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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

Opłaty na rzecz Gminy Koluszki 
PKO Bank Polski S.A. z/s w Łodzi,  

Oddział 1 w Koluszkach,  
ul. 11 Listopada 41

- konto do uiszczania wpłat  
za podatki i pozostałych opłat:  

11 1020 3352 0000 1802 0240 6841
- konto do uiszczania wpłat za „śmieci”: 

35 1020 3352 0000 1302 0258 7947

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

29.05.  
ul. 3 Maja 19G

30.05.  
ul. Brzezińska 54

31.05.  
ul. Przejazd 6

1.06.  
ul. 11 Listopada 33

2.06.  
ul. Żwirki 2

3.06.  
ul. Głowackiego 20

4.06.  
ul. Korczaka 5

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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Nowe zasady i pomysły  w sprawie wielkogabarytów

PSZOK rozpoczyna  
przyjmowanie odpadów

Od 1 czerwca gmina wznawia funkcjonowanie Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, ale już na nowych zasadach. Ponieważ 
wciąż obowiązują obostrzenia epidemiczne, obecnie nie będzie możliwości 
swobodnego przywożenia odpadów. Przed przyjazdem mieszkaniec będzie 
musiał zadzwonić do Biura Inżyniera Gminy i zgłosić swoją potrzebę. Po 
stosownej weryfikacji, łącznie ze sprawdzeniem kwestii zaległości w opła-
tach, pracownik oddzwoni do mieszkańca i uzgodni konkretny termin zwie-
zienia odpadów. Dzięki tego rodzaju procedurze, zniwelowane zostaną ko-
lejki samochodów, które pojawiały w ostatnim czasie przed PSZOK. 
Mieszkaniec zyska również większą swobodę czasową, ponieważ będzie 
mógł ustalić dogodną dla siebie datę i godzinę. By zachować rygor epide-
miczny, przywożone odpady będą musiały zostać rozładowane przez miesz-
kańca samodzielnie i złożone we wskazanym miejscu. 

Odbierz za darmo z PSZOK
W ramach działań proekologicznych i wdrażania zasad pożyteczności 

społecznej, gmina uruchomi również usługę „Odbierz za darmo z PSZOK”. 
Sprzęt elektroniczny, meble i inne odpady podczas przyjmowania będą pod-
dawane selekcji. Jeżeli pracownik uzna, że coś z nich nadaje się do ponowne-
go użytku, będzie odstawiane, fotografowane i umieszczane w formie ogło-
szenia w internecie. Każdy z mieszkańców bez żadnych ograniczeń, będzie 
miał możliwość zabrania ze składowiska upatrzonego przez siebie przedmio-
tu lub materiału. Zyskiem gminy będzie zmniejszenie kosztów związanych z 
koniecznością utylizacji odpadu. Dany przedmiot otrzyma również drugie ży-
cie, co już samo w sobie ma pozytywny wpływ na środowisko i ekonomię.  

Z mebli zbudują budki dla ptaków
Gmina rozważa także wyłuskiwanie z odpadów, głównie mebli, od-

powiedniego drewna, które mogłoby być wykorzystane do tworzenia bu-
dek dla ptaków. Budki trafiałyby oczywiście za darmo w ręce mieszkań-
ców naszej gminy. Ostatnio przeprowadzane gminne akcje pokazały, że 
mieszkańcy są bardzo zainteresowani umieszczaniem domków dla pta-
ków na swoich posesjach.                                                                     (pw)

Kup działkę od gminy
Do sprzedaży wystawiona jest ciekawie zlokalizowana działka 

przy ul. Wigury i ul. Słowackiego w Koluszkach. W pobliżu nierucho-
mości znajduje się market Biedronka, kościół, stacja benzynowa i targo-
wisko.  

Powierzchnia nieruchomości to 1095 m2, cena wywoławcza  
130 tys. zł. Działka jest lekko zadrzewiona i zakrzewiona, ale można po-
stawić na niej dom, ponieważ znajduje się w obszarze zabudowy jednoro-
dzinnej. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej, energe-
tycznej i kanalizacyjnej. Obrzeżami nieruchomości przechodzi linia 
elektroenergetyczna oraz sieć gazowa. Przetarg zaplanowano na  
19 czerwca. Aby wziąć w nim udział, najpóźniej do 15 czerwca należy wpła-
cić wadium. Szczegóły, Urząd Miejski w Koluszkach, tel. 44 725 67 53.    

(pw)   

Powstają plany przebudowy drogi  
wojewódzkiej z Regien do Budziszewic

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił przetarg na wykonanie 
dokumentacji projektowej w ramach zadania „Rozbudowa drogi woje-
wódzkiej nr 715 na odcinku Regny - Budziszewice”. 

Choć obecnie inwestor nie dysponuje jeszcze dokładną dokumenta-
cją, wiemy już, że główne założenia zakładają rozbudowę drogi do klasy 
G. Takie oznaczenie przewiduje jezdnię o szerokości 7 metrów wraz z in-
frastrukturą (chodniki, zatoki aut, odwodnienie, oświetlenie, itp.). Inwe-
stycja będzie zapewne dość czasochłonna, bowiem  przebudowa obejmie 
odcinek aż 6,2 km. Kiedy możemy spodziewać się rozpoczęcia realizacji 
prac drogowych? 

- Na dzień dzisiejszy, realizacja robót planowana jest od 2022 roku, 
po zabezpieczeniu odpowiednich środków w budżecie województwa - in-
formuje Marcin Nowicki, rzecznik prasowy ZDW w Łodzi. 

(pw) 

Kontakt z Urzędem Miejskim  
w Koluszkach w sprawie zaległości:

 � w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
 – 44 725 67 28 i 44 725 67 29

 � w podatku od środków transportu i opłaty adiacenckiej
 – 44 725 67 67

 � w opłatach za odpady komunalne – 44 725 67 49

Czynny po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty  
pod numerem 44 725 67 68
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Zmiana na stanowisku dyrektora  
liceum w Koluszkach 

W związku z kończącym się z dniem 31 sierpnia 2020 r. okresem po-
wierzenia stanowisk dyrektorów dwóch szkół prowadzonych przez Po-
wiat Łódzki Wschodni, oraz w oparciu o rozporządzenia Ministra Eduka-
cji Narodowej na czas epidemii, Zarząd Powiatu w dniu 20 maja 2020 r. 
podjął decyzję o przedłużeniu funkcji dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Ko-
luszkach Waldemarowi Puczyńskiemu na okres od dnia 1 września 2020 
r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

Z kolei w I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza 
w Koluszkach, Zarząd powierzył pełnienie obowiązków dyrektora na-
uczycielowi Annie Olczyk na okres od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 
sierpnia 2021 r. Tym samym 15-letnią kadencję na powyższym stanowi-
sku kończy dotychczasowy dyrektor Paweł Lewiak.

(pw) 

Właściwie zabezpieczone kluczyki  
samochodu utrudnieniem dla złodzieja

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach prowadzą 
działania informacyjno-edukacyjne z mieszkańcami, które mają na celu 
uczulenie właścicieli samochodów o ich prawidłowe zabezpieczenie. 
Mundurowi zawsze podkreślają, że bardzo ważne jest właściwe zabezpie-
czenie kluczyków nawet jeśli jesteśmy w domu.

Policja apeluje!
Zabezpiecz właściwie kluczyki do samochodu i nie daj szansy zło-

dziejowi!!!
- kluczyki zamykaj w metalowej kasetce albo w specjalnym etui lub za-

wiń folią aluminiową.
- tak zabezpieczone kluczyki schowaj dodatkowo w bezpiecznym miej-

scu w centralnym punkcie domu.
- nie zostawiaj kluczyków blisko okien i drzwi.

TYLKO TAK UTRUDNIMY PRACĘ ZŁODZIEJOWI !!!
(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

Przedszkolaki z Koluszek  
w roku 1947

Otrzymaliśmy starą fotografię z roku 1947, na której widać  przed-
szkolaków wraz ich wychowawczynią. Zdjęcie zostało zrobione na po-
dwórzu kamienicy przy ulicy Brzezińskiej, gdzie w latach powojennych, 
aż do roku 1961  znajdowała się Szkoła Podstawowa nr 1. Na parterze 
tego budynku, przez pewien czas mieściło się także Przedszkole. Sądząc 
z wyglądu, dzieci z fotografii mają dziś po około 80 lat. Rozpoznajecie 
kogoś bliskiego? Napiszcie do nas. twk@koluszki.pl 

„Lekcja z Temidą” w SP 1  
w Koluszkach

4 maja 2020 roku klasy siódme miały okazję uczestniczyć w ,,Lekcji 
z Temidą’’, prowadzonej przez radcę prawnego pana Marcina Olszew-
skiego. Zajęcia te  odbyły się (oczywiście online) w ramach realizowane-
go przez przedstawicieli Fundacji „Altum” pod patronatem Ministerstwa 
Sprawiedliwości ogólnopolskiego programu edukacyjnego , którego ce-
lem jest podnoszenie poziomu wiedzy prawniczej młodzieży. Podczas 
spotkania uczniowie poznali różnice między prawem kontynentalnym 
(europejskim) i anglosaskim, w którym np. znaleźć można zapis o zaka-
zie handlu szczurami albo o zakazie szeptania na ucho w kościele. Dowie-
dzieli się także, czym jest precedens, hierarchia aktów prawnych, ustawa 
i rozporządzenie. Ponadto zostali poinformowani o tym, jak można zostać 
prawnikiem i jakie zawody prawnicze można wykonywać. Duży frag-
ment lekcji został poświęcony prawom  nieletnich i przestępstwom popeł-
nianym w Internecie, co zostało zilustrowane filmami znanego youtubera 
Reżysera Życia. Na koniec siódmoklasiści mogli sprawdzić, ile zapamię-
tali z zajęć, rozwiązując krótki test z wiedzy prawniczej.

Edukacja prawnicza od lat jest realizowana w naszej szkole przez pa-
nie Małgorzatę Drabik i Annę Malechę, m.in. dlatego, by uświadomić 
uczniom, że: „Ignorantia iuris nocet”, czyli „Nieznajomość prawa szko-
dzi”. Organizatorki tegorocznego spotkania z radcą prawnym mają na-
dzieję, że zajęcia te staną się przyczynkiem do dalszych przemyśleń i dys-
kusji, a niektórym może pomogą w podjęciu decyzji dotyczącej dalszej 
drogi kształcenia.

O weselu z przymrużeniem oka
Od 6 czerwca możliwa będzie organizacja wesel i uroczystości ro-

dzinnych do 150 osób (weselnicy nie muszą nosić maseczek). Dobra wia-
domość dla Panów jest taka, że na weselach jednak można będzie zatań-
czyć z Panną Młodą. Istniała obawa, że sanepid pozwoli bawić się tylko z 
własną żoną. Tradycyjnie za płyny dezynfekcyjne odpowiadają Pan Mło-
dy ze Świadkiem.

Przerwy w dostawach prądu
 � 3.06.2020 r. w godz. 8:00 do 12:00: Gałków Duży ul.: Armii Ludowej 
Nr 1 i 2 , Główna nr od 85 do 183, Jesienna nr od `1 do 8, Letnia nr-y 
od 1 do 4, Przyrodnicza nr od 1 do 36, Zimowa nr od 10 do 35 i 85.
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Raport z Gminy Koluszki
 • Wojewoda poinformował, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni w wo-

jewództwie łódzkim liczba osób aktywnie chorych na koronawirusa 
spadła prawie o 50 procent z ok. 700 do ok. 370.

 • Mamy nowy przypadek zarażenia koronawirusem w naszym powiecie. 
Osoba ta przebywa na terenie Gminy Tuszyn. W sumie od początku 
epidemii w powiecie łódzkim wschodnim zakażeniu uległo 13 osób.

 • Duże poruszenie wywołało zatrzymanie przez policję pieszej piel-
grzymki z Łowicza na Jasną Górę. Obecne przepisy epidemiologiczne 
nie zezwalają na tego typu przemarsz. W ostatnich dniach trwają roz-
mowy na temat przyszłości sierpniowej pielgrzymki z Koluszek.

 • Żłobek Miejski w Koluszkach będzie pracował od 1 czerwca. Na ten 
moment zgłosiło się ok. 30 dzieci. Od poniedziałku ruszają też dwa 
przedszkola, które zapewnią opiekę dla wszystkich chętnych w gmi-
nie. Na dziś to ponad 30 dzieci.

 • Szkoły podstawowe pracują od poniedziałku udzielając konsultacji i 
zapewniając opiekę dla najmłodszych na świetlicach.

 • Hala Sportowa w Koluszkach rozpocznie działalność od 1 czerwca.
 • Zapowiedziano również otwarcie placów zabaw. Nie są jednak jeszcze 

znane wytyczne dla zarządców obiektów, musimy poczekać na kon-
krety.

 • W Gałkówku zadomowiły się dwa młode łosie, przy Urzędzie Miej-
skim w Koluszkach zamieszkała sowa, na dworcu w Żakowicach prze-
bywa rodzina jeży, w Lisowicach młode łabędzie wylegują się na pla-
ży. Świat żyje nawet z koronawirusem. 

Zajęcia w szkołach cieszą się  
słabym zainteresowaniem 

Od 25 maja przywrócone zostały zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 
z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-3 
szkół podstawowych. Jednak zajęcia dydaktyczne miały być prowadzone 
w szkołach zależnie od liczby dzieci, które przyjdą do danej szkoły. Jeśli 
okazałoby się, że uczniów jest za mało, prowadzone miały być tylko za-
jęcia opiekuńczo-wychowawcze. Tak też się stało na terenie naszej gmi-
ny. W poniedziałek na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zgłosiło się je-
dynie 13 uczniów, z ogólnej liczby 667 uczęszczających do szkół 
podstawowych z klas 1-3 na terenie Gminy Koluszki. W środę liczba ta 
spadła do 8 osób.      

Organizując powyższe zajęcia, każda ze szkół musi spełniać wytycz-
ne Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Między in-
nymi podczas zajęć w sali w jednej grupie może przebywać maksymalnie 
do 12-14 uczniów, na jedną osobę powinny przypadać co najmniej cztery 
metry kwadratowe danej przestrzeni, w miarę możliwości do danej grupy 
powinni przypisani być ci sami nauczyciele, a dzieci muszą siedzieć w 
ławkach pojedynczo w odległości minimum 1,5 metra od siebie. Podczas 
zajęć dzieci nie muszą nosić maseczki.

Konsultacje
Dodajmy, że od 25 maja umożliwione zostało także organizowanie 

konsultacji dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej, a od 1 czerwca 
konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodsta-
wowych. Na terenie naszej gminy z konsultacji do tej pory skorzystało ok. 
65 uczniów. Zdecydowana większość to podopieczni Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Koluszkach oraz Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym.    

Rewalidacja
Od 18 maja możliwe jest również organizowanie zajęć rewalidacyj-

nych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwo-
ju dziecka. Zajęcia mogą być prowadzone w uzgodnieniu z dyrektorem 
danej placówki. Z tego rodzaju wsparcia na terenie naszej gminy skorzy-
stały 23 osoby. 

Przedszkola i żłobek
Przypomnijmy, że od 1 czerwca na terenie Gminy Koluszki urucho-

mione zostaną żłobek oraz dwa wytypowane przedszkola, które na zasa-
dzie dyżuru będą przyjmować wszystkie dzieci z terenu naszej gminy. O 
tym czy rodzice chętnie poślą swoje dzieci do powyższych placówek 
przekonamy się dopiero w poniedziałek. Ze złożonych deklaracji wynika, 
że w żłobku pojawi się ok. 30 dzieci, w Przedszkolu nr 2 w Koluszkach 
ok. 12, w Przedszkolu w Różycy ok. 19.     

(pw)

Obsługa beneficjentów w placówkach 
ARiMR w pełnym zakresie

Od 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych 
rolnicy mogą załatwić wszystkie sprawy osobiście.

To kolejny etap otwierania. 18 maja ARiMR wznowiła częściowo 
obsługę interesantów w swoich placówkach. Rolnicy mogą załatwić w 
biurach powiatowych sprawy paszportowe i zgłoszenia zwierzęce, a w 
oddziałach regionalnych formalności związane z wnioskami inwestycyj-
nymi czy dotyczące działań premiowych.

Od 25 maja jednostki terenowe Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa obsłują rolników w pełnym zakresie. – Otwieramy 
wszystkie biura powiatowe i oddziały regionalne, ale jednocześnie na bie-
żąco monitorujemy sytuację, szczególnie w województwie śląskim i tych 
powiatach, w których zagrożenie epidemiczne jest podwyższone. W za-
leżności od rozwoju okoliczności będziemy podejmować dalsze decyzje 
– powiedział Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa.

Osobiste załatwianie spraw w ARiMR możliwe jest z zachowaniem 
obowiązujących zasad bezpieczeństwa. – Chcemy, aby cała obsługa 
klienta odbywała się z poszanowaniem bezpieczeństwa, zarówno rolni-
ków, jak i naszych pracowników. Każda jednostka będzie sprawdzana 
pod kątem bezpieczeństwa na bieżąco – zapewnił Tomasz Nowakowski.

Na miejscu, w biurach powiatowych, beneficjenci mają m.in. możli-
wość złożenia wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe w formie 
elektronicznej (aplikacja eWniosekPlus) za pomocą udostępnianej przez 
biuro powiatowe sieci przy bieżącym wsparciu technicznym pracownika 
Agencji. Login i kod dostępu każdorazowo wysyłany jest SMS-em na nu-
mer telefonu wnioskodawcy podany w formularzu. Dlatego ważne jest, 
aby przychodząc do biura powiatowego, zabrać ze sobą telefon komórko-
wy.

Dostępne pozostają narzędzia pozwalające na złożenie wniosków 
przez internet oraz usytuowane przy placówkach terenowych Agencji 
wrzutnie na dokumenty.
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Sklep SEN-MET Sendereccy  
oferuje w sprzedaży artykuły ogrodnicze:

 � ziemie ogrodniczą, podłoża,
 � nawozy i środki ochrony roślin ,
 � korę sosnową (80 l i 60 l),
 � suche drewno konstrukcyjne (dostępne od ręki),
 � zbiorniki na deszczówkę,
 � impregnaty do drewna, farby, lakiery,
 � narzędzia ogrodnicze i odzież BHP

Serdecznie zapraszamy!  

Koluszki ul. Partyzantów 32G

Nowe zasady zasłaniania nosa i ust,  
otwarte kina i siłownie 

Wchodzimy w kolejny  
etap odmrażania

Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni, 
ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od in-
nych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach za-
mkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. 
Oprócz tego otwierane będą kina, teatry, siłownie i salony masażu, ale w 
ścisłym reżimie sanitarnym. Umożliwiona będzie także organizacja wesel 
do 150 osób. Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna zasada po-
zostanie aktualna nadal. Wciąż będziemy musieli zachować szczególną 
ostrożność w kontaktach z innymi.

W PRZESTRZENI OTWARTEJ: ALBO DYSTANS SPOŁECZNY 
ALBO MASECZKA (od 30 maja)

Jeśli w przestrzeni otwartej masz możliwość zachowania 2 metrów 
odległości od innych, nie musisz zasłaniać ust i nosa. Możesz więc space-
rować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez 
maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowasz odpowiedni dystans społecz-
ny.

Uwaga! Jeśli nie jesteś w stanie na świeżym powietrzu utrzymać 
2-metrowego dystansu od innych – na przykład na zatłoczonym chodniku 
– wówczas musisz zasłonić usta i nos. Chodzi o nasze wspólne bezpie-
czeństwo.

Pamiętajmy! Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu spo-
łecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. 
roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, 
które zasłaniają usta i nos.

Tutaj musisz zasłaniać usta i nos!
Istnieją miejsca, w których trzeba obowiązkowo zasłaniać usta i nos. 

Są to: 
 • autobusy i tramwaje,
 • sklepy,
 • kina i teatry,
 • salony masażu i tatuażu, 
 • kościoły,
 • urzędy (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do urzędu).

Dodatkowe miejsca, w których będzie trzeba zasłaniać usta i nos, 
określi Główny Inspektorat Sanitarny.
Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

W pracy – jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości mię-
dzy stanowiskami i spełni wymogi sanitarne.

W restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole.

ZNOSIMY LIMITY OSÓB – W SKLEPACH, NA TARGU,  
POCZCIE, W RESTAURACJACH (od 30 maja)

Znosimy limity osób w branży handlowej i gastronomicznej. Do tej 
pory w sklepie, restauracji, na targu, w punkcie usługowym czy na po-
czcie na 1 osobę musiała przypadać określona powierzchnia lub liczba 
okienek. Od 30 maja ta zasada przestaje obowiązywać.

Obecnie trwają również rozmowy ze związkami sportowymi na te-
mat limitu osób na stadionach. 

Uwaga! W punktach gastronomicznych nadal musi być zachowana 
odpowiednia odległość między stolikami. A klienci zanim usiądą do sto-
lika, muszą mieć założone maseczki. Obowiązują również nadal wszyst-
kie wytyczne sanitarne - m.in. dezynfekcja rąk i stolików.

Ważne! Pamiętaj o tym, że w sklepie, na targu i na poczcie nadal jest 
obowiązek zasłaniania nosa i ust. A w sklepie także obowiązkowa dezyn-
fekcja rąk lub noszenie rękawiczek.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE I POGRZEBY 
Zniesienie obostrzeń obejmie również kościoły i inne miejsca spra-

wowania kultu religijnego. Tutaj limit osób również przestaje obowiązy-
wać od soboty 30 maja. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie 
będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.

Ważne! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i 
nos.

ZGROMADZENIA I WESELA DO 150 OSÓB 
Zgromadzenia na powietrzu i koncerty plenerowe do 150 osób (od 

30 maja)
Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest orga-

nizacja zgromadzeń, a także koncertów plenerowych, w których bierze 
udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub za-
chować 2-metrowy dystans społeczny. 

Ważne! Sanepid będzie przedstawiał rekomendacje, gdzie ze wzglę-
du na sytuację epidemiologiczną zgromadzenia lub koncerty plenerowe 
nie powinny się odbywać. Ostateczna decyzja należy jednak do właściwej 
jednostki samorządu terytorialnego. 

WESELA I INNE UROCZYSTOŚCI RODZINNE 
(od 6 czerwca)
Umożliwiamy również organizację wesel i uroczystości rodzinnych, 

w których bierze udział do 150 osób. 
Uwaga! Weselnicy nie muszą nosić maseczek.

HOTELE OTWARTE W PEŁNI 
Od 30 maja restauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i serwować 

na sali posiłki gościom. Od 6 czerwca natomiast w hotelach mogą zacząć 
działać baseny, siłownie, kluby fitness.

Właściciele hoteli muszą jednak zachowywać określone zasady sani-
tarne.

KULTURA, SPORT, SALONY MASAŻU, TARGI (od 6 czerwca)
Od 6 czerwca działalność mogą wznowić w określonych warunkach 

sanitarnych:
 • kina, teatry, opery, balet,
 • baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki,
 • sauny, solaria, salony masażu i tatuażu.

Możliwa będzie także organizacja targów, wystaw i kongresów.

(www.gov.pl)
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Agat wybuduje kolejną  
myjnię pociągów w Berlinie

Konkurować w Niemczech czy też w innych krajach tzw. starej Unii 
polskim firmom świadczącym usługi technologiczne nie jest łatwo. Spe-
cjaliści są zgodni, to bardzo wymagające rynki, o dużym nasyceniu i bar-
dzo dużej konkurencyjności. Miejscowi inwestorzy preferują narodo-
wych dostawców usług. Dodatkowo trzeba mieć ugruntowaną pozycję, 
oferować nowoczesne i konkurencyjne rozwiązania inżynieryjne. Przed-
siębiorstwo Agat S.A. z Koluszek wraz ze swoją niemiecką spółką Achat 
Infrastruktur GmbH, od roku 2015 realizuje projekty na rynku niemiec-
kim. Największym dotychczas kontraktem była budowa myjni pociągów 
dla kolei miejskiej w Berlinie. Dla firmy Achat Infrastruktur GmbH była 
to pierwsza aktywność na terenie Niemiec i pierwszy kontrakt w roli ge-
neralnego wykonawcy. Konkurentami Polaków były niemieckie firmy 
specjalizujące się w tego typu obiektach. 

Budowa została bardzo dobrze oceniona przez Zarząd S-Bahn, czego 
potwierdzeniem jest fakt, że obecnie Achat posiada podpisaną 5-letnią 
umowę na serwisowanie i utrzymanie techniczne myjni oraz wypowiedzia-
ne podczas odbioru słowa Prezesa spółki Petera Buchnera. - W Berlinie 
chcemy budować kolejną myjnię dla S-Bahn i na pewno zaprosimy Agat do 
udziału w nowym przetargu – powiedział szef berlińskiego S-Bahnu, prze-
kazując prezesowi Agatu Zbigniewowi Winklowi model zestawu trakcyjne-
go w trakcie pokazowego procesu mycia pociągu, który oglądało kilkudzie-
sięciu berlińskich dziennikarzy i ludzi z branży kolejowej.  - Mam nadzieję, 
że taki sam model jeszcze raz będziecie Państwo mogli mi przekazać, jeśli 
uda nam się wygrać kolejne postępowania na budowę następnych myjni w 
Berlinie – odpowiedział wtedy prezes Agatu. 

Przewidywania Prezesa Zbigniewa Winkla urzeczywistniły się w 
maju bieżącego roku. Konsorcjum firm Agat i Achat  zawarło umowę na 
budowę kolejnej myjni dla pociągów S-Bahn w ramach modernizacji ko-
lejowej infrastruktury Berlina i landu Brandenburgia. Wartość kontraktu 
to ponad 5,24 mln Euro.

Lokalizacja nowej myjni to teren zakładu kolejowego w dzielnicy 
Berlin-Grünau, gdzie 18 maja rozpoczęto prace budowlane. Nowy obiekt 
będzie bliźniaczo podobny do wybudowanej przez Agat S.A. i Achat In-
frastruktur GmbH najnowocześniejszej i największej mającej 165 me-
trów długości myjni w stolicy Niemiec, umożliwiającej mycie całego 
składu pociągu oraz wyposażonej  w oczyszczalnię ścieków  i inne syste-
my ochrony środowiska.  Zakończenie realizacji kontraktu ustalono na 
dzień 30.04.2021r. Mamy nadzieję, że zdobyte dotychczas doświadcze-
nie oraz dobrze przemyślane rozwiązania techniczne przyczynią się do 
osiągnięcia kolejnego sukcesu.

Myjnia wybudowana przez konsorcjum Agat – Achat  
w rejonie Friedrichsfelde we wschodniej części Berlina
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Andrzej Adamiak z „Rezerwatu”  
patronem Mania Studio

W sobotę, 23 maja 2020 roku przed siedzibą Mania Studio przy ulicy 
11 Listopada  w Koluszkach odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy z oka-
zji nadania Studiu imienia zmarłego niedawno Andrzeja Adamiaka, muzy-
ka zespołu „Rezerwat”. Przypomnijmy historie Mania Studio. Mateusz 
Winkiel - założyciel firmy, kierując się ideą kompleksowej obsługi artystów 
rozpoczął w 2011 budowę domu produkcyjnego, w skład którego miało 
wchodzić studio nagraniowe. Projekt wykonany został przez Krzysztofa 
Pajora (odpowiedzialnego m.in. za łódzkie Toya Studios). Pod jego okiem 
odbył się nadzór budowlany. Finał prac przypieczętował Andrzej Adamik, 
odpowiedzialny za stworzenie infrastruktury technicznej studia. W paź-
dzierniku 2011 roku nastąpiło otwarcie siedziby firmy, której jednym z 
głównych elementów jest wyżej wspomniane studio nagraniowe. 

Przez ostatnie 9 lat zarówno Andrzej Adamiak, jak i jego syn Bartosz 
byli odpowiedzialni za zrealizowanie wiele sesji nagraniowych dla arty-
stów z kraju oraz całego świata, pełniąc rolę realizatora oraz producenta 
muzycznego. 

Poza pracą w studio nagraniowym Andrzej Adamiak był częstym go-
ściem w Koluszkach zarówno przy okazji koncertów jak również prywat-
nych wizyt. W dniu, kiedy została podana informacja o śmierci Andrzeja 
bez chwili namysłu została podjęta decyzja o wystosowaniu prośby do 
Bartosza Adamiaka, mającej na celu przyjęcie przez studio nagrań imie-
nia Andrzeja Adamiaka. 

W uroczystości przed Mania Studio w dniu 23 maja  udział wzięli 
najbliżsi przyjaciele Andrzeja, osoby związane ze Studiem, Paweł Siedlik 
wykładowca Wyższej Szkoły Filmowej Teatralnej i Telewizyjnej w Ło-
dzi, zastępca burmistrza Koluszek Krystyna Lewandowska i dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach Elżbieta Przywara.

Tego dnia mury Studia wypełniły dźwięki zespołu „Rezerwat”, wy-
świetlone zostały także  materiały filmowe z niepublikowanymi dotych-
czas wypowiedziami Andrzeja Adamiaka.
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Policyjny pościg za peugeotem
Koluszkowscy policjanci prowadzili pościg ulicami Andrespola za 

peugeotem, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Za takie prze-
stępstwo grozi 23 – latkowi do 5 lat pozbawienia wolności. Usłyszał już 
zarzut i został ukarany mandatem 500 zł za spowodowanie zagrożenia w 
ruchu drogowym.

23 maja 2020 roku tuż przed godz. 2:00 koluszkowscy policjanci pa-
trolowali teren Andrespola. Zauważyli jak ze stacji benzynowej z piskiem 
opon odjeżdża peugeot. Mundurowi postanowili zatrzymać go do kontroli.  
Jednak kierowca na widok radiowozu gwałtownie przyspieszył i nie reago-
wał na wydawane polecenia. Peugeot uciekał ulicami Andrespola w kierun-
ku Zielonej Góry. Pościg był dynamiczny. W pewnym momencie kierujący 
stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi i uderzył w ogrodzenie jed-
nej z posesji, zniszczył dodatkowo znak drogowy. Na szczęście przez skraj-
ną nieodpowiedzialność i lekkomyślność 23 – letniego mieszkańca gminy 
Koluszki nikt nie ucierpiał. Mężczyzna był trzeźwy a ucieczkę tłumaczył 
tym, iż godzinę wcześniej został zatrzymany do kontroli drogowej przez 
inny patrol. Podczas kontroli okazało się, iż dowód rejestracyjny od peuge-
ota został zatrzymany w październiku 2019 roku a mundurowi zakazali 23 
– latkowi dalszej jazdy samochodem. Widząc, że policja próbuje go zatrzy-
mać zaczął uciekać. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie grozi 
mu kara do 5 lat pozbawienia wolności za niezatrzymanie się do kontroli 
drogowej. Usłyszał już zarzut. Mężczyzna został również ukarany manda-
tem 500 zł za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym.

Policja apeluje!
Niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest przestępstwem zagro-

żonym do 5 lat pozbawienia wolności. Jeśli osoba nie stosuje się do pole-
ceń wydawanych przez funkcjonariusza to policjant może użyć siły fi-
zycznej oraz środków przymusu bezpośredniego wobec takiej osoby.

(lodz-wschod.policja.gov.pl)

W końcu! Brzezińska liga  
wraca do gry!

251 dni - dokładnie tyle minie od finału z 2019 r. do inauguracyjne-
go meczu 8. sezonu. Po prawie 9 miesiącach przerwy zawodnicy Brzeziń-
skiej Ligi Piłki Nożnej wrócą do gry.

Brzezińska Liga, która od tego roku organizowana jest przy ścisłej 
współpracy formalno-prawnej z Centrum Kultury Fizycznej w Brzezi-
nach, będzie prawdopodobnie jeszcze większą atrakcją dla miłośników 
piłki nożnej, niż dotychczas. Stanie się tak ze względu na to, że wszystkie 
niższe ligi (od III ligi i niżej) zostały zakończone ze względu na panującą 
pandemię. Oznacza to, że przez kolejnych kilka miesięcy Brzezińska Liga 
będzie jedyną futbolową atrakcją w okolicy.

Pierwotnie start Ligi zaplanowano na drugą połowę marca, jednak te 
plany pokrzyżowała sytuacja związana z koronawirusem. Niedawno, w 
wyniku złagodzenia kolejnych obostrzeń przez rząd, Brzezińska Liga do-
stała zielone światło. 

Pierwsza kolejka 
odbędzie się w weekend 
30-31 maja. Ósmy sezon 
rozgrywek rozpocznie się 
od dwóch równolegle 
granych meczów. W so-
botę o godz. 16:00 na or-
liku przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 Zieloni 
Bimbrownicy zmierzą się 
wicemistrzami, Graba-
rzami, a o tej samej porze 
na drugim boisku zoba-
czymy aktualnych mi-
strzów, JRK Meble, któ-
rzy podejmą Arkę 
Brzeziny. W pierwszym 
dniu rozgrywek zobaczymy jeszcze dwa mecze. O 17:30 przy SP1 debiu-
tujące w rozgrywkach Lewary zmierzą się z doświadczoną drużyną Misi, 
a na drugim z boisk odbędzie się pojedynek Zielonej Strony Mocy z po-
wracającym po roku przerwy zespołem z Koluszek, Turbo Team.

Niedzielne mecze również rozpoczną się o godz. 16:00. Na boisku 
przy SP1 w meczu przeciwko Wikingom zadebiutuje łódzki zespół FC 
Jarrones, a o tej samej godzinie na orliku przy SP2 OKS zmierzy się w hi-
cie kolejki z Red Devils. Na zakończenie, o 17:30 przy SP1 Ciamciaram-
ciam zmierzy się w bardzo ciekawym meczu z WKS, a kolejny z debiu-
tantów, Polskie Sao Paulo, podejmie brązowych medalistów z 2019 r. 
- Grube Wióry.

Organizatorzy zachęcają do śledzenia aktualności na stronie  
www.facebook.com/LigaBrzeziny
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20 maja obchodziliśmy  
Światowy Dzień Pszczół 

Ponad 90% zapyleń dokonywanych przez owady zawdzięczamy pszczo-
łom!! Co każdy z nas może zrobić dla zapylaczy? Oto kilka przykładów: 

🐝 zmniejszyć obszar koszonego trawnika 
🐝 założyć łąkę kwietną

Chór parafialny w Koluszkach  
sprzed 90 lat

Przed nami fotografia z roku 1930. W tle starej plebanii kościoła p.w. 
Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Koluszkach, którą możemy bez trudu roz-
poznać po charakterystycznym obramowaniu okien zachowanych do dnia 
dzisiejszego, widzimy grupę kilku osób. To członkowie przedwojennego 
chóru parafialnego z organistą i kierownikiem chóru, panem  Sołtyszewskim. 

Na zdjęciu widać Stanisława Sitka, zmarłego w roku 1990, człowie-
ka wielce zasłużonego dla historii Koluszek okresu wojennego i czasów 
powojennych. Podczas okupacji uratował wielu ludzi od wywózki do 
obozów zagłady, zarówno Polaków jak i Żydów. Po wojnie był m.in. 
przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej, co odpowiada współcze-
snej funkcji Burmistrza Miasta. O jego działalności pisaliśmy na naszych 
łamach w numerach 35,37,38/2012.

Zdjęcie to przekazała nam kilka lat temu jego córka, Ewa Wiśniew-
ska. Na tylnej części zdjęcia widnieją podpisy pozostałych osób obecnych 

🐝 stworzyć bezpieczne poidełko dla owadów
🐝 zbudować owadzi hotel
🐝 posadzić miododajne rośliny

By wspomóc pszczoły żyjące w naturalnym środowisku, w wielu 
miejscach w Polsce leśnicy wieszają kłody bartne lub dzieją barcie w 
drzewach. Dzięki takim działaniom łączy się stwarzanie miejsc do życia 
dla leśnych zapylaczy i bartnictwo, które jest dziedzictwem kulturowym, 
z którego Polska dawniej słynęła.

(info: Lasy Państwowe)

na fotografii, m.in.: Gołębiowska, Romanowska, Gawryszewska, Szczo-
drowska, Frankiewiczówna.  

Chętnie poznamy ich dzieje. Rozpoznajecie kogoś? Napiszcie: twk@
koluszki.pl lub zadzwońcie 44,725-67-18. Opublikujemy także inne zdję-
cia, prezentujące dawnych mieszkańców Koluszek i okolic.                 Zk 
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Ogromnie się cieszymy, że 
tak bardzo zasmakowały Wam na-
sze ŚWIEŻE SOKI i postanowili-
ście zawalczyć o swoje zdrowie!  
Jedną z najważniejszych zasad 
zdrowego odżywiania jest spoży-
wanie warzyw i owoców, które ro-
sną i dojrzewają w aktualnej porze 
roku. To ważne, aby wybierać 
przede wszystkim takie produkty, 
które naturalnie pojawiają się w 

tym czasie. Jedząc to, co w naszej 
szerokości geograficznej aktualnie 
rośnie, dostosowujemy się do na-
turalnego rytmu i dostarczamy so-
bie najlepszych dla organizmu wi-
tamin.

Dlatego też co tydzień będzie-
my wam opisywać jakie aktualnie 
mamy sezonowe owoce i warzywa 
i czego powinniście koniecznie 
spróbować! 

Dzisiaj napiszę parę słów o 
marchewce! Właśnie pokazała się 
młoda marchew z nacią. Pycha! To 
co wydaje się z pozoru najbardziej 
banalne i proste, posiada ogromną 
moc.

Z cyklu „Na zdrowie!”

Nieoceniona marchew
Marchew to bardzo bogate 

źródło beta-karotenu i witaminy A. 
Beta-karoten opóźnia procesy sta-
rzenia się, wzmacnia system im-
munologiczny, chroni wyściółkę 
przewodu pokarmowego i dróg od-
dechowych przed infekcjami. Od-
grywa istotną rolę w profilaktyce 
przeciwmiażdżycowej wpływając 
na obniżenie poziomu cholestero-
lu. Beta-karoten zapewnia ponadto 

prawidłowe funkcjonowanie na-
rządu wzroku. Dzięki piciu soku z 
marchwi skóra staje się bardziej 
promienna, napięta i gładka. 
Marchew jest podstawą wielu so-
ków warzywnych i owocowych. 
Pijąc świeżo wyciskane soki wa-
rzywne dostarczamy naszemu or-
ganizmowi skondensowaną dawkę 
składników odżywczych. Soki po-
zwalają na przyswojenie jednora-
zowo większej ilości składników 
niż zjedzenie surowych czy goto-
wanych warzyw. Jedna szklanka 
soku z marchwi dziennie i możesz 
zapomnieć o niedoborze witaminy 
A! 

Sok z marchwi polubią wszy-
scy (nawet osoby niejadające tego 
warzywa), włącznie z małymi po-

ciechami-jest naprawdę słodki i 
pyszny! Zapraszamy do naszego 
sklepu Kar-Pol ul.Partyzantów 9 
na pyszny, świeżo wyciskany sok 
codziennie rano od 5:00! 200 ml 
tylko 2,50 zł, a 400ml 3,90 zł. 
Przypominam, że jeśli zrobicie za-
kupy warzyw i owoców za kwotę 
co najmniej 40zł (to naprawdę nie-
wiele!!) otrzymacie świeży sok 
200ml GRATIS! Świetnie, że wie-
lu z was z tej możliwości już ko-
rzysta!

Na zdrowie!
Kar-Pol Karlińscy
ul. Partyzantów 9

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

Gabinet  
„ALEXANDER-MED”

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

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

95-040 Koluszki
ul. 11 Listopada 41  

godz. 10.00-11.30; 19.00-20.00

TERMAL
USŁUGI 

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

WOD-KAN
- REKUPERACJA

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

501 10 22 81, 509 307 458

Poszukuję pilnie 
chałupniczek do prostego 

szycia. Bardzo dobra płaca.

tel. 691-614-720

ZATRUDNIĘ 
PRACOWNIKÓW
OGÓLNOBUDOWLANYCH

tel. 792-022-640
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KUPIĘ
Beczkę na wodę 1000 l, 505-042-013
AUTO SKUP, całe, uszkodzone, 
502-592-035
Kupię stare motocykle,  
tel. 691-818-501
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

USŁUGI
Ogrodzenia Borowa, sprzedaż  
i wykonawstwo, 606-682-837  
Pranie tapicerki samochodowej, 
dywanów, tel. 513-573-078
Malowanie, Tapetowanie,  
694-163-722
Mycie kostki i elewacji, 513-573-078
Zadbam o twoje auto. Mycie, sprzą-
tanie, odkurzanie, polerowanie. 
Usługa od ręki, tel. 600-932-147
Ścinka drzew – niedrogo, 727-668-566
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
Piaskowanie, Szkiełkowanie, 
Malowanie, 691-818-501
Usługi koparko-ładowarką, koparką 
obrotową, minikoparką, 799-203-990
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
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
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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam dom, stan surowy otwarty, 
ul. St.Kostki, tel. 607-112-457
Sprzedam działkę rekreacyjną  
380 m2 na ROD-Relax 1 Koluszki, 
ul. Czarneckiego, tel. 698-760-354
M-4 48 m2 sprzedam, 730-152-068
Sprzedam mieszkanie w bloku M3 
– 49 m2, IIp. Oś. 11 Listopada, 
782-033-776
Sprzedam dwie działki rolne  
o powierzchni łącznej 1,5 ha, 
572-141-922
Sprzedam działkę 1306 m2,  
ul. Miła, Koluszki, 601-348-451   
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 900 m2, Koluszki, ul. Wyspiańskie-
go, tel. 661-428-684 lub 601-28-56-27

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      
Szukam pokoju lub kawalerki na 
terenie Koluszek, tel. 511-008-253
Tanio, do wynajęcia pokój z kuch-
nią i łazienką, 601-835-140
Lokal użytkowy do wynajęcia 
(tanio) Galeria Arkadian, Koluszki, 
ul. Reja 3 lok 9 
Do wynajęcia 3-pokojowe mieszka-
nie, tel. 601-285-627
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Audi A4,B6 2001r., 1,6 benzyna. 
Stan bdb., 781-201-703
Ford C-Max Titanum 1,6 CDTI 
2018r., tel. 691-292-621
Rower górski, sprężarkę, kosiarkę, 
tel. 796-106-279
Poloneza, bdb, 1300zł, 797-199-088
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

OGŁOSZENIA DROBNE
PRACA
Szwalnia zatrudni osobę na stano-
wisko prasowaczka (cz) – konfekcja 
damska, tel. 693-426-098
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
budowlanego w Koluszkach na 
stoisko hydrauliczne, 604-574-055 
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
budowlanego w Koluszkach na dział 
metalowo - narzędziowy, 604-574-055
Zatrudnię pracownika do robót 
wykończeniowych w Brzezinach - 
glazura, płyta GKB , 604-574-055 
Zatrudnię kierowcę KAT.”B” na 
busa plandekę. Wyjazdy od PN do 
PT po kraju. Doświadczenie wyma-
gane, tel.601-218-663
Producent kostki brukowej  
w Wyknie gm. Ujazd zatrudni 
operatorów maszyn oraz pomocni-
ków, praca zmianowa, umowa  
o pracę. tel 601-583-868
Praca wakacyjna na umowę zlece-
nie, osoby pełnoletnie, firma pro-
dukcyjna w Wyknie gm. Ujazd, 
praca zmianowa. tel. 601-583-868
Zatrudnię szwaczki, praca cały rok, 
605-845-380
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
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
Brukarzy z doświadczeniem, 
atrakcyjne wynagrodzenie,  
umowa o pracę, 607-303-814

SZUKAM PRACY
2 osoby przyjmą szycie chałupniczo, 
693-970-989
Podejmę się prac w ogrodzie  
lub mycia okien, 781-196-850

RÓŻNE
Kajaki – Spływy, 505-962-185

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Układanie wszelkiego rodzaju kostki brukowej szybko i profesjonalnie, 
537-954-994

Zatrudnię do układania kostki brukowej, 794-794-711

ANGIELSKI, HISZPAŃSKI - nauka, korepetycje tel. 605-107-555

ANGIELSKI, HISZPAŃSKI - zajęcia z native speakers tel. 605-107-555

Powierzchnia reklamowa  

wykupiona przez Gminę Koluszki  

w ramach wsparcia  

lokalnych przedsiębiorców 

Sklep ROMANA Roman Olczyk    Rok zał. 1991 
ul. 3 Maja 19, 95-040 Koluszki, tel. 605-236-745

W ofercie sprzedaż toreb damskich oraz turystycznych,  
walizek, plecaków, saszetek, galanterii skórzanej,  

w tym portfeli, pasków, aktówek, parasolek  
oraz biżuterii srebrnej.

Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl
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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

GABINET TERAPII 
TLENOWEJ
TLEN-MED
662-888-129
ANDRESPOL

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

ZATRUDNIĘ  
LAKIERNIKA SAMOCHODOWEGO

tel.693-97-97-01

Nowo otwarta cukiernia 
„U Krychniaka Coś Słodkiego” 

zaprasza na zakupy pysznych słodkości

Koluszki, ul. Brzezińska 10
tel. 505-410-441

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
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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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Odpady problemowe – co z nimi zrobić na terenie Gminy Koluszki? cz. 1 

Rodzaj odpadu Szczegółowy opis Kolor
pojemnika/worka

Akumulatory samochodowe, motocyklowe, z urządzeń podtrzymujących energię np. fotowoltaicznych. PSZOK

Bandaże wszystkie: czyste i brudne.  CZARNY

Baterie wszystkie rodzaje zużytych baterii i akumulatorków (okrągłych i płaskich). Niektóre sklepy AGD 
odbierają baterie. Często zabierają je sklepy, szkoły. Warto się rozglądać. PSZOK

Bielizna zużyta lub niekompletna do śmieci zmieszanych. Dobra do pojemników na używaną odzież, 
rozstawionych ma ulicach. Warto rozejrzeć się po często organizowanych zbiórkach.

 CZARNY 
PSZOK

Biżuteria
zazwyczaj są to małe elementy: metalu, tworzyw sztucznych czy czasem naturalnych i są zbyt 
małe by wychwyciły je maszyny do recyklingu. Dlatego wrzucamy je do pojemnika na odpady 
zmieszane.

 CZARNY

Butelki szklane
po napojach, po kosmetykach, potłuczone, bez względu na kolor. Powinny być puste, mogą być 
zanieczyszczone i mieć naklejki. Jeśli mają zakrętkę należy ją – jak się da – odkręcić i wrzucić do 
plastików.

ZIELONY

Butelki plastikowe  
czyste

po opróżnieniu z resztek płynów i zawartości, zgnieść, zakręcić. Zakrętki luzem przelatują przez 
sita sortownicze. Nie trzeba zrywać naklejek.   ŻÓŁTY

Butelki plastikowe  
brudne

jeśli są w niej resztki zaschniętego jedzenia, bądź był w niej olej lub inne tłuszcze, należy zgnieść 
i wrzucić do odpadów zmieszanych.  CZARNY

Buty co do zasady do odpadów zmieszanych, chyba gdy są w dobrym stanie warto się rozejrzeć za 
najbliższą zbiórkę odzieży używanej lub pojemnikiem na taką odzież.  CZARNY

Chemia budowlana, 
samochodowa

farby, rozpuszczalniki do farb i mycia narzędzi, płyny do gruntowania, gips, zaprawy murar-
skie, kleje do parkietów, płytek, opakowania pełne lub częściowo opróżnione, powinny trafić do 
PSZOK.  Dotyczy to też chemii samochodowej: płynów, olejów, kosmetyków, lakierów w każdej 
postaci, rozmrażaczy.

PSZOK

Chemia domowa  
opakowania

opakowania po domowych środkach chemicznych należy opróżnić a potem posortować 
do żółtego – plastikowe i metalowe, do zielonego – szklane.

 ŻÓŁTY 
ZIELONY

Chemia domowa  
zawartość

wszystkie resztki, mydeł, szamponów, odżywek, proszków i płynów do prania, mycia podłóg, 
glazury okien, toalet – rozcieńczamy z wodą i wylewamy do toalety. Jeśli mamy resztki żrące 
np.: płynu do czyszczenia rur należy wlać do opakowania wodę, zakręcić, energicznie pomieszać 
i wylać do toalety.

X

Części samochodowe
najlepiej zostawić je w warsztacie serwisowym. Jeśli jednak jesteśmy amatorami majsterko-
wania to: metal i plastiki do żółtego, a reszta do zmieszanych. Namawiamy, żeby duże części 
metalowe sprzedać w punkcie skupu złomu, a w ostateczności wywieść wszystko do PSZOK.

PSZOK ŻÓŁTY 
CZARNY

Długopisy, flamastry, 
mazaki niezależnie od materiału z jakiego są wykonane CZARNY

Doniczki opróżnione z ziemi doniczki metalowe i  plastikowe wrzucamy do pojemnika żółtego. ŻÓŁTY

Drewno w domu
drobne przedmioty wykonane z drewna: deski do krojenia, łyżki i pałeczki drewniane, trzonki, 
kij od mopa, grabie, miotły umieszczamy w czarnym pojemniku.  

Uwaga: nie mogą być to kompletne meble lub ich fragmenty. Te wieziemy na PSZOK.
CZARNY

Dywaniki do łazienki z tworzywa sztucznego, rafii, bambusa. CZARNY

Dzbanki szklane, kryształowe. To jest materiał nie nadający się do recyklingu, wrzucamy do kosza na 
odpady zmieszane. CZARNY

Elektrośmieci

czajniki, kable, przedłużacze, listwy, komputery, zasilacze, monitory, laptopy, czytniki, tablety, 
słuchawki, pendrive, dyski zewnętrzne, drukarki, wkłady do drukarek, skanery, klawiatury, ma-
tryce dotykowe, konsole do gier, routery, kable połączeniowe, lodówki, płyty CD, zamrażarki, 
miksery, roboty kuchenne, odkurzacze, powerbanki, słuchawki, pralki, suszarki, lokówki, radia, 
magnetofony, odtwarzacze, telefony, ładowarki słuchawki, telewizory, projektory, żelazka, pa-
rownice, prasowalnice. Duże elektrośmiecie, jeśli zamówimy nowy sprzęt z dostawą, sprzedaw-
ca ma obowiązek odebrać od nas stare urządzenie, a jeśli nie odbierze to sami musimy dostar-
czyć je do punktu.

PSZOK

Filtry, worki do wody, ekspresów do kawy, odkurzaczy, oczyszczaczy powietrza. CZARNY

Firanki, zasłony
jeśli są zniszczone i brudne do worka czarnego. Jeśli nadają się do użytku, warto poszukać w 
okolicy pojemników na używaną odzież lub poczekać na zbiórkę tego typu rzeczy, które organi-
zują organizacje charytatywne. 

CZARNY

Flakoniki po perfumach szklane: do zielonego pojemnika, próbując przedtem usunąć nakrętkę, którą wrzucamy do żół-
tego.

ZIELONY 
ŻÓŁTY



USŁUGI 
DETEKTYWISTYCZNE, 

sprawdzanie pomieszczeń 
i pojazdów pod względem 
ewentualnych podsłuchów  

oraz nadajników GPS

TEL. 663 742 876

Wyniki konkursu muzycznego 
„Dla Ciebie Mamo”

Z przyjemnością informujemy o rozstrzygnięciu konkursu muzycz-
nego „Dla Ciebie Mamo” zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kul-
tury z okazji Dnia Matki. Konkurs skierowany był do uczniów szkół pod-
stawowych z terenu Gminy Koluszki. Zadaniem konkursowym było 
nagranie i przesłanie samodzielnie wykonanego utworu muzycznego dla 
mamy. 

Do Miejskiego Ośrodka Kultury wpłynęło wiele ciekawych i twór-
czych wykonań piosenek dedykowanych Mamom. Jury w składzie: Elż-
bieta Przywara, Małgorzata Szymczak oraz Romuald Spychalski miało 
nie lada wyzwanie w wyłonieniu laureatów konkursu.

Podczas wyboru jury zwracało szczególną uwagę na warunki głoso-
we, dobór repertuaru, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny.

Oto lista zwycięzców:
I kategoria – szkoły podstawowe klasy I – III:
I miejsce – Mikołaj Kaliszewski
II miejsce – Kacper Książek
 
II kategoria – szkoły podstawowe klasy IV-VIII:
I miejsce – Emilia Fibich
II miejsce – Gabriela Skibińska
III miejsce – Kornelia Książek
III miejsce – Mateusz Solarek
Wyróżnienie – Patrycja Golińska
Wyróżnienie – Natalia Kiełkiewicz

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w 
konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w 
kolejnych konkursach organizowanych przez MOK.

Zapraszamy Państwa do wysłuchania nagrodzonych utworów, które 
zamieszczone są na profilu Facebook ośrodka oraz stronie internetowej: 
www.mok-koluszki.pl 

Kino samochodowe  
przed urzędem 

W tym roku nie doświadczymy Dni Koluszek, ale by choć w części 
powetować artystyczną stratę, gmina planuje zorganizować kino samo-
chodowe. W Koluszkach najlepszym miejscem do przeprowadzania tego 
rodzaju atrakcji jest obszerny parking przed Urzędem Miejskim w Ko-
luszkach. I właśnie tam ma stanąć olbrzymi ekran do wyświetlania fil-
mów. 

Ponieważ od 6 czerwca działalność mogą wznowić w określonych 
warunkach sanitarnych kina, najprawdopodobniej przy zachowaniu od-
powiednich odległości, z kina samochodowego mogliby skorzystać rów-
nież widzowie bez samochodów, rozłożeni na kocach lub krzesełkach wo-
kół parkingu. Ta możliwość musi jednak zostać przeanalizowana i 
skonfrontowana z najnowszymi wytycznymi.   

Bez względu na podjęte decyzje, dla osób siedzących w swoich po-
jazdach dźwięk dostępny będzie przy wykorzystaniu samochodowych 
odbiorników radiowych, ustawionych na podaną przez operatora często-
tliwość radiową.    

Jeśli chodzi o termin, zapadła już konkretna data. Będzie to ten sam 
weekend czerwcowy, w którym miały zostać organizowane Dni Kolu-
szek, a zatem 6 czerwca.   

Wyświetlone zostaną 2-3 filmy. O tym co zobaczymy zadecydują 
mieszkańcy poprzez sondę na gminnym Facebooku. Pierwszy seans ruszy 
po zmroku. Szczegóły za tydzień.

Kino samochodowe będzie oczywiście bezpłatne.
(pw)    

Odszkodowania  
powypadkowe

Sprawy cywilne
Windykacja należności

tel. 663 742 876


