paku… i myślałam z wyrzutem: 
„Rolniku, dlaczego nie chcesz mi 
sprzedać swoich ziemniaków, pie-
truszki, szczypiorku, cebuli i 
czosnku – przecież ja bym to 
wszystko zjadła!

W akcie desperacji postano-
wiłam w moim kaletnickim raju 
założyć ogród warzywny. Jeśli nie 
podołam, pójdę błagać rolnika, 
żeby się zlitował i coś wystawił na 
sprzedaż. O czym z przyjemnością 
napiszę, następnym razem.

   Karolina Bast Kolasa

Pamiętniki kaletnickie II (cz. 2)

Życie w wolności  
to istna sztuka

Koluszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa  
w Koluszkach, ul. Sikorskiego 11  

ogłasza przetarg nieograniczony 

na wykonanie dokumentacji technicznej  
oraz docieplenie budynku mieszkalnego  

wielorodzinnego przy ul.: Głowackiego 27 w Koluszkach

Warunki realizacji zamówienia oraz przystąpienia do prze-
targów określone są w specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia ,którą można  nabyć w siedzibie Spółdzielni w cenie  
30 zł + VAT.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni w terminie  
do dnia 05 czerwca 2020 r  do godziny 15.00.

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela Dział Tech-
niczny tel.44 714 10 30.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od prze-
targu ,lub zmniejszenia zakresu zamówienia bez podania przy-
czyny. 
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Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Budowa domów, 505-509-874
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, moskitiery, 
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
Przyjmę pracowników do betoniar-
ni, 663-319-031
Szwaczki zatrudnimy od zaraz,  
tel. 604-797-243
Zatrudnimy konstruktora. Branża: 
konstrukcje stalowe, przyczepy. 
Praca w SolidWorks, Inventor, 
AutoCad. DRIVAL Żelechlinek, 
606-762-071
Zatrudnię kierowcę, kat. C+E, 
ADR, cysterny, kraj, stała praca,  
tel. 606-155-155
Zatrudnię do produkcji mebli osoby 
z doświadczeniem, 502-567-272
Zatrudnię fryzjerkę, 603-868-075

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam dom z działką,  
tel. 691-750-133
Sprzedam działkę budowlaną  
2300 m2, Rewica „B”, woda, prąd, 
886-779-480
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, pół domku, 
domku letniskowego do wynajęcia  
z możliwością zaparkowania 
autobusu od teraz do września. 
Możemy przystosować miejsce  
o niższym standardzie,  
tel. 514-738-599 lub 732-932-107 
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Opryskiwacz - 400 l, lance  
12 metrów, 663-319-031
Sprzedam pszenicę jarą,  
tel. 692-228-058
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
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

USŁUGI
Zadbam o Twoje Auto. Mycie, 
Sprzątanie, odkurzanie, Polerowa-
nie. Usługa od ręki, tel. 600-932-147
Ścinka drzew – niedrogo, 727-668-566
Piaskowanie, Szkiełkowanie, 
Malowanie, 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

Zatrudnimy pomocników elektry-
ków, tel. 42 214-07-00Zatrudnię 
szwaczkę chałupniczkę (owerlok  
4 nitowy, stębnówka) lub do zakła-
du. 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 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

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

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

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

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

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

ZATRUDNIĘ 
PRACOWNIKÓW
OGÓLNOBUDOWLANYCH

tel. 792-022-640

Sprzedam działkę 1306m2, ul. Miła Koluszki 601-348-451
Tanio do wynajęcia Pokój z kuchnią i łazienką, 601-835-140

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
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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)”

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
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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 � ORZECH II � EKO � MIAŁ � BRYKIET DRZEWNY

 w sprzedaży kamień ozdobny do ogrodów  � 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

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

MALOWANIE 
ELEWACJI

Docieplenia
tel. 796-241-330
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Powierzchnia reklamowa  

wykupiona przez Gminę Koluszki  

w ramach wsparcia  

lokalnych przedsiębiorców 

POMOC DROGOWA 
USŁUGI TRANSPORTOWE 

SKUP AUT 

nr tel. 693 512 850 
CIE-HOL STANISŁAW CIECHOWICZ

BIURO UBEZPIECZEŃ
KOLUSZKI ul. KOLEJOWA 4B (obok Poczty)

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE, MAJĄTKOWE, NA ŻYCIE
Polisy dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta.

KUP POLISĘ BEZ WYCHODZENIA Z DOMU .
tel. 509 311 106, 663 724 744 e-mail. biuro.koluszki@gmail.com

Zatrudnię sprzedawców do sklepu budowlanego w Koluszkach  
na stoisko: hydrauliczne  

oraz do działu metalowo-narzędziowego
Zatrudnię pracownika do robót wykończeniowych w Brzezinach  

– glazura, płyta GKB 

Informacje pod nr tel. 604-574-055

 � WĘGIEL (kostka, orzech, ekogroszek, miał)
 � NAWOZY
 � MAT. BUDOWLANE (cement, cegła, papa, wapno)
 � SKUP ZŁOMU

Gałków Mały, ul. Towarowa 2; tel.: 44 714 17 47

„Ścisły Umysł” w Koluszkach oferuje 
kursy maturalne oraz zajęcia indywidualne  

z MATEMATYKI, CHEMII i FIZYKI
Nie zwlekaj jeśli chcesz nadrobić materiał zapisz się  
już dziś. Zaufaj nam, a przekonasz się, że przedmioty 

ścisłe nie muszą sprawiać Ci problemu. 

Kontakt 606-639-081

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)
tel. 502 118 870

DORABIANIE KLUCZY
- kodowanie kluczy IMMOBILIZER
- sprzedaż zamków, wkładek  

oraz kłódek
- dorabianie wkładek do klucza

NAPRAWA ROWERÓW
Wiosenne przeglądy rowerów

- centrowanie kół
- części zamienne i akcesoria 

rowerowe
- odbieram rower uszkodzony 

dowożę naprawiony
Koluszki ul. Akacjowa 18

tel. 668-152-835



Przekazano rysunki  
dla cichych bohaterów 

Do skrzynek rozmieszczonych na terenie gminy trafiło ok. 50 „kar-
tek dla medyka”, czyli rysunków i laurek stworzonych przez najmłod-
szych dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Kilkanaście 
„darów” trafiło do koluszkowskich pracowników służby zdrowia, resztę 
Urząd Miejski w Koluszkach przekaże do Łodzi.     

(pw)

USŁUGI 
DETEKTYWISTYCZNE, 

sprawdzanie pomieszczeń 
i pojazdów pod względem 
ewentualnych podsłuchów  

oraz nadajników GPS

TEL. 663 742 876

Na plaży w Lisowicach zaobserwowano amatorów 
letniego wypoczynku. Powstał pierwszy zamek z piasku. 

Znaleźli się również odważni, którzy weszli do wody.  


