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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

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

13.11.  
ul. Korczaka 5

14.11.  
ul. Sikorskiego 6A

15.11.  
ul. 3 Maja 8

16.11.  
ul. 3 Maja 19G

17.11.  
ul. Brzezińska 54

18.11.  
ul. Przejazd 6

19.11.  
ul. 11 Listopada 33

Biuro Inżyniera Gminy 
przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

l awarii sieci infrastruktury miejskiej (wodociągi, 
kanalizacja, ciepłownictwo, energetyka, 
gazociągi);

l zimowego odśnieżania dróg;
l uszkodzeń dróg i infrastruktury drogowej 

(znaki, przepusty);
l uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych;
l nielegalnie prowadzonych robót w pasie 

drogowym;
l uszkodzonych latarni oświetlenia ulicznego;
l czystości w mieście i gminie;
l przepełnień pojemników na odpady;
l przepełnionych ulicznych koszy na śmieci;
l zniszczeń i nieporządku wokół pojemników do 

selektywnej zbiórki odpadów;
l zaśmiecenia terenów;
l dzikich wysypisk śmieci;
l padłych zwierząt;
l inne związane z bieżącą obsługą mieszkań-ców 

w zakresie gospodarki komunalnej.

44 725 67 68 telefon czynny 24h

Kasa Urzędu
poniedziałek, środa, czwartek  

– 8.15-14.10
wtorek – 8.15-15.10 
piątek – 8.15-13.10 

przerwa w godzinach: 10.30-10.40  
i 12.30-12.50
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Wciąż nie ma uzgodnienia w temacie  
awaryjnego przejazdu

Budowa nowego wiaduktu  
w przyszłym roku? 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi liczy na to, że jeszcze w tym 
roku otrzyma stosowne zezwolenie od wojewody i ogłosi przetarg na 
wyłonienie wykonawcy, który wybuduje nowy wiadukt w Koluszkach. 
A to oznaczałoby, że w przyszłym roku rozpoczęłyby się prace budow-
lane. 

Nierozwiązanym problemem wciąż pozostaje kwestia objazdu. 
Obecnie do dyspozycji mamy jedynie przejazd w Felicjanowie. Na to z 
kolei nie chce zgodzić się gmina. Nie trzeba bowiem wielkiej wyobraź-
ni do tego, żeby przewidzieć, że bez dodatkowej przeprawy przez tory, 
Koluszki czeka gigantyczny paraliż, który może potrwać nawet 2 lata. 
Jak do tej pory ZDW nie zaproponowało innego rozwiązania, ale zapo-
wiada kontynuowanie rozmów z samorządem. 

-  Tymczasowa organizacja ruchu jest w procesie uzgodnień. Na ra-
zie musimy przeprowadzić w tej sprawie konsultacje z policją i gminą - 
informuje rzecznik ZDW w Łodzi, Marcin Nowicki.

Przypomnijmy, że według założeń projektowych, które ZDW pre-
zentowało w ubiegłym roku, nowy obiekt ma przebiegać w śladzie 
obecnej przeprawy drogowej przez tory. Jedyną istotną zmianą mającą 
wpływ na ruch, ma być wysepka przy zjeździe z wiaduktu w ulicę Prze-
jazd. Do tej pory pojazdy w zasadzie zjeżdżały na wprost. Wysepka spo-
woduje, że kierujący pojazdem będzie musiał dokonać manewru skrętu.

Na wiadukcie przewidziany został także ciąg pieszo-rowerowy. Od 
jezdni ma go oddzielać ściana z przezroczystego tworzywa. Chodnik po 
przeciwnej stronie drogi ma zostać usunięty. W projekcie nowego wia-
duktu uwzględnione zostały także zejścia po schodach w kierunku osie-
dla Głowackiego i stacji paliw.

Konieczność powstania nowej przeprawy drogowej nad torami ko-
lejowymi w Koluszkach, wiąże się ze złym stanem technicznym obec-
nego wiaduktu. Okresowe łatanie okazało się mało wydajne i wymusza 
angażowanie coraz większych środków finansowych.

(pw)

Raport z Gminy Koluszki 
 � W październiku 2020 roku wystawiono w Gminie Koluszki trzy 
razy więcej aktów zgonu niż w ubiegłym roku (październik 2019 r. 
- 14 zgonów, październik 2020 - 46 zgonów). Prawdopodobnie to 
efekt nie tylko koronawirusa, ale też utrudnionego dostępu do 
służby zdrowia.

 � Do 29 listopada zamknięte zostały Miejska Biblioteka Publiczna i 
Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, w tym Kino Odeon.

 � Urząd Miejski pracuje zdalnie, pozostaje jednak otwarty dla 
mieszkańców. Zachęcamy do załatwiania spraw przez telefon 44 
725 67 10

 � Poważne problemy pojawiły się w DPS Lisowice i DPS Wiśniowa 
Góra. Kadra placówek pracuje w osłabionym składzie, wielu zaka-
żonych członków personelu zostało przy pensjonariuszach, go-
dząc się na izolację w miejscu pracy. W związku z bardzo trudną 
sytuacją poproszono o pomoc Wojska Obrony Terytorialnej. 

 � Wszystkie szkoły pracują zdalnie. Udało się pozyskać kolejne lap-
topy z UE, które zostaną wypożyczone dla potrzebujących 
uczniów. 

 � Przedszkola w naszej gminie otrzymają w najbliższych tygodniach 
dodatkowy sprzęt do profesjonalnej dezynfekcji pomieszczeń. 
Udało się na ten cel pozyskać dodatkowe środki z UE.

 � Klient nie może dotrzeć do restauracji, ale obiad może dotrzeć do 
klienta. Restauracje dostarczają posiłki do domów również na te-
renie naszej gminy.

Korzystając ze zniżki na odpady BIO, 
nie możesz wystawiać kosza z trawą 
czy liśćmi

W celu zachęcenia mieszkańców do zagospodarowywania bioodpa-
dów na terenie własnej posesji, a tym samym ograniczania kosztów ich 
odbioru, gmina wprowadziła zniżkę dla mieszkańców, którzy zrezygnują 
z oddawania bioodpadów.

W ten sposób pojedyncza osoba może obniżyć stawkę za odbiór od-
padów komunalnych aż o 3,60 zł, czyli do stawki 20,40 zł (od osoby). 

Pamiętajmy jednak, że warunkiem skorzystania ze zniżki, jest złoże-
nie do Urzędu Miejskiego w Koluszkach stosownej deklaracji o nieodda-
waniu odpadów BIO i posiadaniu kompostownika. Co to oznacza w prak-
tyce? Od chwili korzystania ze zniżki, nie możemy już wystawiać 
odpadów zielonych w koszach i workach przed własną posesję. Wszyst-
kie odpady bio muszą bowiem być zagospodarowane we własnym kom-
postowniku. 

Warto na to zwrócić uwagę, ponieważ do Urzędu zgłaszają się osoby, 
które uważają, że do korzystania ze zniżki wystarczy im sama obecność kom-
postownika. Jednym słowem kompostownik stoi pusty, mieszkaniec korzysta 
ze zniżki, a odpady zielone po staremu chce oddawać w koszu i workach. 

Przypomnijmy jednocześnie, że od 1 października odpady BIO są od-
bierane nawet trzy razy w miesiącu. Kosz na bioodpady jest opróżniany przy 
okazji odbioru innych odpadów z wystawionych koszy. W przypadku, gdy 
właściciel danej posesji posiada taką ilość bioodpadów, która nie mieści się w 
koszu (liście, trawa), nadwyżkę może oddać w wystawionych workach, w 
dniu który dodatkowo dla danego rejonu ustaliła gmina. Harmonogram od-
bioru dostępny jest na stronie www.koluszki.pl w zakładce „Odpady komu-
nalne”. Dodatkowo, na prośbę mieszkańców, harmonogram po raz kolejny 
został przedrukowany w bieżącym wydaniu naszej gazety.                     (pw)
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Z ogromnym żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego

Wspaniałego Kolegi i Przyjaciela
wieloletniego cenionego pracownika

Przedsiębiorstwa Budowlano Drogowego  
„BUD – DROG”

Bogdana Kabat
Zawsze pozostaniesz w naszej pamięci

Najgłębsze wyrazy współczucia
Rodzinie i bliskim

Zarząd, Kierownictwo, Koleżanki i Koledzy

Odszedł Roman Nowak - wychowawca 
wielu pokoleń mieszkańców Koluszek

W sobotę 7 listopada 2020 roku zmarł w wieku 89 lat Roman Nowak, 
który przez prawie dwie dekady był dyrektorem I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Koluszkach. Roman Nowak pierwszy raz dyrektorem I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach został w 
1968 roku, w wieku 37 lat. Zajmował to stanowisko do roku 1970. Wró-
cił jednak już dwa lata później i pełnił tę funkcję nieprzerwanie do roku 
1985. Dyrektor Nowak był opiekunem kilku pokoleń koluszkowian, z 
których wielu dziś pomaga innym, np. jako lekarze czy urzędnicy.

W pracy w szkole wspierała go również jego żona, Danuta Nowak 
(zmarła w grudniu 2012 roku), która uczyła języka rosyjskiego. Roman 
Nowak w pierwszych latach pracy dla koluszkowskiego liceum był rów-
nież nauczycielem historii. Tego przedmiotu uczył także później w Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach.

Roman Nowak zmarł 7 listopada, w wieku 89 lat. 2 miesiące później, 
8 stycznia, obchodziłby okrągłe 90. urodziny. Pozostawił pogrążoną w 
żalu córkę Marię Jolantę, wnuków: Marcina, Mateusza i Marka z rodzina-
mi, a także pozostałą rodzinę i wielu znajomych. Dyrektor Nowak pocho-
wany pozostanie na koluszkowskim cmentarzu w poniedziałek 16 listo-
pada 2020 roku. Ceremonia pogrzebowa w cmentarnej kaplicy rozpocznie 
się o godzinie 11:30. W kaplicy, z uwagi na obostrzenia epidemiczne, że-
gnać będzie go mogło jedynie 10 osób, ale pozostali żałobnicy mogą to-
warzyszyć śp. Romanowi Nowakowi w ostatniej podróży pod kaplicą.

Wszystkie osoby, które pamiętają dyrektora Nowaka i chciałyby po-
dzielić się z nami wspomnieniami dotyczącymi byłego nauczyciela, dy-
rektora, znajomego, przyjaciela, zachęcamy do przesyłania swoich histo-
rii na adres: twk@koluszki.pl.

Telefoniczny dyżur 
pracowników ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  I Oddział w Łodzi zaprasza 19 li-
stopada 2020 r. na dyżur  telefoniczny  w ramach XIII edycji Łódzkiego 
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Tematem dyżuru będą „Instrumenty wsparcia  dla przedsiębiorców w 
ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.”

Eksperci ZUS będą odpowiadali na pytania dotyczące instrumentów 
wsparcia  to jest:

• świadczenia postojowego,
•  zwolnienia w opłacaniu składek.
Dyżur odbędzie się 19 listopada w godzinach od 11:00 do13:00, pod 

numerem telefonu: 42 638 24 00.
Informacje na temat dyżuru znajdziemy na stronie internetowej  

www.zus.pl, w zakładce „Szkolenia i wydarzenia”. Po wpisaniu nazwy 
miasta w zakładce, wyświetlą nam się informacje na temat wydarzeń pla-
nowanych w tym miejscu, w najbliższym czasie.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS 

województwa łódzkiego

Różne formy wsparcia  
dla przedsiębiorców 

Odroczenie terminu płatności, odstąpienie od pobierania odsetek 
za zwłokę oraz rozłożenie płatności na raty – m.in. z tych możliwości 
mogą skorzystać przedsiębiorcy aby przeciwdziałać ekonomicznym 
skutkom występowania pandemii. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że oprócz zwolnienia 
ze składek i wypłaty świadczenia postojowego prowadzący firmy mogą ko-
rzystać także z innych udogodnień wynikających z tarczy antykryzysowej.
Ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej

Tarcza antykryzysowa pozwala płatnikom składek skorzystać z odro-
czenia składek lub rozłożenia ich na raty bez dodatkowych kosztów, czy-
li bez opłaty prolongacyjnej. Odroczenie płatności dotyczy składek, któ-
rych termin płatności jeszcze nie minął. Dzięki odroczeniu terminu 
płatności można zapłacić składki później. – tłumaczy Monika Kiełczyń-
ska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Jeśli zadłużenie już powstało, przedsiębiorca może wystąpić o rozłożenie 
go na raty. Liczbę rat i ich wysokość płatnik ustala w porozumieniu z ZUS. 

Jeśli przedsiębiorca złoży wniosek przed terminem płatności skła-
dek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek zło-
ży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy jedynie odsetki za zwłokę 
na dzień złożenia wniosku. Obie ulgi obejmują składki za okres od stycz-
nia 2020 roku. Dotyczą składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego 
osoby. Nie ma znaczenia, od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma 
też znaczenia wielkość jego firmy. 
Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę

Rozwiązanie to jest przeznaczone dla płatników składek, którzy mają 
trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. 
Będą mogli z niego skorzystać za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta doty-
czy wszystkich płatników składek – nie ma znaczenia wielkość przedsię-
biorstwa. Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, 
gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności.

Więcej informacji na temat różnych form wsparcia oferowanego 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tarczy antykryzysowej 
na stronie zus.pl.                                                       Monika Kiełczyńska
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Koronawirus  
Koluszki w pigułce

Ważne numery telefonów:
Urząd Miejski w Koluszkach       44 725-67-10
Biuro Inżyniera Gminy (całodobowo)    44 725-67-68
Urząd Stanu Cywilnego         44 725-67-60
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  44 714-58-25
Punkt wymazów COVID        516-810-255

Urząd Miejski w Koluszkach 
Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się wyłącznie w Kance-

larii ogólnej Urzędu lub przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach. 
Zaleca się kontakt z Urzędem Miejskim w Koluszkach przede wszystkim 
z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także ko-
respondencji tradycyjnej. W trosce o bezpieczeństwo oraz uniknięcie ko-
lejek rekomenduje się wcześniejsze umawianie – telefoniczne, mailowe 
terminu wizyty w Urzędzie. Każda osoba, która będzie miała umówioną 
wcześniej wizytę odbierana będzie przez urzędnika i obsługiwana w Kan-
celarii lub innym wyznaczonym pomieszczeniu, a po zakończeniu spo-
tkania ponownie odprowadzona do Kancelarii. Wszystkie osoby przeby-
wające w budynku Urzędu Miejskiego zobowiązane są do zakrywania ust 
i nosa, dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, zachowania dy-
stansu 1,5 m od innych osób. W przypadku występowania jakichkolwiek 
objawów chorobowych typu: kaszel, katar, gorączka prosimy o nieprzy-
chodzenie do Urzędu, przełożenie wizyty na inny termin lub załatwienie 
sprawy telefonicznie lub mailowo.

Wymazy COVID w naszym powiecie:

Koluszki 95-040, ul. 11 Listopada 65 (parking przed Urzędem)
poniedziałek 08:30 - 12:30, wtorek 08:30 - 12:30, środa 08:30 - 12:30, 
czwartek 13:30-17:30, piątek 08:30 - 12:30, sobota 08:30 - 12:30, nie-
dziela 08:30 - 12:30
Tuszyn 95-080, ul. Szpitalna 5
poniedziałek 13:30 - 17:30, wtorek 13:30 - 17:30, środa 13:30 - 17:30, 
czwartek 08:30 - 12:30, piątek 13:30 - 17:30, sobota 13:30 - 17:30, nie-
dziela 13:30 - 17:30
UWAGA! obowiązuje skierowanie lekarza POZ

Lista szpitali zakaźnych w województwie łódzkim:
Radomsko, Szpital Powiatowy, ul. Jagiellońska 36, 
(44) 681 08 31, (44) 681 08 22 (SOR), (44) 681 08 23 (SOR)
Bełchatów, Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II, ul. Czapliniecka 123, 
kom. 512 030 463
Tomaszów Mazowiecki, Tomaszowskie Centrum Zdrowia, ul. Jana Paw-
ła II 35, (44) 725 72 09
Łódź - Bałuty, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra Wł. Biegań-
skiego, ul. Gen. Kniaziewicza 1/5, kom. 887 877 690
Zgierz, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie, 
ul. Parzęczewska 35, (42) 714 45 00

Informacja dla seniorów
Szukasz pomocy? Potrzebujesz, żeby ktoś zrobił dla Ciebie zakupy albo 
pomógł w zakupach online, wyszedł na spacer z psem albo zaopiekował 
się dzieckiem? Nie bój się poprosić o pomoc. Jeśli jesteś osobą powyżej 70 
roku życia zadzwoń na specjalną infolinię dla seniorów tel: 22 505 11 11.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 
222 500 115 – całodobowa infolinia w sprawach kwarantanny i zdrowia
e-mail: psse@psselodz.pl

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA  
KORONAWIRUS 800 190 590

WYNIKI: szczepienia1@psselodz.pl  – od pon. do pt. 7.30-15.05
KWARANTANNA ZAGRANICZNA: k.z@psselodz.pl - od pon. 
do pt. 7.30-15.05
Kwarantanna szkoły, przedszkola: hdm1@psselodz.pl; 
Kwarantanna: kwarantanna@psselodz.pl

Jeśli dowiesz się o kontakcie z osobą zakażoną. Zostań w domu wraz 
z domownikami. Niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie z lek. POZ 
(zwolnienie lek.). Poinformuj o tym fakcie osoby z bliskiego kontaktu  
(domownicy, kontakty zawodowe). Podaj na adres mailowy kwarantan-
na@psselodz.pl swoje dane tj.: imię i nazwisko, adres odbywania izolacji, 
pesel, dane domowników tj: imię, nazwisko, pesel nr. telefonu i adres  
e-mail, dane osób z bliskiego kontaktu: dane jw. i data ostatniego kontak-
tu w celu wydania decyzji na kwarantannę. W przypadku pojawienia się 
niepokojących objawów zdrowotnych u osób objętych kwarantanną  na-
leży niezwłocznie skontaktować się również z lekarzem POZ i poinfor-
mować m.in. o kontakcie ze źródłem zakażenia.

Nocna i Świąteczna opieka lekarska dla Gminy Koluszki:
Szpital Specjalistyczny Brzeziny
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Brzezinach
ul. M. Skłodowskiej-Curie 6, tel. 46 874 20 11

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można 
skorzystać w razie: nagłego zachorowania; nagłego pogorszenia stanu 
zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie ży-
cia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub 
leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy; gdy za-
chodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco 
niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w 
przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, 
a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia.
 Poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielają pomocy od 
poniedziałku do piątku w godz. 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w 
soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Punkt Nocnej Pomocy deklarujący obecność pediatry:
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego CKD w Łodzi
ul. Rewolucji 1905 r. nr 54 Łódź, tel. 42 633 36 42
570 651 515 lekarz, 570 481 818 pielęgniarka

Pogotowie ratunkowe 112, 999

Podstawowa Opieka Zdrowotna w Koluszkach
NZOZ Zdrowie, 95-040 Koluszki, ul.Korczaka 5
www.zdrowiekoluszki.pl
Kontakt telefoniczny w godzinach 7 – 18 pod numerem telefonu 44 714-
08-00 Recepty na leki ,,stałe” prosimy składać on-line poprzez nasz for-
mularz: http://zdrowie.eko365.eu/dla-pacjenta/e-recepta lub w wersji pa-
pierowej do skrzynki znajdującej się przed głównym wejściem do 
Przychodni. Kod umożliwiający realizację recepty podajemy telefonicznie.

NZOZ Eskulap s.c. 95-040 Koluszki, ul.Korczaka 5
www.eskulapkoluszki.pl
tel: 4 4 7 14 50 00, 4 4 7 89 79 22, 571 514 601
eskulapkoluszki@gmail.com

NZOZ ESKULAP Gałków Duży ul. Dzieci Polskich 12
poniedziałek – piątek: 8:00-17:00, tel. 4 4 71 4 05 47 lub 4 4 7 89 79 97 
kom. 5 71 514 599

NZOZ MED KOL
ul. Przejazd 6, 95-040 Koluszki
www.medkol.eu   medkol@wp.pl
REJESTRACJA 44 306 70 77
PORADNIA POZ 44 714 22 22, 44 714 67 57
LEKARZE SPECJALIŚCI 44 714 55 00 
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Polskie spory  
o początek życia 

Temat stary jak świat i co ja-
kiś czas „odgrzewany”. Jesteśmy 
świadkami starcia z jednej strony 
humanitaryzmu ateistycznego, 
gdzie cechą nadrzędną jest wol-
ność każdego wyboru i humanita-
ryzmu chrześcijańskiego, gdzie 
prawo do życia jest ujęte w ramy 
„od chwili poczęcia do naturalnej 
śmierci”. Niemniej widać, że i 
wśród ludzi wierzących pogląd ten 
zdaje się polaryzować. Nie „nakaz 
a wybór” urasta w tych dniach nie-
mal do jakiegoś aksjomatu ludzi 
wolnych.   

Na początek przyjrzyjmy się  
największym Religiom świata w 
interesującym nas temacie ludzkie-
go życia i dopuszczalności przery-
wania ciąży.

 Co na ten temat mówią nasi 
„Starsi Bracia w wierze? Jak twier-
dzi Alan Unterman, znawca Reli-
gii, kultury i etyki Judaizmu i Hin-
duizmu, profesor uniwersytetu 
Manchester, współautor zbiorowej 
pracy pt. „Judaizm”, (Kraków  
1990)- w tradycji rabinicznej by-
wają co do tego  rozbieżności. 

„Wszyscy halachiści uważają 
przerwanie ciąży za czyn w nor-
malnych okolicznościach zakaza-
ny, nie ma jednak wśród nich jed-
nomyślności co do istoty tego 
zakazu ani też jego pochodzenia- 
czy jest biblijny czy rabiniczny. 
(…). Przyjęto zasadę, że gdy dal-
sze utrzymywanie ciąży zagraża 
życiu matki, można -dla jej rato-
wania, płód usunąć”- stwierdza ży-
dowski pisarz, dodając, że oprócz 
usunięcia płodu z powodu zagro-
żenia zdrowia i życia matki, abor-
cja jest też dopuszczalna w sytu-
acji, gdy istnieje medyczna obawa, 
że dziecko może urodzić się zde-
formowane”. 

Judaizm- pisze dalej Alan 
Unterman - dopuszcza usunięcie 
płodu pod wyżej wspomnianymi 
warunkami do 3 miesiąca jej trwa-
nia. Inni posuwają się dalej i mó-
wią, że życie człowieka zaczyna 
się w momencie narodzin. To, co 
jest wcześniej, to płód. 

-W Judaizmie najważniejsza 
jest matka, jej życie i zdrowie, dla-
tego, mimo szacunku dla życia, 
aborcja nie stanowi  u nas jakiegoś 
zapalnego problemu społecznego. 
Czasem są jednak przypadki, ale 

występują one, powtarzam -cza-
sem- jedynie w środowisku ultra 
ortodoksyjnych  Żydów, że nawet 
jeśli są przeciwskazania co do 
zdrowia płodu- decydują się uro-
dzić, twierdząc, że jakoś to będzie i 
być może dziecko urodzi się jed-
nak zdrowe. Niemniej takie sytu-
acje są rzadkie. Dla Żyda płód nie 
ma takiej wartości jak matka - za-
uważa Dawid Gurfinkiel z łódzkiej 
Gminy żydowskiej. 

Co sądzi o tym „Ostatnie Sło-
wo Boga” – czyli określający się w 
ten sposób muzułmanie? Mimo, że 
sprawa początku życia ludzkiego i  
aborcji została wyjaśniona w Ko-
ranie, poglądy różnią się w zależ-
ności od kraju, w którym wyznaw-
cy Islamu żyją.  Nie ma obecnie na 
świecie kraju, w którym muzułma-
nie są większością, by posługiwa-
no się tam tylko i wyłącznie pra-
wem koranicznym, czyli szariatem.            

– Istotnym czynnikiem, który 
wpływa na postrzeganie aborcji są 
tak zwane szkoły koraniczne, zaj-
mujące się interpretacją  Koranu 
pod względem prawnym i obycza-
jowym. Potwierdzają one, zgodnie 
z Koranem, że aborcja jest „ha-
ram” czyli zabroniona. Są jednak 
przypadki, gdy jest ona akcepto-
walna, tj. gdy życie matki jest za-
grożone bądź płód jest bardzo zde-
formowany albo gdy ciąża 
pochodzi z gwałtu i matka nie go-
dzi się na jego wychowanie. W 
dwóch pierwszych przypadkach na 
usunięcie ciąży prawo zezwala na-
wet po 120 dniu od poczęcia, jeśli 
zaś chodzi o gwałt- tylko przed 
upływem 120 dni od poczęcia. Po 
tym czasie spędzenie płodu jest za-
bronione. Rodzina jest zobowiąza-
na pomóc w wychowaniu tego 
dziecka. Muzułmanie wierzą, że  
dopiero wtedy, w 120 dniu od 
chwili poczęcia, płód staje się 
człowiekiem a Bóg zsyła anioła, 
by dał istocie ludzkiej duszę- po-
wiedziała Marta, pochodząca z 
Koluszek, studentka Iranistyki( fi-
lologii perskiej) na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. 

W hadisach Nawawii czyta-
my: „ Każdy z was powstał w łonie 
swojej  matki jako zarodek przez 
40 dni, a później tyle samo jako 
płód w kształcie pijawki, potem 
tyle samo jako płód w kształcie 

ugryzienia, a później będzie wysła-
ny do niego anioł i tchnie w niego 
ducha”.

Tsering Sangdup, buddysta 
mieszkający w Ladakh, w  północ-
nych  Indiach, związany z Kolusz-
kami poprzez mieszkających tu 
swoich przyjaciół, powiedział- 
Buddyści wierzą, że życie nie po-
winno być niszczone. Spowodowanie 
śmierci jest moralnie złe - spowodo-
wane celowo bądź przez zaniecha-
nie. Aborcja z punktu widzenia 
buddyzmu jest aktem zabójstwa i 
jest negatywna. Jednak zależy to 
od okoliczności. Jeśli nienarodzo-
ne dziecko będzie upośledzone 
(może cierpieć po narodzeniu) lub 
narodziny zagrażają życiu matki - 
to są przypadki, gdzie można zro-
bić wyjątek. Jednak decyzja o 
aborcji musi być powzięta ze 
współczuciem i dokładnym prze-
myśleniem, wtedy czyn może być 
zły, ale uszczerbek moralny będzie 
zredukowany przez dobrą intencję-
-powiedział Tsering Sangdup.

Na koniec głos Kościoła kato-
lickiego. Prymas Tysiąclecia, kar-
dynał Stefan Wyszyński, odnosząc 
się do problemu, stwierdził krótko: 
„Gdy idzie o życie nienarodzo-
nych, nie trzeba być wierzącym, 
wystarczy być człowiekiem”. Ko-
ściół naucza, że życie ludzkie za-
czyna się w chwili poczęcia a po-
winność jego chronienia wynika 
zarówno z prawa Bożego, prawa  
stanowionego przez człowieka, a 
nade wszystkim z ludzkiego su-
mienia.

Statystyka medyczna
Ponieważ jednak temat ochro-

ny życia nie jest problemem „zero-
-jedynkowym”- spójrzmy, co 
mówi o tym statystyka medyczna. 
Najpierw jednak przypomnijmy 
antyaborcyjny zapis legislacyjny 
sprzed 27 lat. 

Obowiązująca ustawa z 1993 r. 
dopuszcza dokonanie aborcji, gdy 
ciąża stanowi zagrożenie dla życia 
lub zdrowia kobiety, jest duże 
prawdopodobieństwo ciężkiego i 
nieodwracalnego upośledzenia 
płodu albo nieuleczalnej choroby 
zagrażającej jego życiu lub gdy 
ciąża powstała w wyniku czynu za-
bronionego (gwałt lub kazirodz-
two).

W roku ubiegłym wykonano 
w Polsce 1110 legalnych aborcji, z 
czego 1074 to przypadki, w któ-
rych stwierdzono  nieodwracalne 
uszkodzenie płodu zagrażające 
jego życiu. Najczęstszym rozpo-
znaniem było stwierdzenie Zespo-

łu Downa (w 271 przypadkach bez 
wad somatycznych, w 164 przy-
padkach ze współistniejącymi wa-
dami somatycznymi). Inne rozpo-
znanie wad - około 200 przypadków, 
to wady dwóch i więcej układów 
lub organów w badaniu obrazo-
wym. Na 1110 aborcji 33 przypadki 
to zabiegi przerwania ciąży prze-
prowadzone z uwagi na zagrożenie 
życia matki. 

Najwięcej zabiegów (od 265 
do 108) wykonano w szpitalach 
wojewódzkich województw: mazo-
wieckiego, śląskiego, pomorskiego, 
małopolskiego. W województwach 
lubelskim, warmińsko-mazurskim i 
lubuskim, wykonano w roku 2019 
mniej niż 20 aborcji. Statystyki in-
formują, że na Podkarpaciu- już ko-
lejny rok z rzędu- nie zanotowano 
ani jednego zabiegu przerwania 
ciąży. Tajemnicą poliszynela jest, 
że tych aborcji dokonywano m.in. 
w łódzkich szpitalach.

Tyle oficjalne dane. O abor-
cyjnym podziemiu nie będziemy 
rozmawiać, należy liczyć się z 
tym, że  w obecnej sytuacji nieste-
ty znacznie wzrośnie.

-Nie wyobrażam sobie, gdy-
bym miała podejmować decyzję o 
aborcji, jak ja bym się zachowała, 
a z drugiej strony rozumiem kobie-
ty, które domagają się  prawa do 
własnego decydowania o sobie, 
dlatego jestem na demonstracji w 
Koluszkach. Decyzja o przerwaniu 
ciąży jest jedną z najtrudniejszych 
i najdramatyczniejszych decyzji w 
życiu kobiety. Wiele z nich, mimo, 
że w końcowej fazie decyduje się 
na zabieg, walczy do końca. Jed-
nak większość z nich wydaje na 
świat dzieci, mimo że rodzą się z 
poważnymi wadami, które nie dają 
szansy na przeżycie. Niektóre z 
kobiet trafiają do łódzkiego hospi-
cjum perinatalnego, prowadzone-
go przez Fundację Gajusz. Nie je-
stem Bogiem, żeby decydować o 
ludzkim życiu, choć jako pierwsza 
czasami to ludzkie życie trzymam 
na rękach i wiele dramatów na sali 
porodowej już widziałam- powie-
działa zastrzegająca sobie anoni-
mowość mieszkanka Koluszek, 
położna w jednym z łódzkich szpi-
tali. 

Julia Więciorek, absolwentka 
I LO w Koluszkach, obecnie stu-
dentka Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi, deklarująca się̨ jako oso-
ba niewierząca, była bardziej rady-
kalna w swojej wypowiedzi. - Od 
poczęcia do 11 tygodnia ciąży 
mamy zarodek. Po 11 tygodniu 
ciąży zarodek staje się̨ płodem, a w 
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„Chcesz rozśmieszyć Pana Boga,  
to opowiedz Mu o swoich planach”

Rozmowa o życiu z matką 
chorego dziecka

Zespół Herndona-Dudley’a  to niezwykle rzadka odmiana wady ge-
netycznej. W całej populacji świata posiada ją około 300-400 osób. Wśród 
nich znalazło się dwóch braci: Maciek  i Wojtek, z których jeden - Maciek 
niedawno zmarł. 

Z Barbarą Łudzikowską, matką trójki dzieci: chorych chłopców i  
zdrowej Marysi, która zgodziła się opowiedzieć o swoim macierzyństwie 
a także o tym, dlaczego bycie matką dziecka z poważną wadą genetyczną 
nie uważa za heroizm, rozmawia Zbigniew Komorowski. 

-Twoi synowie, z których starszy już nie żyje, znajdują się wśród 
400 zaledwie ludzi na świecie, obarczonych tak rzadkim schorzeniem. 
Czujesz się wybranką? 

-(śmiech). W pewnym sensie tak, choć  jest to wybraństwo dość 
dziwne i trudne zarazem. Okupione wewnętrznym cierpieniem, przeby-
tym załamaniem psychicznym, ale jednocześnie nigdy nie brakowało w 
nim chwil radości. Potrzeba  tutaj trochę szerszego spojrzenia, nie tylko 
po ludzku.

-Wiedziałaś, że Maciek urodzi się chory, że z twoją pierwszą cią-
żą jest coś nie tak?

-Nic nie wiedziałam, wszystko wydawało się w porządku, cała ciąża 
przebiegała prawidłowo. Problem pojawił się najpierw  podczas akcji po-
rodowej. Lekarz prowadzący nie wykonał  mi przed porodem badania 
USG( ostatnie USG miałam w 30 tygodniu) i nie wiedział, że dziecko jest 
ułożone pośladkowo. Dopiero po 12 godzinach wywoływanego porodu, 
wśród towarzyszących bóli, sprawdził ułożenie dziecka i zdecydował o 
cesarskim cięciu. W następstwie tego, Maciuś urodził się z wrodzonym 
zapaleniem płuc. Otrzymał 8 punktów, musiał więc być podczas porodu 
przyduszony.  Mimo to, mieliśmy nadzieję, że wszystko  będzie dobrze. 
Po pierwszych obowiązkowych szczepieniach, w 6-8 tygodniu jego życia 
zauważyłam, że coś jest nie tak. Maciek zaczął robić się wiotki, pojawiły 

dniu narodzin płód zaczyna być́ 
człowiekiem. Uważam jednak, że 
w wyniku wcześniejszego porodu, 
niż zaplanowany, płód ma szansę 
na przeżycie, ale dopiero w okoli-
cach 25. tyg. ciąży, dzięki przeby-
waniu na oddziale neonatologicz-
nym. Osoby pro-life zasłaniają̨ się̨ 
w tej kwestii bogiem (celowo z 
małej litery), w którego nie każdy 
człowiek wierzy, a co ciekawsze, 
część́ księży nie popiera zaostrze-
nia ustawy antyaborcyjnej. Nie 
można kierować́ czyimś́ życiem w 
imię̨ boga, wszak także trzeba 
oddzielić́ swoją wiarę̨ i swoje su-
mienie, od instytucji i poglądów - 
uważa Julia.

Oto, czym podzieliła się z 
nami pani „Wanda” z Koluszek: 
„Chciałam coś powiedzieć na te-
mat, który jest na ustach wszyst-
kich - aborcja. Ostatnio próbuje się 
mówić „terminacja ciąży”, nie 
wszyscy rozumieją o co chodzi, 
kiedyś używano terminu „usunię-
cie ciąży”. Problem mnie nie doty-

czy, bo nie urodzę już, aborcji nie 
dokonałam, więc mogę mówić 
mniej emocjonalnie. Trybunał 
Konstytucyjny budzi kontrowersje 
a jego orzeczenie wywołało falę 
protestów w całej Polsce, nawet w 
naszych Koluszkach były dwa 
dość liczne protesty. Znowu męż-
czyźni, bardziej liczni w TK, pod-
jęli decyzję, która ich prawie w 
ogóle nie dotyczy. Kompromis wy-
pracowany przed 27 latami nie wy-
woływał takich protestów, takiej 
złości kobiet. Po co TK go rozpa-
trywał w trudnym czasie pande-
mii? Płody z dużymi wadami mo-
gły być usuwane, jeżeli taka była 
decyzja kobiety i mężczyzny. Kon-
sylium lekarskie wydawało dia-
gnozę o skali „uszkodzenia”  pło-
du. Takich aborcji było w Polsce 
1000-1200 rocznie. Kobiety miały 
wybór! Nikt, oprócz, nich nie de-
cydował! Tak jest w większości 
krajów na świecie. Kobiety z wielu 
krajów nie wiedzą o co nam cho-
dzi, „to wy jeszcze tego nie może-

cie?, skandal!”  N i k t w Polsce nie 
nawołuje do aborcji!!! Nasze spo-
łeczeństwo ma mentalność sprzed 
30-40 lat w porównaniu z innymi 
społecznościami na świecie. Mu-
szę dodać, że ponad 60% (różne 
dane) tatusiów opuszcza matki z 
chorym dzieckiem, a pomoc pań-
stwa jest żenująco mała. Duży 
udział w takim orzeczeniu TK i 
mentalności Polaków ma Kościół 
Katolicki, w którym wszystko do 
powiedzenia mają tylko i wyłącz-
nie mężczyźni, inne kościoły 
chrześcijańskie dopuszczają kobie-
ty do posługi i nic złego się nie 
dzieje! Celibat wprowadzony w XI  
w. należy natychmiast znieść i do-
konać rozdziału państwa od Ko-
ścioła. Większość księży prote-
stanckich i prawosławnych mają 
rodziny i w niczym to nie prze-
szkadza, a u nas jak jest? Tatuś 
ksiądz mówiłby z pewnością ina-
czej o rodzinie, dzieciach, wiele 
dogmatów musiałoby ulec zmia-
nie. W ogóle jestem za większym 

udziałem kobiet w życiu publicz-
nym, bo one stanowią większość w 
każdym społeczeństwie, niech ko-
biety decydują same o swoich 
sprawach. Kobiety widzą sprawy 
inaczej niż mężczyźni, wzajemnie 
się uzupełniają, zachowana jest na-
turalna równowaga. Protestują w 
większości młode i mniej młode 
kobiety, ale są również mężczyźni i 
starsze kobiety. Wszyscy czują so-
lidarność w tym słusznym sprzeci-
wie, walczą o  normalne życie 
swoich dzieci i wnuków. 
Wolę pozostać na wpół anonimo-
wa (choć nie wstydzę się swoich 
poglądów), stąd tylko moje imię - 
Wanda”. 

Oddajmy też głos stronie 
„przeciw” a właściwie „Za”. W 
wywiadzie zatytułowanym „Roz-
mowa o życiu z matką chorego 
dziecka” Barbara Łudzikowska 
opowiada, jak  patrzy na ludzkie 
życie, kwestie wiary i niewiary 
oraz aborcję. 

Zk

się kłopoty z  karmieniem, mimo że wczesnej nie było z tym żadnego pro-
blemu. Zauważyłam też w tym czasie, że zaczął się  jakoś dziwnie nie -na-
turalnie wykręcać w łuk do tyłu. Pani doktor pediatra uspokajała nas : 
„Tak się nieraz dzieje, proszę się nic nie martwić, wszystko będzie do-
brze”. Ta sytuacja jednak trwała i nie było widać poprawy . Udaliśmy się 
więc z Maćkiem do innej pani doktor, która z miejsca dała nam skierowa-
nie do neurologa. Wtedy się zaczęło bieganie po szpitalach i badania. Ma-
ciuś miał  około pół roku, kiedy usłyszałam werdykt: porażenie mózgo-
we. Jako młoda matka nie miałam pojęcia z „z czym to się je” i co to jest. 

-Porażenie mózgowe wywołane zostało z winy lekarzy złą akcją 
porodową?

-Trudno powiedzieć. Dziś wiemy, że to nie porażenie mózgowe, a ze-
spół genetyczny. Jednak niewykluczone, że źle przeprowadzona akcja po-
rodowa, spowodowana brakiem  USG poprzedzającego poród, mogła się 
dodatkowo przyczynić do jego złej kondycji psycho-ruchowej.

-Jak było z drugą ciążą?
Po części „powtórka z rozrywki”. Po USG okazało się, że Marysia, 

podobnie jak Maciuś, jest ułożona do „wyjścia” pośladkowo. Wtedy de-
cyzja o ,,cesarce” była oczywistością. Wiedziałam już co mnie czeka, 
więc mogłam się przygotować mentalnie do tego rodzaju porodu, co po-
zwoliło mi na szybszą rekonwalescencję.  Córka urodziła się zdrowa i 
rozwija się prawidłowo.   

Zdjęcie z listopada 2015 r.
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-Towarzyszyły Ci podczas drugiej ciąży jakieś obawy o zdrowie 
córki?

-To była „planowana” ciąża. Nie chcieliśmy z mężem, by Maciek był 
sam. W chwili narodzin córki, miał prawie 3 latka. Inna sprawa, byłam 
wówczas po skończonym Seminarium Odnowy w Duchu Świętym. Te re-
kolekcje, prowadzone przez jezuitów z Łodzi, każdego, w kto w nich bie-
rze udział, napełniają wewnętrzną mocą. Człowiek jest w takim stanie du-
cha, że może  góry  przenosić. To dodawało mi siły, nadziei i ufności, że 
Bóg mi pomoże, cokolwiek się stanie. To było moje pierwsze doświad-
czenie duchowe, które pokazało mi, co wiara czyni z człowiekiem, który 
zawierzył swe życie Bogu. 

-Między córką o drugim synem jest duża różnica wieku?
-Marysia starsza jest od Wojtusia o 8 lat. Mimo, że jego pojawienie 

się już  nie było planowane, przyjęliśmy go  całym sercem. Niestety zaraz 
na początku ciąży wykryto u mnie dużego guza na jajniku. Trafiłam do 
szpitala w Tomaszowie, a następnie w Łodzi. Na szczęście okazało się, że 
to niegroźna torbiel  i lekarz zdecydował  o  jego usunięciu dopiero pod-
czas  porodu, z zapewnieniem o jego obserwacji. Wróciłam ze szpitala za-
dowolona, że dadzą mi spokój. Jednak  po dwóch tygodniach znalazłam 
się tam ponownie, tym razem ze strasznymi bólami brzucha, wymiotami 
i biegunką. Okazało się, że miałam zapalenie wyrostka. Skończyło się to 
wszystko operacją w 10 tygodniu ciąży, przy okazji której usunięto rów-
nież torbiel. Ciąża została uratowana. 

-Miałaś w tym czasie wsparcie?
-Poza medycznym także duchowe, ponieważ zbiegło się to z trwają-

cą w tym czasie koluszkowską pielgrzymką na Jasną Górę. Modlił się też 
ksiądz Stanisław i moje  przyjaciółki.  To umacniało mnie tym bardziej. 
Mimo, że już było nam ciężko z Maćkiem, bardzo chciałam, by Wojtuś 
przyszedł na świat. 

-Usłyszałaś ze strony lekarzy propozycję, by usunąć ciążę? 
-Niczego takiego nie było, nikt mi tego nie proponował. Gdyby na-

wet tak było, ja i tak bym urodziła. 
-Wiedziałaś już wtedy, że Wojtek urodzi się z podobnymi wada-

mi, jak Maciej?
-Wtedy jeszcze nie. Dalszy okres ciąży przebiegał już prawidłowo. 

Wojtek urodził się  jako zdrowe dziecko z 10 punktami w skali Apgar. Pa-
miętam tylko jedną humorystyczną sytuację. Gdy już opuszczałam szpital 
z dzieckiem, pani położna powiedziała do mnie: proszę pomyśleć o sku-
tecznej antykoncepcji. – A która to jest ta skuteczna?-zapytałam- kubeł 
zimniej wody „zamiast”? (śmiech). Z tego co wiem, dzieci rodzą się i ze 
spiralek i z innych „zabezpieczeń”. 

-Jakim dzieckiem jest Wojtek?
-To bardzo wesoły chłopiec, daje nam ogromnie dużo radości, trud-

no się przy nim nie uśmiechać. Nie wyobrażam sobie, by mogło go w na-
szej rodzinie nie być. Podobnie było z Maćkiem, którego niestety  nie ma 
już z nami fizycznie, ale mamy ciągle wrażenie jakby był z nami duchem. 

-Gdybyś wiedziała, że Wojtek urodzi się z  wadą genetyczną, usu-
nęłabyś ciążę?

-Nie, nie usunęłabym. 
-Czym się kierujesz w takich sytuacjach, wiarą w Boga czy zwy-

kłym humanitaryzmem?
-Jednym i drugim. Nie wyobrażam sobie tego jako kobieta i jako 

matka, że mogłabym zabić własne dziecko. Podobna decyzja nie przeszła 
by mi nawet przez myśl. Rozumiem ogromne dylematy matek, które do-
wiadują się, że ich dziecko urodzi się z jakimiś deformacjami czy  dys-
funkcjami. Nie mniej jednak, to jest ich dziecko. Myślę, że lepiej z god-
nością przyjąć cierpienie i spróbować powalczyć, niż poddać się zaraz na 
początku bitwy o życie. To jest wartość bezcenna. Nie mam prawa sta-
wiać siebie w roli Pana Boga i decydować, kto ma żyć a kto nie, niezależ-
nie od tego czy w Niego wierzę czy nie.

-Religia nie ma znaczenia w podejmowaniu podobnych decyzji?
-To kwestia szeroko pojętego człowieczeństwa, choć wiara w Boga, 

naszego Stwórcę, nadaje naszemu myśleniu właściwy kierunek.
-Zdajesz sobie sprawę, że Twoje słowa mogą u pewnych osób 

wzbudzić politowanie lub nawet oburzenie? 
-Owszem, ale proszę się nie gniewać - z całym szacunkiem-  to ich 

problem, nie mój. Ja  tylko mówię, jak na to wszytko patrzę ze swojej 
strony, jako kobieta wierząca. To nie znaczy, że między mną a Bogiem 

cały czas było „słodko”. Mogę się przyznać, że miałam do Niego żal do 
tego stopnia, że niemal poszło „na noże”. Miałam inny plan na moje ma-
cierzyństwo. 

-Niczym demonstrujący wykrzyknęłaś Mu: „To jest wojna”. Cie-
kaw jestem, co On na to?

-Znasz to przysłowie: „Chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to powiedz 
mu o swoich planach”  (śmiech). 

-Ciemna noc wiary, jak u  św. Jana od Krzyża?
-Coś w tym rodzaju. Mimo, że byłam mocno pogniewana na Pana 

Boga, jednak gdy tylko mogłam, chodziłam na Mszę Św. do kościoła. Na 
długie modlitwy  nie miałam siły.

-Natrętna byłaś…
-Tak, biegałam do Boga, by pytać z wyrzutem: „Słuchaj, powiedz mi, 

o co Ci chodzi”?
-Skąd przyszło wsparcie?
-Na początku trzeba było wspomóc się farmakologicznie. Potem sio-

stra przyniosła mi książkę o znaczącym tytule: „Nie marnuj swoich łez”. 
Od tej lektury zaczął się mój powrót…Zrozumiałam, że każde cierpienie 
jest po coś… 

-Co było tą siłą, by trwać w zgodzie z życiem? 
-Modlitwa, czerpanie siły z Boga, ukrytego pod postacią chleba, tylko 

to, albo aż To, nic innego. 
-Ludzie wierzący mają swoją „dźwignię”. Co w takim razie pora-

dzić kobietom, które nie mają tej wiary co Ty, które z różnych powo-
dów, słusznych lub nie, są poza Kościołem i wiarą w Boga? Skąd one 
mogą czerpać siły, by przyjąć swoje chore, nienarodzone dziecko z mi-
łością?

-Myślę, że ważne jest wówczas wparcie osób towarzyszących. Chodzi 
o to, żeby kobieta nie  była pozostawiona  sama sobie w takiej sytuacji. Po-
winna wiedzieć, że ma na kogo liczyć, kiedy będzie naprawdę ciężko. Z 
konsekwencjami usunięcia ciąży również trzeba się mierzyć. Mało kto 
mówi dzisiaj  o tzw. „syndromie postaborcyjnym”, o tym, że kobiety, które 
zabiły własne dzieci, żałują tego czynu i nie mogą pozbyć się dręczących 
myśli i koszmarów. Warto sobie trochę ten temat przybliżyć. Każde nasze 
decyzje, dobre czy złe, mają swoje konsekwencje. Powiem tak: nawet gdy-
bym była ateistką, nie potrafiłabym usunąć ciąży. Spójrzmy też na pewną 
hipokryzję współczesnej kultury. Z jednej strony wciąż wzrastającą promo-
cją ochrony zwierząt, a z drugiej relatywne traktowanie życia ludzkiego. 
Żeby była jasność: nie jestem przeciwna ochronie zwierząt, ale  jestem 
przeciwna zabijaniu dziecka poczętego. Mam wrażenie, że pojęcie  wolno-
ści pomyliło się nam z samowolą. Przez ostatnie lata ludzie bardzo przy-
zwyczaili się do  tego, że wszystko musi się układać lekko, łatwo i przyjem-
nie. Ale życie to nie bajka.

Sami, na własne życzenie, zapobiegając wszystkim trudnym sytu-
acjom, pozbawiamy się życiowego doświadczenia, które paradoksalnie  
sprawia, że stajemy się człowiekiem przez duże C, a nie wypacykowanymi 
lalkami. Jeszcze jedno chcę powiedzieć. Płód (nie lubię tego słowa) jest 
człowiekiem od samego początku. Opowiadać, że człowiekiem jest się 
dopiero od momentu narodzin, mogą tylko kobiety, które nie były nigdy 
w ciąży. Chcę zaapelować o opamiętanie, o szacunek dla samej siebie 
jako kobiety, o zadbanie o swoją wartość i godność. Chcemy być szano-
wane i  oczekujemy, by nasze prawa były respektowane? Zacznijmy od 
samych siebie.

-Fakt, że jesteś matką dziecka z tak poważną wadą genetyczną, 
postrzegasz w kategoriach heroizmu?

-(śmiech) Ależ skąd! To żaden heroizm kochać własne dzieci!  To 
chyba jest normalne i naturalne.

-Oczekujesz jakiejś pomocy? 
-Może tego, by ktoś czasem chciał nas odciążyć, by można było 

gdzieś wyjść i odpocząć. Chociaż  Maciuś odszedł, to Wojtek rośnie, a my 
się starzejemy, niestety (śmiech). Jesteśmy wdzięczni za już okazaną nam 
pomoc chociażby w zakupie samochodu. 

-Jak postrzegasz zapewnienia rządu i innych instytucji o praw-
nej i konkretnej pomocy rodzicom dzieci z wadami genetycznymi?

- No cóż, nie wygląda to tak różowo jak mówią. Nie funkcjonują do-
statecznie takie formy pomocy jak: asystent czy opiekun osoby niepełno-
sprawnej. Sama wiele razy musiałam się dopominać o osobę z MGOPS 
do pomocy, ostatnio musiałam prosić o pomoc prywatnie. Brakuje też 
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wsparcia psychologicznego dla całej rodziny. Może lepszy dostęp do ta-
kich form pomocy jest w większych miastach. U nas niekoniecznie. Na-
wet z dostępem do rehabilitacji jest problem, bo cóż to jest 1-2 godziny 
tygodniowo? Sytuację ratuje trochę 1%, co pozwala na kosztowne turnu-
sy rehabilitacyjne, wszystko zależy ile jest środków na subkoncie.

-Co sądzisz o demonstracjach antyrządowych i antykościelnych? 
-Nie podoba mi się, że werbowane są do tego typu protestów nastolatki, 

które jeszcze niewiele wiedzą o życiu. Każdy ma prawo wyrazić swoje zda-
nie, ale są pewne granice przyzwoitości i poszanowania dla myślących i po-
stępujących inaczej. Niech to idzie w obie strony. Ja nikomu nie niszczę jego 
własności z tego względu, że myśli inaczej, więc oczekuję tego samego. Boli 
mnie niszczenie kościołów i brutalne  wyzwiska.  Tak na marginesie uważam, 
że cała ta sprawa została celowo wywołana jak odgrzewany kotlet. Stanowi-
sko Kościoła było i jest, mam nadzieję, niezmienne w tej kwestii, więc nie ro-
zumiem, skąd te ataki. Komuś na tym zależy. Kobieta, tak czy inaczej, powin-
na decydować sama. To ona później ponosi w głównej mierze konsekwencje, 
ale również w szerszym spojrzeniu, całe społeczeństwa. „Naród, który zabija 
własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”-  powiedział Jan Paweł II. Z dru-
giej strony nie zbuduje się świadomości na zakazach. Jeśli ktoś chce zrobić 
coś złego, to i tak to zrobi. Tu jest potrzebna praca od podstaw.

-Masz czasem dosyć? 
-Bywało i jest czasem ciężko, ale nie mam dosyć. Naprawdę, wbrew 

pozorom, nie czuję się jak ofiara losu. Wręcz przeciwnie. Te wszystkie do-
świadczenia sprawiły, że czuję się bardziej dojrzałą osobą, kobietą. Chłop-
cy dali nam niezłą szkołę pokory i cierpliwości, ale i  uśmiechu. Jest w nich 
coś takiego nie z tej ziemi, taki dziwny spokój. Słyszałam nieraz za sobą ko-
mentarze, kiedy byłam z synkiem na spacerze lub jakimś wyjeździe: jakie 
nieszczęśliwe dziecko… Odpowiadam niepytana o zdanie: a skąd pan czy 
pani wie, czy ono jest nieszczęśliwe? Może jest bardziej szczęśliwe od dzie-
ci zdrowych z placu zabaw, bo ma dane więcej miłości? 

„Bizon” pod Orłem Białym
W dniu 11 Listopada kto tylko mógł, starał się, mimo że w bardzo 

skromnym, ograniczonym przez antykovidowe przepisy składzie, uczcić 
Święto Niepodległości. 

Delegacja Klubu Motocyklowego „Bizon” złożyła wiązankę kwia-
tów pod Pomnikiem Orła Białego a następnie ruszyła ulicami  Brzezińską 
i Słowackiego w kierunku placu przed Urzędem Miejskim, gdzie nastąpi-
ło rozwiązanie motocyklowego przejazdu.  

Zk
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EUROGLAS Polska Sp. z o.o. to huta szkła, wykorzystująca najnowocześniejsze 
techno-logie do produkcji szkła płaskiego, powlekanego oraz laminowanego. 
EUROGLAS Polska należy do szwajcarskiej grupy Glas Trösch i jest jedną z wio-
dących firm w swojej branży na świecie, gromadzącą wykwalifikowanych spe-
cjalistów w dziedzinach technicznych. Zatrudniamy prawie 500 osób, tworzy-
my zgrany zespół oraz dbamy o wszystkie stanowiska pracy. 

W związku z rozbudową zakładu, poszukujemy kandydatów stanowisko:

Mechanik w Dziale  
Utrzymania Ruchu

Zakres obowiązków:
• zapewnianie sprawnego funkcjonowania maszyn i urzą-

dzeń produkcyjnych,
• szybkie i sprawne usuwanie usterek powstałych na linii 

produkcyjnej,
• wykonywanie pracy również na wysokości powyżej 3 m.

Kwalifikacje:
• wykształcenie techniczne o profilu mechanicznym,
• przynajmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na podob-

nym stanowisku w utrzymaniu ruchu firmy produkcyjnej,
• znajomość układów: pneumatycznych, hydraulicznych,
• umiejętność spawania,
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
• umiejętność pracy w grupie,
• dodatkowymi atutami będą: zaświadczenia kwalifikacyj-

ne uprawniające do: pra-cy na wysokości, kierowania 
wózkiem widłowym, sterowania suwnicą z poziomu ro-
boczego, posiadanie uprawnień do obsługi podestów 
ruchomych.

Oferujemy:
• pracę w firmie o niskiej fluktuacji rocznej,
• szkolenia kierunkowe,
• szeroki pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne wynagrodzenia.

Zgłoszenia zawierające klauzulę o przetwarzaniu danych  
osobowych prosimy przesyłać na adres  

rekrutacja@euroglas.com,  
wpisując w temacie Mechanik w Dziale Utrzymania Ruchu.

Zapraszamy do współpracy!

Euroglas Polska sp. z o.o. 
Dział Personalny
Os. Niewiadów 65, 97–225 Ujazd
Telefon 44  719 40 00
www.euroglas.com

Na rondo w Koluszkach trafiły chryzantemy, których nie sprze-
dano podczas uroczystości Wszystkich Świętych. Kwiaty zostały 

przekazane gminie przez agencję rolną, która w imieniu państwa 
skupowała kwiaty od lokalnych producentów.

Symboliczne obchody Narodowego 
Święta Niepodległości 

Władze Koluszek i powiatu łódzkiego wschodniego uczciły Narodo-
we Święto Niepodległości. W imieniu mieszkańców Gminy Koluszki 
wieńce złożyli i zapalili znicze: burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, za-
stępca burmistrza Krystyna Lewandowska, przewodniczący Rady Powia-
tu Łódzkiego-Wschodniego Sławomir Sokołowski. Symboliczna uroczy-
stość odbyła się, tradycyjnie pod Pomnikiem Ora Białego, który jest 
kopią rzeźby Władysława Strzemińskiego. Minutą ciszy władze Miasta i 
Powiatu oddały cześć poległym w walkach o odzyskanie przez Polskę 
Niepodległości i twórcom Odrodzonego Państwa Polskiego. 

Zk
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Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach Klasa Ia. 
Górny rząd od lewej: Maria Myćkowska, Lena Długosz, Katarzyna Róg, Gabriela Przybysz, Róża Konicka, Franciszek Urbańczyk, Nikodem 
Miazek. Środkowy rząd od lewej: Maria Cholewińska, Nadia Miazek, Marta Kaczmarek, Zuzanna Ćwik, Natalia Wasielewska, Wiktoria 
Bzowska, Marcelina Wysokińska, Alicja Gołygowska. Pierwszy rząd od lewej: Igor Wieczorek, Antoni Feldt, Iwo Truszczyński, Mateusz 
Jeziorski, Aleksander Ćwik, Michał Żołek. Wicedyrektor szkoły: Małgorzata Hejchman. Wychowawczyni: Katarzyna Jeziorska.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach Klasa Ic. 
Dolny rząd od lewej - Alan Starus, Stanisław Lewandowski, Jakub Piskała, Jakub Jaśkiewicz. Rząd środkowy od lewej - Patrycja Jaskó-
łowska, Kornelia Cichecka, Alicja Kazimierczak, Natalia Kujtkowska, Lena Ludwiczak. Górny rząd od lewej - Mateusz Owczarek, Amelia 
Zawadzka, Klara Piechut, Alicja Kotynia, Ewa Myćkowska, Wiktor Nawrocki. Wychowawczyni klasy - Małgorzata Waleska /z prawej 
strony/, nauczyciel wspomagający - Ilona Dziedziczak.
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Cztery tytuły Mistrzowskie  
w ciągu dwóch tygodni

W dniu 7 listopada w Poznaniu odbyły się Mistrzostwa Polski w Ka-
rate Olimpijskim Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców, w 
których wzięło udział 199 zawodników z całej Polski. W turnieju uczest-
niczył również Karate Klub ,,CHAMPION-TEAM’’ Łódź i trenująca w 
nim Katarzyna Kalinowska, która wywalczyła dwa złote medale w kumi-
te młodzieżowców, uzyskując tym samym tytuł indywidualnej i drużyno-
wej Mistrzyni Polski w Karate Olimpijskim. 

Należy nadmienić, że dwa tygodnie wcześniej Kasia została podwój-
ną Mistrzynią Polski w Karate WKF. Cztery tytuły Mistrzowskie w ciągu 
dwóch tygodni to wynik godny podziwu, który nie byłby możliwy bez 
ciężkiej pracy zawodniczki i trenera Witolda Wojciechowskiego oraz 
wsparcia mentalnego Marty Bogusław i Kacpra Wojciechowskiego. Bar-
dzo dobrze spisali się pozostali zawodnicy ,,CHAMPION-TEAM”. Złote 
medale wywalczyli: Bartosz Wojciechowski i drużyna kobiet w składzie/
Słodkiewicz, Król, Kalinowska/; srebrne medale: Justyna Król, Jakub 
Krysiak; brązowe medale: Artur Kowalczyk oraz drużyna juniorów /Kry-
siak, Wojciechowski/.

Jedni maszerują, inni biegają (choć maszerowanie też lubimy, 
zwłaszcza ostatnio). Dziś pobiegliśmy dla Niepodległej. To taki nasz 
mały sposób na uczczenie tego wielkiego dnia. W pięknej, jesiennej sce-
nerii, przebiegliśmy dystans 5 km. Zachowaliśmy wszelkie środki ostroż-
ności, zwłaszcza dystans (do prowadzącego). Pozdrawiamy wszystkich 
biegaczy, którzy w tym dniu, sami bądź w małych grupach, świętowali ra-
zem z nami. Do zobaczenia na starcie w „normalnych” czasach.

Pietrzyk Running Team.

Wsparli zbiórkę 
dla Mai

Radni Rady Miejskiej w Ko-
luszkach ze Stowarzyszenia Ra-
zem dla Gminy odpowiedzieli na  
apel rodziców chorej malutkiej 
dziewczynki Mai Kwiatkowskiej o 
pomoc w zbiórce pieniędzy na za-
kup potrzebnego leku i przelali na 
specjalne konto 700 zł. Lek jest 
bardzo drogi, bowiem przygoto-
wywany jest indywidualnie we-
dług kodu genetycznego uzupeł-
nionego o brakujący element.

Mai życzymy jak najszybsze-
go powrotu do zdrowia a rodzicom 
ogromnej cierpliwości.

 
 „Lecz ludzi dobrej woli jest 

więcej  i mocno wierzę w to...”, że 
pomogą MAI i innym też.
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Klasa okręgowa 2020/2021, 
grupa: Łódź

Przerwy w dostawach prądu
 � 13.11.2020r. w godz. 8:00 do 13:00:  
Gałków Mały ul.: Łódzka 89 i Spacerowa 1.

 � 16.11.2020r. w godz. 8:00 do 13:00:  
Gałkówek Kolonia od 1 do 27, Jordanów 7.

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
n prace ziemne   n wykopy pod fundamenty

n niwelacja terenu   n skarpowanie
n przygotowanie terenu pod budowę

n rozbiórki małych obiektów
n załadunek i rozładunek widłami   n odśnieżanie

n wywóz ziemi   n wywóz gruzu

tel. 505 210 010

Fryzjer męski GENTLEMAN 
zaprasza na profesjonalne strzyżenie głowy  

oraz stylizacje brody 

poniedziałek – wtorek: 12-20    
środa – piątek: 9-17  

sobota: 9-13

F O T O W O LT A I K A
aprojekt   amontaż   aserwis

Zgłoszenia do programu „Mój Prąd” (5 000 zł)

POMPY CIEPŁA
bezwarunkowej gwarancji5 

L
A
T

TERMAL 95-040 KOLUSZKI ul. BRZEZIŃSKA 50 
termal@malecha.com.pl 

tel. 501 10 22 81, 509 307 458

Kolejka 16. (7-8 listopada)

LKS Różyca - UKS SMS Łódź     2:0
Włókniarz Pabianice - KKS Koluszki  4:2

GLKS Sarnów/Dalików - Zawisza Rzgów  2:4
KAS Konstantynów Ł. - PTC Pabianice   8:0
KS II Kutno - GLKS Dłutów       4:2
Victoria Rąbień - Orzeł Parzęczew     3:0  
Sokół II Aleksandrów Ł. - Termy Uniejów   3:3 
GKS Ksawerów - Widzew II Łódź    2:2
Start Brzeziny - AKS SMS Łódź       1:1 

Kolejne spotkania:
AKS SMS Łódź - LKS Różyca  15 listopada, 14:30
KKS Koluszki - Start Brzeziny  14 listopada, 16:00

Tabela
1. Widzew II Łódź     16  40  59-12
2. LKS Różyca      16  37  42-22
3. Włókniarz Pabianice    16  36  37-18
4. Start Brzeziny      16  33  55-30
5. GKS Ksawerów     16  30  37-21
6. AKS SMS Łódź     16  28  41-17
7. Sokół II Aleksandrów Ł.  16  25  43-29
8. KAS Konstantynów Ł.   16  24  39-30 
9. Zawisza Rzgów     16  24  28-26
10. Termy Uniejów     15  23  30-35
11. UKS SMS Łódź     16  22  47-27
12. Victoria Rąbień     16  19  40-41 
13. KKS Koluszki     16  17  20-39
14. KS II Kutno      15  16  29-40 
15. GLKS Sarnów/Dalików  16  15  36-50 
16. Orzeł Parzęczew     16  14  28-54     
17. GLKS Dłutów     15    5  11-48
18. PTC Pabianice     15    0    6-89  

SKLEP i KAWIARNIA  
KAWY  

MALOWANE  
zapraszają

W ofercie sklepu kawy ziarniste, mielone i rozpuszczalne, duży wy-
bór herbat: czarne, zielone, białe, czerwone, owocowe, ziołowe 
podnoszące odporność, torty i ciasta domowego wypieku, zestawu 
upominkowe gotowe i na zamówienie, syropy, akcesoria i dodatki 
do parzenia kaw i herbat. 

W obecnym czasie wszystkie art. dostępne  
na wynos w godz. od 10 do 16.  Kawy Malowane Koluszki,  

ul. Reja 3 lok. 5,  tel. 606 23 96 96
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REJON I – Koluszki, ulice: Sosnowa, Armii Krajowej, Brzozowa, Jerzego Kukuczki (dawniej Buczka), Przejazd, Łódzka, Zwycięstwa, Wisławy 
Szymborskiej (dawniej Gwardii Ludowej), Powstańców Wielkopolskich, Krasickiego, Wschodnia (dawniej Zubrzyckiego), Hubala, Aleja ZHP, Danuty 
Szaflarskiej (dawniej Hanki Sawickiej), Baczyńskiego, Towarowa, Plac Obrońców Warszawy, Aleja Komuny Paryskiej, Zimowa

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 9, 23 9 16 9, 23 9

LISTOPAD 6, 20 6, 20 16 6, 20 6
GRUDZIEŃ 4, 18 4, 18 7 18 4

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SEGREGOWANYCH

REJON II – Koluszki ulice: Rolnicza, Akacjowa Wierzbowa, Zachodnia, Lipowa, Kasztanowa, Świerkowa, Orzechowa, Jodłowa, Klonowa To-
polowa, Jaśminowa, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Spacerowa, Bukowa; Żakowice ulice: Cicha, Wspólna, Koluszkowska, Magnoliowa, Wiśniowa, 
Łączna, Wierzbowa, Ogrodnicza, Norwida, Wczasowa, Sosnowa, Poprzeczna, Willowa, Zakątna, Spacerowa, Lipowa, Kwiatowa, Wycieczkowa, Sa-
sanek,  Brzozowa, Zielona, Piotrkowska, Dworcowa, Dojazdowa, Krótka, Szkolna, Dębowa, Graniczna, Różana, Sporna, Bursztynowa, Kolejowa, To-
polowa, Pogodna

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 2, 16, 30 16 6 2, 16, 30 16

LISTOPAD 13, 27 13, 27 6 13, 27 13
GRUDZIEŃ 11, 24 (czwartek) 11, 24 (czwartek) 4 24 (czwartek) 11

REJON III – dla miejscowości: Felicjanów, Lisowice, Erazmów, Turobowice, Jeziorko, Zygmuntów, Katarzynów, Stamirowice Kazimie-
rzów, Leosin, Świny, Wierzchy, Długie, Stefanów

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 9, 23 9 12 9, 23 9

LISTOPAD 6, 20 6, 20 17 6, 20 6
GRUDZIEŃ 4, 18 4, 18 1 18 4

REJON IV – Różyca ulice: Pałacowa, Piaskowa, Zagajnikowa, Północna, Sportowa, Piotrkowska, Jarosława Iwaszkiewicza, Parkowa, Sporna, 
Spokojna, Zawiła, Letniskowa, Wrzosowa, Główna, Kolejowa, Słoneczna, Towarowa, Krańcowa, Południowa, Familijna, Piaskowa, Porzeczkowa, 
Klubowa, Przylesie, Makowa; Kaletnik ulice: Główna, Wczasowa, Klonowa, Leśna, Smugowa, Piotrkowska, Ogrodowa, Sosnowa, Lipowa, Brzozo-
wa, Jodłowa, Partyzantów, Letniskowa, Kościelna, Cmentarna, Szklarniowa, Nowa, Akacjowa, Świerkowa, Dębowa, Grabowa, Krótka, Przanowice; 
Żakowice ulice: Krzywa, Zagajnikowa,

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 2, 16, 30 16 9 2, 16, 30 16

LISTOPAD 13, 27 13, 27 4 13, 27 13
GRUDZIEŃ 11, 24 (czwartek) 11, 24 (czwartek) 2 24 (czwartek) 11

REJON V – Koluszki ulice:Czarneckiego, Miodowa, Okrzei, Wyspiańskiego, Asnyka, Tuwima, Gałczyńskiego, Prusa, Krańcowa, Lotnicza, Łą-
kowa, Nasienna, Dąbrowskiego, Kasprowicza, Zielona, Polna, Traugutta, Kopernika, Żwirki, Harcerska, Staszica, Teatralna, Wigury, Broniewskiego, 
Sportowa, Mickiewicza, Żeromskiego, Pomorska, Śląska, Hallera, 3 Maja, Paderewskiego, Wiadukt, Ogrodowa, Słowackiego, Wincentego Pola, Wi-
leńska, Strzemińskiego. Żakowice: ulice: Rolnicza, Liliowa, Słowackiego, Różyca, ul. Wąska + Kaletnik ul. Kościelna 51 m 2, Słotwiny 1, Nowy Re-
dzeń 1a

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 1, 15, 29 15 22 1, 15, 29 15

LISTOPAD 12, 26 12, 26 19 12, 26 12
GRUDZIEŃ 10, 23 (środa) 10, 23 (środa) 3 23 (środa) 10

REJON VI – Gałkówek-Parcela, Borowa ul. Skrajna, Krańcowa,  ul. Środkowa,  Różyca, ul. Przestrzenna; Gałków Duży ulice: Główna, Dzie-
ci Polskich, Przestrzenna, Skrajna, Dworcowa, Słoneczna, Ludowa, Czatolińska, Orzechowa, Południowa, Dojazdowa, Wiosenna, Letnia, Przyrodni-
cza, Armii Krajowej, Jesienna, Kościelna, Zimowa; Gałków Mały: Brzezińska,  Kolejowa, Żeromskiego, Stanisława Okrzei, Towarowa, Mickiewicza, 
Graniczna, Zielona, Krańcowa, Świętej Anny, Miła, Stawowa, Klonowa, Będzelin, ul. Modrzewiowa 8, 12

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 8, 22 8 14 8, 22 8

LISTOPAD 5, 19 5, 19 10 5, 19 5
GRUDZIEŃ 3, 17, 31 3, 17, 31 9 17 3, 31
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REJON VII – Gałków Mały ulice: Łódzka, Wojska Polskiego, Północna, Nowa, Mała, Radwańska, Sportowa, Grzybowa,  Kwiatowa,  Wschod-
nia, Krótka, Borowiecka, Łąkowa, Wierzbowa, Pusta, Sporna, Sosnowa (dawniej 19 Stycznia), Długa, Słowackiego, Brzozowa, Zacisze, Wspólna, Dę-
bowa, Lipowa, Andrzeja, Letniskowa, 1 Maja, Zgodna, Zagajnikowa, Partyzantów, Marii Curie-Skłodowskiej (dawniej 22 Lipca), Kopernika, Polna, 
Smugowa, Napoleońska, Wąska, Akacjowa (dawniej Generała Karola Świerczewskiego), Spacerowa, Niecała, Ogrodowa, Krawiecka, Cicha, Leśna, 
Piękna, Marysieńki, Krzywa,  Świętego Mikołaja,  Parkowa, Boczna, Kasztanowa, 

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 8, 22 8 15 8, 22 8

LISTOPAD 5, 19 5, 19 12 5, 19 5
GRUDZIEŃ 3, 17, 31 3, 17, 31 10 17 3, 31

REJON VIII – Koluszki ulice: Brzezińska, Zagajnikowa, Natolińska, Sienkiewicza, Wieniawskiego, Próchnika, Chopina, Brzechwy, Kochanow-
skiego, Jagiellońska, 8 Marca, Naftowa

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 1, 15, 29 15 8 1, 15, 29 15

LISTOPAD 12, 26 12, 26 5 12, 26 12
GRUDZIEŃ 10, 23 (środa) 10, 23 (środa) 16 23 (środa) 10

REJON IX – Koluszki ul.: Kościuszki, Bema, Krótka, Warszawska, Kolejowa, Zawiła, Poprzeczna, Miła, Piękna, Budowlanych, Odlewnicza, 
Żelazna, Złota, Miedziana, Żeliwna, Stalowa, Srebrna

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 14, 28 14 21 14, 28 14

LISTOPAD 10 (wtorek), 25 10 (wtorek), 25 18 10 (wtorek), 25 10 (wtorek)
GRUDZIEŃ 9, 23 9, 23 15 23 9

REJON X – Koluszki ul.: 11 Listopada, Kilińskiego, Reja, Głowackiego, Konopnickiej, Ściegiennego, Gen. Sikorskiego, Krzywa, Wołyńska, 
Targowa, Strażacka, Marszałka Piłsudskiego, Cmentarna, Generała Maczka, Rynek, Krzemieniecka, Ludowa, Wiejska, Graniczna, Partyzantów, Wito-
sa, Batalionów Chłopskich, Rataja, Reymonta, Świętego Stanisława Kostki, Słoneczna, Leśna, Wojska Polskiego, Westerplatte, Kraszewskiego, Pia-
stowska, Wyzwolenia; Słotwiny ulica: Graniczna

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 14, 28 14 7 14, 28 14

LISTOPAD 10 (wtorek), 25 10 (wtorek), 25 3 10 (wtorek), 25 10 (wtorek)
GRUDZIEŃ 9, 23 9, 23 14 23 9

REJON XI – Słotwiny ulice: Tomaszowska, Długa, Wąska, Działkowa, Nowy Redzeń, Stary Redzeń, Regny ulice: Główna, Leśna, Polna, Osie-
dle Wojskowe

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 7, 21 7 13 7, 21 7

LISTOPAD 4, 18 4, 18 13 4, 18 4
GRUDZIEŃ 2, 16, 30 2, 16, 30 11 16 2, 30

REJON XII –  Borowa ulice: Długa, Główna, Zosi, Borowiecka, Chrustowska, Leśna, Spacerowa, Polna, Ogrodowa, Zielonogórska, Wczasowa, 
Nowa, Lipowa, Letniskowa, Sosnowa, Brzozowa, Piaskowa, Akacjowa, Świerkowa, Tadeusza, Bartosza Głowackiego, Słoneczna, Krótka, Szeroka, 
Łąkowa, Środkowa, Dojazdowa, Boczna, Wąska, Równa, Wodna, Zawiła, Krzywa, Prosta, Poprzeczna, Truskawkowa, Malinowa, Brzoskwiniowa, 
Orzechowa, Kwiatowa, Poziomkowa, Winogronowa, Cytrynowa, Pomarańczowa, Irysowa, Tulipanowa, Goździkowa, Liliowa, Słoneczna, Będzelin 
ulice: Leśna, Szkolna, Główna, Koluszkowska, Grzybowa, Strażacka, Polna, Zagajnikowa, Sportowa, Jeziorna, Gajowa, Modrzewiowa(bez nr 8 i 12)

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 7, 21 7 5 7, 21 7

LISTOPAD 4, 18 4, 18 9 4, 18 4
GRUDZIEŃ 2, 16, 30 2, 16, 30 8 16 2, 30

Uwaga! Worki na bioodpady zaopatrz się we własnym zakresie. 
Reklamacje BIG 44 725 67 68

Opłatę należy uiszczać na nr konta bankowego:  35 1020 3352 0000 1302 0258 7947 
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EDUKACJA
MATURA - korepetycje, matematy-
ka, j. angielski - reżim sanitarny,  
tel. 508-732-104
Tłumacz przysięgły Języka  
Niemieckiego, tel. 607-753-916

USŁUGI
Pranie dywanów, kanap, foteli, 
512-450-390
Malowanie tapetowanie 694-163-722
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Układanie wszelkiego rodzaju 
kostki brukowej. Szybko i profesjo-
nalnie, 537-954-994
Producent i montaż ogrodzeń, 
515-310-037
Dekarskie usługi, 732-342-271
Usługi transportowe, przeprowadz-
ki, 607-181-041
HYDRAULIK, Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, kolektory,  
506-864-713
Instalatorstwo sanitarne, co, 
wod-kan, gaz, pompy ciepła, 
klimatyzacja, 506-098-164
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Budowa domów, 505-509-874
Budowy, docieplenia, wszelkie, 
604-350-807
Fotowoltaika, dofinansowania, 
782-508-763
Wylewki, Tynki, Docieplenia, Piana 
PUR, 607-378-288
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA
Zatrudnię pomocnika do prac 
hydraulicznych, 666-152-285
Zatrudnię murarzy, pomocników, 
505-509-874 
Firma transportowa zatrudni kie-
rowcę C+E. Praca w kraju, wszyst-
kie weekendy wolne. Jeździmy  
w dzień, dobre warunki płacowe. 
Dodatkowe ubezpieczenie w PZU 
Życie. Posiadamy własny serwis, 
dojeżdżamy do ewentualnej awarii, 
tel. 507-199-570
Zatrudnię kierowcę i cukiernika, 
tel. 603-79-35-30
Zatrudnię do układania kostki 
brukowej, 794-794-711

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Tanio sprzedam drzwi klepkowe 
drewniane nieużywane z ościeżnicą 
210x96 cm oraz kruszywo betonowe 
(kostka), tel. 791-749-100
Kupię działkę w Koluszkach 
500-700 m2, ewentualnie z małym 
domem, 668-186-432
Sprzedam działki budowlane  
od 600 do 900 m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684 
lub 601-28-56-27
Sprzedam działkę rolną 6000 m2  
w Koluszkach, tel. 604-793-912  
lub 601-190-840
Sprzedam duże działki budowlane 
w Koluszkach, 691-750-199

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Poszukuję 2-pokojowego mieszka-
nia w domu jednorodzinnym, 
Koluszki i okolice. 607-571-340.
Poszukuję 2-pokojowego mieszka-
nia, Koluszki i okolice. 539-685-890
Tanio do wynajęcia Garaż 60m2 + 
poddasze. Możliwość działalności. 
Stasiakówka, 601-835-140
Do wynajęcia lokal w centrum 
Koluszek, ok. 60 m2 pod działalność 
handlowo-usługową. Wszystkie 
media, 691-040-770
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Piękne jabłka IDARED 1,5 zł/kg, 
505-771-121
Opel Vectra B – 1,6 benzyna, 2001 r. 
przebieg 191tys. Bezwypadkowy, 
zadbany, przegląd do lipca 2021,  
tel. 604-858-767 
Drewno kominkowe – opałowe, 
515-310-037
Drewno kominkowe - opałowe, 
509-101-167
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377 
Drewno kominkowe opałowe  
i rozpałka, tel. 608-830-403

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

OGŁOSZENIA DROBNE
Zatrudnię wykwalifikowane 
szwaczki. Praca całoroczna, tel. 601-
306-380
Firma budowlana zatrudni pracow-
ników fizycznych, tel. 607-314-883
Zatrudnimy elektryków, pomocni-
ków elektryków, tel. 42 214-07-00
Zatrudnię pracownika do stolarni, 
tel. 785-998-740

Do Zakładu krawieckiego w 
Brzezinach zatrudnię krojczego i 
szwaczki, 601-91-40-90
Zakład Krawiecki w Różycy 
zatrudni szwaczki szyjące na 
stębnówce lub owerloku. Produkcja 
polska, stała praca, 605-086-828
Szwaczki zatrudnimy. Stała praca, 
tel. 604-797-243

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

ZATRUDNIĘ BRUKARZA  
Z DOŚWIADCZENIEM

ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE  !!!
nr tel. 502 970 258

                                Firma Strarmeat Katowicz, Ignatowicz Sp.J. 

zatrudni do pracy na stanowisko: 
PRACOWNIK PRODUKCJI/ROZBIORU

Wymagania: książeczka zdrowia do celów  
  sanitarno-epidemiologicznych

 Zainteresowane osoby mogą wysłać CV na adres: 
zarzad@starmeat.pl lub złożyć osobiście w oddziale 

firmy w Koluszkach, ul. Zielona 18.

                                Firma Strarmeat Katowicz, Ignatowicz Sp.J. 

zatrudni do pracy na stanowisko:
Kierowca samochodu ciężarowego  

powyżej 3,5 t; kat. C+E.
Wymagania: książeczka zdrowia do celów  
  sanitarno-epidemiologicznych

 Zainteresowane osoby mogą wysłać CV na adres: 
zarzad@starmeat.pl lub złożyć osobiście w oddziale 

firmy w Koluszkach, ul. Zielona 18.

Zatrudnię pana do zakładu produkcyjnego w Koluszkach do pomocy przy 
segregacji palet oraz opakowań, 724-486-855 
Zatrudnię kierowcę kat. C lub C+E (kraj), 600-215-119
Pralki – naprawa, 609-046-483
Kierownik budowy, nadzór budowlany, 504-831-125
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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

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

INSTALACJE GAZOWE 
DOZIEMNE i WEWNĘTRZNE

- Instalacje Centralnego 
Ogrzewania, Podłogowe

- Wymiana Kotłów Węglowych 
na Gazowe lub inne

- Pompy Ciepła
- INSTALACJE WODNO- 

-KANALIZACYJNE
- INSTALACJE POWIETRZA 

SPRĘŻONEGO
- MONTAŻ SYSTEMÓW 

SPALINOWO-POWIETRZNYCH

Gałków Mały, Ogrodowa 31
tel. 693-124-409

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

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

„DANIEL & DANIEL”

SKŁAD OPAŁU
ul. Partyzantów 1
95-040 Koluszki
tel. 507-168-238  
lub 603-665-181

WĘGIEL TYLKO  
Z POLSKICH KOPALŃ
Zapraszamy Wszystkich 

Klientów 

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

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.
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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.

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

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

WĘGIEL  
(KOSTKA, EKOGROSZEK)

SKUP ZŁOMU STAL.
Gałków Mały  

ul. Towarowa 2 (obok stacji PKP)  
tel.: (44) 714-17-47

MALOWANIE  
ELEWACJI

Docieplenia
tel. 796-241-330

Miejsce  
na Twoją  
reklamę
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Szkoła Podstawowa nr 1  
dba o zdrowie uczniów

Pani Jolanta Dąbrowska opracowała i realizuje projekt edukacyjny 
pod hasłem ,,Z higieną za pan brat”. Jest on skierowany do uczniów klas 
drugich i trzecich. Główne cele projektu obejmują zagadnienia związane 
z zachowaniem czystości, przestrzegania rygorów sanitarnych w trudnym 
okresie pandemii COVID 19.

Na pierwszym spotkani uczniowie prezentowali, w jaki sposób pra-
widłowo i dokładnie myć ręce oraz je dezynfekowali. Dowiedzieli się, 
dlaczego jest to bardzo ważne zadanie każdego człowieka, zarówno 
dziecka, jak i dorosłego.

 Ważnym elementem kolejnych zajęć była nauka prawidłowego za-
kładania, zdejmowania oraz przechowywania maseczek. Spodobało im 
się hasło ,,Maseczka- to nie ściereczka”. Uczniowie otrzymali maseczki 
demonstracyjne, których sponsorem jest Pan Krzysztof Rżanek –właści-
ciel sieci Aptek Familypharm.

Uczniowie wiedzą, że należy ograniczyć pożyczanie przyborów 
szkolnych. Konieczne jest odkażanie w domu kredek, ołówków i innych 
akcesoriów szkolnych, a przede wszystkim bardzo dokładne mycie po-
jemników na kanapki.

W czasie realizacji projektu uczniowie uświadomili sobie, jak ważna 
jest dbałość o zdrowie. Umieją ubrać się do szkoły, w zależności od pory 
roku i temperatury panującej na zewnątrz. Ważnym elementem profilak-
tyki, była nauka zachowania odległości w czasie przerw, w szatni, na sto-
łówce szkolnej.

 Jesień to czas przeziębień, czas ,,cieknącego nosa”. Jedno z zajęć 
było poświęcone higienie oczyszczania nosa, zasłaniania dróg oddecho-
wych w czasie kichania i kasłania.

Każdy uczeń otrzymał paczuszkę chusteczek higienicznych i prezen-
tował, w jaki sposób prawidłowo z nich korzystać. Sponsorem chusteczek 
są Państwo Jastrzębowscy właściciele hurtowni papierniczej w Kolusz-
kach.

 Szereg działań profilaktycznych jest prowadzonych w świetlicy 
szkolnej. ,,Dzień czystych rąk” uczniowie upamiętnili kolorowymi rysun-
kami, które zdobią gazetkę oraz przypominają o konieczności częstego 
mycia i dezynfekcji rąk. W świetlicy szkolnej realizowany jest także pro-
jekt pt. ,,Dbam o czystość i swoje zdrowie”.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów  
z dnia 6 listopada 2020 r. Kino ODEON 3D w okresie od 

7 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r.  
jest nieczynne.



KONKURS!!!

„Pokoloruj swoją  
ulubioną księgarnię”

Zapraszamy dzieci z Gminy Koluszki do wzięcia udziału w zapowia-
danym już konkursie „Pokoloruj swoją ulubioną księgarnię”. Od lat krze-
wimy kulturę, animujemy lokalną społeczność i tworzymy miejsce, które 
da się lubić. Księgarnia to szczególnie ważny element w edukacji czytel-
niczej dzieci, to tutaj najmłodsi kształtują swoje gusta czytelnicze, a my 
pomagamy w doborze domowych biblioteczek. Nie pozostawiamy Wam 
wielkiego wyboru, bo jeśli przystąpicie do konkursu, oznaczać to będzie, 
że Waszą ulubiona księgarnią jest Skład Główny! Jednak to jedyna, ostat-
nia księgarnia w naszej gminie. Pamiętajcie o tym dokonując książko-
wych zakupów. Tym samym przypominamy o akcji #KsiazkaNaTelefon, 
w której bierzemy udział. 

Regulamin konkursu
1. Organizatorem konkursu „Pokoloruj swoją ulubioną księgarnię” jest Księ-

garnia Skład Główny z siedzibą przy ul. Brzezińskiej 21 w Koluszkach.
2. Konkurs jest skierowany do trzech grup wiekowych:
a. dzieci w wieku do lat 7
b. dzieci w wieku 7-10 lat
c. dzieci w wieku powyżej 10 lat
3.Kolorowankę należy pobrać pod linkiem zamieszczonym na profilu fb 

Księgarnia Skład Główny, wydrukować w formacie A4, pokolorować 
dowolną technika płaską, podpisać na dole pracy imieniem i wiekiem 
dziecka (na przodzie pracy) oraz dostarczyć do księgarni w godzinach 
pracy 11.30-18.00 oraz w soboty 9.00-13.00.

4. Prace przyjmujemy do dnia 30 listopada do godz. 18.00. 
5. Wyniki konkursu ogłosimy 06.12.2020 w Mikołajki o godz. 17.00 na fb 

księgarni.
6. Jeden uczestnik może nadesłać jedną pracę.
7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkur-

su oraz wyrażeniem zgody na publikowanie pracy w mediach społecz-
nościowych oraz wykorzystanie jej w celach promocyjnych. 

8. Laureaci otrzymają nagrody książkowe. Nagrodę można odebrać jedy-
nie osobiście. Miłej zabawy!  

Akcja dofinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego z Funduszu Promocji Kultury.


