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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 2021 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

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

Infolinia  
ws. przyłączy 

Tu uzyskasz informacje jak przyłączyć się 
do sieci kanalizacyjnej

pon. - piąt. w godz. 7.00-15.00 
tel. 44 714 58 79

15.01.  
ul. Korczaka 5

16.01.  
ul. Sikorskiego 6A

17.01.  
ul. 3 Maja 8

18.01.  
ul. 3 Maja 19G

19.01.  
ul. Brzezińska 54

20.01.  
ul. Przejazd 6

21.01.  
ul. 11 Listopada 33
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Budowa wiaduktu pod lupą

Zapewnienie sprawnego  
przejazdu będzie  
nie lada wyczynem 

Dla mieszkańców naszej gminy tematem numer jeden rozpo-
czętego roku, zdecydowanie będą dwie potężne drogowe inwesty-
cje, czyli budowa nowego wiaduktu w Koluszkach oraz tunelu pod 
torami kolejowymi w Gałkówku. 

Drogowo-kolejowa specyfika obydwu inwestycji powoduje, że 
utrudnienia w ruchu, które pojawią się nieubłaganie, w codziennym 
funkcjonowaniu dotkną bardzo dużą grupę mieszkańców naszej 
gminy. Problem będziemy mieli bowiem nie tylko z przemieszcza-
niem się na terenie naszego miasta, ale również na przykład w po-
dróżowaniu do Łodzi. 

Z rozmów, które gmina prowadzi z PKP wynika, że pojawią się 
ograniczenia w ruchu pociągów. Część połączeń może zostać odwo-
łanych, inne zostaną „puszczone” innymi torami. By minimalizować 
utrudnienia podczas budowy tunelu, część prac związanych z wier-
ceniem ma być toczona nocami. 

Wiadukt
W kwestii budowy wiaduktu w Koluszkach, najbardziej palący 

problem to oczywiście zapewnienie sprawnej komunikacji między 
obydwoma częściami miasta. Choć to na Zarządzie Dróg Woje-
wódzkich w Łodzi leży powyższy obowiązek, gmina postanowiła 
podjąć pewne niezależne działania. Nasz samorząd jest w trakcie 
projektowania drogi łączącej strefę ekonomiczną z Felicjanowem. 
Chodzi tu o budowę drogi, która połączy nową część strefy ekono-
micznej z Erazmowem (na wysokości kopalni piasku). Droga ta od-
ciążyłaby kierunek, który prowadzi przez ul. Krańcową i pierwszy 
przejazd kolejowy z wjazdem do Felicjanowa.   

Nowy przejazd kolejowy?
Niezależnie od powyższych działań trwają analizy i rozmowy 

ze spółkami kolejowymi, m.in. w sprawie budowy tymczasowego 
przejazdu przez tory kolejowe w Koluszkach. Gmina chce w tej 
kwestii pomóc Zarządowi Dróg Wojewódzkich. Jako miejsce jego 
lokalizacji, w grę wchodzą okolice dawnego przejazdu przy wiaduk-
cie. Rozwiązanie ma jednak spore mankamenty. Pracownicy kolei 
zwracają uwagę na to, że byłoby to raczej awaryjne rozwiązanie, po-

nieważ ze względu na duży ruch pociągów, przez 90 proc. dnia prze-
jazd byłby zamknięty. Budowa przejazdu wymagałaby również za-
angażowania ogromnych środków pieniężnych. 

Oprócz powyższych rozwiązań samorząd będzie oczywiście za-
chęcał kierowców, by dojeżdżając do naszej gminy już wybierali od-
powiednie rozwidlenia drogowe, które pokierują na odpowiednią 
stronę miasta. Chodzi tu na przykład o odbijanie już w Rokicinach 
czy Ujeździe, a od strony Brzezin kierowanie się na Lisowice. 

Budowa wiaduktu nie rozpocznie się wcześniej niż w połowie 
roku. 20 stycznia Zarząd Dróg Wojewódzkich otwiera dopiero prze-
targ na wyłonienie wykonawcy. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, 
nowy wiadukt będzie budowany w śladzie obecnej przeprawy nad to-
rami.  

(pw)       

Nocą schwytali złodzieja  
na gorącym uczynku

Koluszkowscy policjanci zatrzymali 25-latka, który w nocy 
włamał się i okradł sklep z narzędziami. Zebrane przez policjantów 
dowody pozwoliły na przedstawienie zatrzymanemu 2 zarzutów 
kradzieży i kradzieży z włamaniem. Ponieważ mężczyzna działał w 
warunkach recydywy, grozi mu zwiększony wymiar kary.

W nocy z 10 na 11 stycznia 2021 roku dzielnicowy z koluszkow-
skiej komendy i policjant z Andrespola patrolując Koluszki tuż przed 
godziną 1:00 zauważyli na ulicy Brzezińskiej przebiegającego męż-
czyznę. Wzbudziło to podejrzenia mundurowych i postanowili spraw-
dzić zamiary biegacza. Ruszyli w jego stronę, lecz na widok patrolu 
mężczyzna wbiegł na otwartą posesję i próbował się tam ukryć. Poli-
cjanci szybko znaleźli mężczyznę. Okazało się, że miał ze sobą rower, 
torbę podróżną oraz 2 komplety narzędzi. Na odzieży miał odłamki 
szkła. Mężczyzna nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć co robi w tym 
miejscu. Co chwilę zmieniał wersję. Spostrzegawczość policjantów 
doprowadziła ich do pobliskiego sklepu z narzędziami, gdzie była wy-
bita szyba. Okazało się, że z tego sklepu skradziono narzędzia o war-
tości blisko 600 złotych. Rower, którym podróżował 25-letni pabiani-
czanin również był kradziony. Mężczyzna ukradł rower o wartości 
około 1000 złotych kilka godzin wcześniej. Mężczyzna został zatrzy-
many. Policjanci zwrócili właścicielom skradzione przedmioty. Pabia-
niczanin usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi kara do  
10 lat pozbawienia wolności. Ponieważ działał on w warunkach recydy-
wy czyli powrotu do przestępstwa, grozi mu nawet do 15 lat więzienia.

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



4 15.01.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 2

Nietrzeźwy bez uprawnień wjechał 
w bramę, w samochód i do rowu

Koluszkowscy policjanci zatrzymali 21-latka, który kierując 
audi w stanie nietrzeźwości wjechał w bramę, później w zaparkowa-
ny pojazd, a na koniec wylądował w rowie. Co ciekawe, mężczyzna 
dopiero zdobywał prawo jazdy. Teraz raczej szybko go nie uzyska. 
Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem.

6 stycznia 2021 roku około godziny 21:30 patrol ruchu drogo-
wego z Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach otrzymał zgło-
szenie, iż w miejscowości Gałków Mały audi wjechało w bramę 
wjazdową posesji. Na miejscu zdarzenia mundurowi ustalili, że kie-
rujący audi jeździł bardzo gwałtownie, wpadł w poślizg i uderzył w 
bramę uszkadzając ją. Pojazd szybko odjechał. Policjanci ustalili 
dane kierującego. Po chwili dostali kolejne zgłoszenie, iż w pobliżu, 
na ul. Wojska Polskiego, ten sam samochód uszkodził zaparkowane 
renault i wjechał do rowu. We wskazanym miejscu mundurowi za-
stali świadków tego zdarzenia, którzy ujęli kierującego. Był to 
21-letni mieszkaniec gminy Koluszki, który dopiero rozpoczął kurs 
prawa jazdy i nie może samodzielnie prowadzić samochodu. Bada-
nie stanu trzeźwości wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego or-
ganizmie. Mężczyzna został zatrzymany przez koluszkowskich po-
licjantów. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania w stanie 
nietrzeźwości, co zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności. 
Dodatkowo 21-latek odpowie przed sądem za wykroczenia, których 
się dopuścił.

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

Na pomoc bezdomnym, samotnym  
i nieporadnym życiowo - reagujemy  
na ich wychłodzenie!

Policjanci z powiatu łódzkiego wschodniego odwiedzają ustron-
ne miejsca, pustostany i posesje, w których mogą gromadzić się oso-
by bezdomne. Przy współpracy z instytucjami MOPSu i GOPSu sta-
rają się również pomóc osobom starszym oraz mającym trudności z 
samodzielną egzystencją.

Jak co roku mun-
durowi z koluszkow-
skiej komendy oraz 
podległych komisa-
riatów z Tuszyna, 
Rzgowa oraz poste-
runku z Andrespola 
w okresie zimowym 
sukcesywnie kontro-
lują miejsca, w któ-
rych przebywają lub 
mogą przebywać 
osoby narażone na 
wychłodzenie organizmu. Miejsca zagrożone są kontrolowane o każ-
dej porze dnia i nocy. Minusowa temperatura na zewnątrz zarówno w 
dzień jak i w nocy połączona z nieporadnością życiową, brakiem ,,cie-
płego kąta” lub stanem upojenia alkoholowego to główne przyczyny 
wychłodzenia, na które narażone są osoby bezdomne lub samotne. 
Aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom dzielnicowi i policjanci z 
wydziałów i ogniw patrolowo-interwencyjnych sprawdzają miejsca, 
w których mogą przebywać osoby bezdomne. Zazwyczaj są to pusto-
stany, opuszczone obiekty fabryczne, altanki na ogródkach działko-
wych itp. Funkcjonariusze odnajdujący takie osoby każdorazowo pro-
ponują przewiezienie do placówek w których można znaleźć 
schronienie i zjeść rozgrzewający posiłek. Dobre rozpoznanie w wy-
mienionej tematyce mają również pracownicy MOPS-ów i GOPS-ów 
dlatego często działania te prowadzone są przy współudziale przed-
stawicieli obu instytucji.

Należy pamiętać, że na wychłodzenie organizmu szczególnie 
narażeni są bezdomni, osoby starsze, nieporadnie życiowo i osoby 
nietrzeźwe przebywające na dworze.

Policjanci apelują:
W przypadku zauważenia osoby, która może potrzebować po-

mocy nie zwlekać z powiadomieniem odpowiednich służb. Nie na-
leży także przechodzić obojętnie obok osób znajdujących się pod 
wpływem alkoholu. Funkcjonariusze reagują na każde zgłoszenie i 
niekiedy to właśnie jeden telefon może zadecydować o życiu drugie-
go człowieka. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy policję za każdym 
razem, kiedy ktoś narażony jest na wychłodzenie organizmu.

Informacje na temat placówek zajmujących się pomocą osobom 
bezdomnym, można uzyskać dzwoniąc pod bezpłatny numer  czyn-
ny całą dobę:  987.

Wykaz placówek pomocowych dostępny jest również  na stro-
nie: www.lodzkie.eu

W przypadku zagrożenia ludzkiego życia lub zdrowia, nie wa-
haj się również zadzwonić na policje, pogotowie lub straż pożarną:

Numer alarmowy – 112
KPP Łódź-Wschód tel. kont. (47) 842 12 11, (47) 842 12 50
Wystarczy jeden telefon, aby uratować czyjeś życie !!!

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

Przerwy w dostawach prądu
 � 20 i 21.01.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki Stare 1.
 � 21.01.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Witkowice 1 i 2,  

Przanówka.
 � 22.01.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Przanowice 4,  

Gaj gm. Koluszki, Gałkówek 3 i 4, Gałkówek Parcela.
 � 28.01.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Gałkówek 1, 2, Ada-

mów, Jordanów Eufeminów 1 i 2.
 � 28 i 29.01.2021r. w godz. 8:00 do 15:00 : Małczew 1, 2, 3, 

Czyżyków. 

Poszukiwany właściciel suczki
10 stycznia 2021 roku w 

Brzezinach znaleziono starszą 
suczkę, mieszańca owczarka nie-
mieckiego z niezarejestrowanym 
chipem. Suczka widziana była 
wcześniej w miejscowości Roch-
na. 
 Aktualnie przebywa w Schroni-
sku Jasionka, ul. Skośna 15, Bia-
ła k. Zgierza. Telefon kontakto-
wy do schroniska: 501 23 23 00.

https://schroniskojasionka.pl
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Wspólny projekt profilaktyczno – literacki szkół 
podstawowych z terenu gminy Koluszki 

„Bliskość w rodzinie = Szczęśliwy 
człowiek = Dobre życie”

Pandemia Covid-19 wszystkim dała się we znaki, a w szcze-
gólności dzieciom, które nagle zostały pozbawione bezpośrednie-
go kontaktu z rówieśnikami, nauczycielami i zwykłego życia 
szkolnego. Z dnia na dzień młodych ludzi  zamknięto w domach 
i jedynym oknem na świat stał się dla nich komputer, zaś szansą 
na jakąkolwiek relację  ich domownicy – czyli rodzina. 

Pragnąc wyjść naprzeciw powstałym  trudnościom i zagroże-
niom,  Szkoła Podstawowa w Różycy zainicjowała projekt profilak-
tyczno - literacki, w który włączyły się wszystkie szkoły podstawo-
we z terenu gminy Koluszki. Jego celem nadrzędnym, oprócz 
nawiązania ścisłej współpracy między siedmioma placówkami i 
wzmocnienia więzi emocjonalnych z rodziną, jest stworzenie wspól-

nego opowiadania profi-
laktycznego, uświadamia-
jącego najmłodszym, że 
bliskość w rodzinie wa-
runkuje ich szczęśliwe 
życie w dorosłości. 

Każda ze szkół zaan-
gażowanych w projekt, 
pod czujnym okiem peda-
gogów, będzie w comie-
sięcznych odstępach cza-
su tworzyć własną część 
opowiadania, do której 

kolejne placówki będą dopisywały ciąg dalszy, bazując na tych sa-
mych bohaterach i ich przeżyciach, tak, aby powstała logiczna ca-
łość z właściwym, profilaktycznym przesłaniem.  

Końcowym efektem wspólnej pracy będzie opowiadanie w for-
mie e-booka z postawioną tezą, iż pandemia przypomniała bohate-
rom utworu o nadrzędnej wartości w życiu każdego człowieka, jaką 
stanowi rodzina. Jednak by tak się stało, muszą zaistnieć w niej głę-
bokie i bliskie relacje międzyludzkie, dzięki którym powstaną trwa-
łe fundamenty na dobry start w stabilne emocjonalnie dorosłe życie. 
Z tego powodu stworzeni przez uczniów bohaterowie będą mieli za 
zadanie uzdrowić często kulejące relacje w rodzinie, wzmocnić te, 
które są dobre oraz zacząć odkrywać drobne, z pozoru błahe, lecz 
pozytywne strony przymusowej izolacji spędzanej w gronie swoich 
najbliższych.

Projekt rozpoczął się w listopadzie, za nami już dwie części 
opowiadania, które stworzyły i zilustrowały szkoły z Różycy i Dłu-
giego, całość dopełnią treści przygotowane przez uczniów z Gałko-
wa Dużego, Szkoły Podstawowej nr 1, Będzelina i Szkoły Podsta-
wowej  nr 2. Wirtualną okładkę opowiadania profilaktycznego 
wykonają podopieczni SOSW w Koluszkach, również biorący 
udział we wspólnych działaniach. Postępy prac można naturalnie 
śledzić w sieci, gdyż projekt realizowany jest w ramach programu 
eTwinning, dającego możliwość bezpiecznej współpracy w Interne-
cie. Oto adres strony, do której odwiedzenia serdecznie już teraz 
wszystkich zapraszamy: https://twinspace.etwinning.net/137028/
pages/page/1204142 

Inicjatorki przedsięwzięcia – pedagog szkolny – Jolanta Piasec-
ka oraz polonistka – Annika Niburska, wspierane przez panią dyrek-
tor Anetę Mrówkę, mają nadzieję, że poprzez ten wspólny projekt 

szkoły z terenu gminy Koluszki pokażą  RAZEM, iż mimo pandemii 
dbają o profilaktykę uczniów, podnoszą ich kompetencje językowe, 
a także uczą jak organizować czas samodzielnie, w gronie, które 
znacznie się pomniejszyło. Być może dla wielu osób (nie tylko 
członków projektu) czas pandemii stanie się chwilą na przemyśle-
nie, przewartościowanie swojego życia, będzie doświadczeniem po-
koleniowym, które z jednej strony może być niezwykle trudne, a z 
drugiej – dać pozytywny efekt, ponieważ dzieci będą poszukiwać 
relacji, których tak bardzo wcześniej im brakowało.

Razem możemy więcej
Wprawdzie od dłuższego czasu szkoły świecą pustkami, nie 

słychać uczniowskiego gwaru, ale w Szkole Podstawowej w Gałko-
wie Dużym wiele się dzieje. Dzięki zaangażowaniu  rodzica jednej z 
uczennic – pana Marcina Tomczyńskiego, który reprezentuje firmę 
PPHU Marek Makowski - otrzymaliśmy  farby i gładź gipsową,  
dzięki czemu udało się odświeżyć kilka sal lekcyjnych.

Z kolei  fundusze przekazane przez sołectwa: Gałków Duży, 
Gałków Mały Wschód, Gałków Mały Zachód oraz Borowa I, 
Borowa II  pozwoliły na doposażenie dwóch klas w stoliki i krzeseł-
ka, sala 35 zyskała także nowe meble. Dzięki hojności sołectw i zro-
zumieniu potrzeb gałkowskiej placówki możliwy stał się też zakup 
sprzętu rekreacyjnego do szkolnej siłowni. Z funduszy sołeckich za-
kupiono również monitor interaktywny do sali nr 1, w której uczą się 
najmłodsi uczniowie. Warto pod-
kreślić, że dzięki temu już 
wszystkie klasy I-III mogą ko-
rzystać z najnowszych technolo-
gii.

W tej pandemicznej rzeczy-
wistości cieszy każdy przejaw 
ludzkiej życzliwości i otwartości. 
Warto podkreślić, że wymienione wyżej rady sołeckie oraz radni na-
szej lokalnej społeczności  nigdy nie zapominają o szkole. Dzięki 
owocnej współpracy dzieci przywitają nieco odmienione, jaśniejsze 
sale.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Gałkowie Dużym wyrażają ogromną wdzięczność wszyst-
kim darczyńcom.

Życzymy Państwu wiele dobra, zdrowia oraz spokojnej 
codzienności w poczuciu bezpieczeństwa w Nowym 2021 Roku !

DZIĘKUJEMY😊
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W 3 dzielnicy Paryża, w  
gotyckim kościele starego kró-
lewskiego klasztoru Saint-Mar-
tin-des-Champs, od roku 1802 
roku istnieje Muzeum Sztuki i 
Rzemiosła, zwane popularnie 
Muzeum Techniki. Wśród eks-
ponatów znajduje się jeden nie-
duży przedmiot, przypominają-
cy skrzynkę postawioną na 
trzech ukośnych nogach. Gdyby 
ktoś stwierdził, że to stary aparat 

fotograficzny, nie byłby daleko 
od prawdy. To prototyp pierw-
szej na świecie kamery filmowej 
- kinematograf, dzieło słynnych 
braci Lumière, którzy poruszyli 
w ruch obraz zapisany na apara-
cie fotograficznym, stając się oj-
cami światowej kinematografii. 
Za najstarszy film na świecie  
uznaje się ich słynne „Wyjście 
robotników z fabryki”, którego 
projekcja odbyła się 28 grudnia 
1895 roku. Dwa lata później na-
kręcili krótki, około minutowy 
obraz, pokazujący spacerują-
cych i handlujących ludzi na 
Placu Sułtana Omara przed Bra-
mą Jaffy na Starym Mieście w 
Jerozolimie.  

Czy aby na pewno wynale-
zienie kinematografu jest dzie-
łem Francuzów? Okazuje się że 
nie do końca. Fakt, że możemy 

dziś  oglądać  dokumenty, rela-
cje sportowe, filmy fabularne i 
codzienne informacje ze świata 
polityki, gospodarki czy kultury, 
zawdzięczamy przede wszyst-
kim… Polakowi. Nazywał się 
Kazimierz Prószyński i jego na-
zwisko w historii światowej ki-
nematografii wymienia się jed-
nym tchem razem z Braćmi 
Lumière  i Thomasem Ediso-
nem.  

Historię Polaka, 
którego wynalazek 
francuscy bracia udo-
skonalili i opatentowa-
li, poznamy w  6-czę-
ściowym komiksie, 
który wydało niedaw-
no Narodowe Centrum 
Kultury Filmowej w 
Łodzi oraz EC1-Łódź 
Miasto Kultury. Ry-
sunki wykonał Rafał 
Szłapa – absolwent 
Wydziału Grafiki Aka-
demii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, pokoloro-
wała je Joanna Holek-
sa-Szłapa - absolwent-
ka filologii polskiej 
Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach, zaś 

pomysłodawcą książki w formie 
komiksu i autorem scenariusza 
jest Piotr Komorowski, arche-
olog i historyk sztuki,  koluszko-
wianin (od niedawna mieszkają-
cy w Łodzi).

 „Kapitan Kloss” i  „Kapi-
tan Żbik” - rysunkowe wersje 
seriali  „Stawka większa niż ży-
cie” oraz „07 Zgłoś się”, „Gan-
dalf Szalony” - baśniowa opo-
wieść o Wikingach, „Tajemnica 
Quipu” - o skarbach Inków 
ukrytych w Polsce,  i oczywiście 
niezapomniany „Tytus, Romek i 
Atomek” - to komiksowe prze-
boje lat 70-tych  i 80-tych, w 
których rozczytywała się ów-
czesna młodzież. Potem czasy 
się zmieniły i oglądanie rysun-
ków z dialogami z „chmurki” 
wydawały się infantylnym ob-
ciachem. Tymczasem od kilku-

nastu ostatnich lat komiks  wra-
ca z powrotem  i jego autorzy 
niekoniecznie zajmują się two-
rzeniem opowieści jedynie  dla 
dzieci.  

Z Piotrem Komorowskim, 
autorem scenariusza i pomy-
słodawcą Komiksu pt. „Pró-
szyński”, rozmawia Zbigniew 
Komorowski. 

-Uważasz, ze komiks jako 
sposób literackiej wypowiedzi  
czeka jakiś „renesans”?  Żyje-
my znów w świecie informacji-
-obrazków? A może jest to od-
powiedź na  kulturowe lenistwo 
współczesnego człowieka, go-
niącego za pieniędzmi i  mało 
zainteresowanego czytaniem 
wielotomowych książek?

-Choć mam wrażanie, że 
rzeczywiście czas atencji społe-
czeństwa z czasem maleje, to 
nie wiązałbym tego procesu z 
kulturowym lenistwem. A co do 
pytania o renesans komiksu i 
świat informacji-obrazków: To 
już się dzieje, a świat zawsze był 
informacyjno-obrazkowy. Licz-
ba ludzi, którzy co roku uczest-
niczą w Międzynarodowym Fe-
stiwalu Komiksu i Gier w Łodzi 
tylko wzrasta: w 2019 roku było 
to jakieś 20 tys. osób, z kolei 
edycja 2020 ze względu na Co-
vid przeniesiona została do sie-
ci. Ruch na rynku komiksowym, 
który obserwujemy od kilku lat 
jest też związany z tym, że po-
kolenie, które w latach 90-tych 
wychowało się na komiksach 
wydawnictwa TM-Semic (sam 
jako dzieciak jeździłem po Ko-
luszkach na rowerze od kiosku 
do kiosku szukając najnowszego 
Spidermana) weszła w ten wiek, 
że może pozwolić sobie na wy-
dawanie zarobionych przez sie-
bie pieniędzy na medium, które 
dawało tyle frajdy w młodości.

-Co Cię skłoniło do napi-
sania scenariusza do tej książ-
ki i skąd pomysł, by zrobić to 
w formie komiksu?  

-Przywracanie pamięci o 
wielkich Polakach w historii ki-
nematografii jest niejako wpisa-
ne w misję Narodowego Cen-
trum Kultury Filmowej, a postać 

Kazimierza Prószyńskiego stoi 
u początków opowieści o „fil-
mie nad Wisłą”. W NCKF zre-
konstruowaliśmy biopleograf 
Prószyńskiego i przy jego po-
mocy odtworzyliśmy pierwszy 
polski film fabularny Powrót 
Birbanta. Cały czas zastanawia-
my się, jakiego medium może-
my jeszcze użyć, aby dotrzeć do 
kolejnych osób, które nigdy nie 
słyszały o Prószyńskim. Stwo-
rzyliśmy wystawę o rodzimych 
wynalazcach, która towarzyszy-
ła ekspozycji Leonardo. Energia 
umysłu, posiadamy przełomowy 
wynalazek Prószyńskiego, mamy 
nową wersję jego filmu, więc 
czemu nie komiks. Łódź należy 
do sieci Miast Filmu Unesco ale 
jest też miastem komiksu. 
Wspomniany Międzynarodowy 
Festiwal Komiksu i Gier w Ło-
dzi będzie mieć w tym roku 
swoją 32 edycję.

-Opowieść o Prószyńskim  
jest  fabularnym dokumentem  
czy raczej beletrystyką? Cze-
go jest więcej: prawdziwych 
wydarzeń czy Twojej autor-
skiej twórczości? 

 -Komiks jest mieszanką. 
Sam szkielet historii jest mój, 
ale zależało mi na tym aby opo-
wieść była ugruntowana w rze-
czywistości. Świat Prószyńskie-
go to nasz świat, nadal jesteśmy 
w początkach XX wieku, który 
znamy z podręczników historii, 
część wydarzeń jak studia Pró-
szyńskiego w Liège czy śmierci 
bliskich również wzięte zostały 
z biografii wynalazcy. Spiski, ta-
jemnice i intryga to już niestety 
jestem ja.

-To książka o głównym 
bohaterze czy nie tylko o nim 
samym? 

 -Chciałem, aby świat „Pró-
szyńskiego. Odwiecznych Pie-
śni” zaludniały prawdziwe po-
staci, i ten pomysł będzie mieć 
kontynuacje w kolejnych czę-
ściach. Chodzi o autorytety z 
dziedziny nauki i kultury, któ-
rych w Polsce początku XX wie-
ku było mnóstwo, a których ży-
cie samo w sobie mogłoby 
posłużyć jako materiał na setki 
podobnych historii. W pierwszej 
części poznajemy dwie takie po-

Koluszkowianin autorem komiksu  
o polskim twórcy kinematografu
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staci: Mieczysława Karłowicza, 
kompozytora i przyjaciela Pró-
szyńskiego oraz Stanisława Wit-
kiewicza, z którym ojciec głów-
nego bohatera (Konrad „Promyk” 
Prószyński) wrócił do Polski z 
Tomska, dokąd to ich rodziny zo-

stały zesłane carskim ukazem. 
Ważną postacią jest też Lena, nie-
spodziewana towarzyszka Karło-
wicza, ale podobnie jak wspo-
mniane spiski, tajemnice i intrygi 
jest już postacią w 100% fikcyjną.

-Wiemy co nieco o pocho-
dzeniu Kazimierza Prószyń-
skiego?  

-Jedyną samodzielną bio-
grafią Prószyńskiego jest ksią-
żeczka Władysława Jewsiewic-
kiego. Jest dostępna w całości 
w sieci i gorąco polecam tę kró-
ciutką lekturę. Prószyński po-
chodził z rodziny „z tradycja-
mi” – jego dziadek Stanisław 
Antoni był fotografem czynnie 
zaangażowanym w ruchy nie-
podległościowe, za co został 
zesłany z rodziną do Tomska. I 
o ile dziadek był wypisz wyma-
luj postacią epoki romantyzmu 
o tyle Konrad Prószyński, oj-
ciec Kazimierza, był „podręcz-
nikowym” pozytywistą, opraco-
wywał i wydawał prace, mające 
na celu krzewienie kultury 
wśród młodzieży i jest znany 
przede wszystkim jako twórca 
Elementarza (znanego jako Ele-
mentarz Promyka) oraz  Obraz-
kowej nauki czytania i pisania. 
Jeżeli chodzi o samego Kazi-
mierza Prószyńskiego to więcej 

wiemy o jego wynalazkach niż 
o samym człowieku. To głów-
nie one są „nośnikiem pamięci” 
o człowieku, szczególnie wi-
doczne jest to w dwudziestole-
ciu międzywojennym, okresie 
w którym biografia wynalazcy 

posiada wiele luk. Te nie-
wiadome idealnie wypeł-
nić może komiksowa fik-
cja, choć do tych lat pewnie 
dotrzemy około tomu 6. 
Historia prawdziwego Pró-
szyńskiego kończy się 13 
marca 1945, wynalazca 
umiera w obozie Mauthau-
sen-Gusen.

-Dziś już wiemy, że to 
nie było tak, że Bracia 
Lumière z niczego stwo-
rzyli „Coś”.  Co  takiego 
zrobił z kamerą Prószyń-
ski, czego nie musieli  już 
robić bracia Lumière? Na 
czym polegało nowator-
stwo wynalazku Polaka? 

-Kinematografia była zwa-
na cudem ożywionej fotografii i 
najważniejszym problemem, z 
jakim się borykała w pierw-
szych latach, było poruszenie 
obrazu w płynny sposób. Pomię-
dzy drżącym, przeskakującym 
obrazem i migoczącym świa-
tłem te pierwsze filmy nie mogły 
trwać zbyt długo, gdyż męczyły 
wzrok,  powodowały łzawienie i 
zawroty głowy. Dopiero „uspo-
kojenie obrazu” mogło sprawić, 
że czas filmu można było wydłu-
żyć, a to jest już zasługa Kazi-
mierza Prószyńskiego.  Dokonał 
tego przez szereg wynalazków, 
od zastosowania dwóch obiekty-
wów w swoim urządzeniu, po-
przez zaprojektowanie chwytaka 
przesuwającego płynnym ru-
chem taśmę filmową i wreszcie 
obturatora, który był rodzajem 
wiatraczka, „zagęszczającym” 
jakby liczbę klatek wyświetla-
nych przez projektor.

-Wiadomo, co zadecydo-
wało o tym, że to Francuzom a 
nie Polakowi przypadła sława 
„Ojców” światowej kinemato-
grafii ? Oni w ogóle poznali  
się osobiście? I jak doszło do 
tego, że Lumière niemal całko-
wicie przyćmili jego wkład w 
stworzenie kamery filmowej?

-Składają się na to chyba 
przede wszystkim dwa czynniki. 
Pierwszy to fakt, że bracia 
Lumière potrafili bardziej rozre-
klamować swój kinematograf, 
mieli lepszy PR. Co też później 
przełożyło się na fakt, że histo-
rykom kinematografii łatwiej 
było pisać o czymś, co było po-
wszechnie znane. Prószyński, 
pomimo uznania jakim cieszyły 
się jego wynalazki, był trudniej-
szy do zarejestrowania na „fil-

mowej mapie świata”, którą roz-
świetlała gwiazda braci Lumière. 
Drugim czynnikiem, który zde-
cydowanie nie pomagał wyna-
lazcy był jego charakter. Pró-
szyński był perfekcjonistą, który 
nie godził się na patentowanie i 
produkcję wynalazków dopóki 
nie spełniały jego wyśrubowa-
nych oczekiwań. Ciągle udosko-
nalał swoje projekty, podczas 
gdy w tym samym czasie dużo 
gorsze, tańsze rozwiązania (czę-
sto bazujące na jego wynalaz-
kach lub odsprzedanych paten-
tach) wchodziły do produkcji. 

-Jak oceniasz współpracę z 
pozostałymi Twórcami książki-
-komiksu? Powiedz coś o nich. 

-Rysownikiem komiksu jest 
Rafał Szłapa znany fanom ko-
miksu z serii Bler. I to przez ten 
komiks (konkretnie tom 6 Psie 
Imperium), wybrałem go wie-
rząc, że jest najlepszym rysow-
nikiem do opowiedzenia ze mną 
historii Prószyńskiego. Trium-
wirat dopełniła żona Rafała - Jo-
anna Holeksa-Szłapa, której za-
wdzięczamy kolory i liternictwo. 
Ona też złożyła komiks do dru-
ku. Oczywiście komiks nie po-

wstałby również, gdyby nie po-
moc i uwagi koleżanek i 
kolegów z Narodowego Cen-
trum Kultury Filmowej. Proces 
tworzenia komiksu z tymi ludź-
mi był taką kotwiczką, która 
utrzymała mnie w dobrym zdro-
wiu podczas tego wszystkiego 
co działo się w tym przeklętym, 
ubiegłym roku.  

-Gdzie można twoją książ-
kę kupić?

 -Komiks kupić można na 
stronie www.gildia.pl, choć 
wiem że jest teraz chwilowo nie-
dostępny. Pierwsza partia roze-
szła się dość szybko, ale już ko-
lejne paczki zostały wysłane do 
sklepu. 
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Finał akcji „Prezent od Serca” 

Paczki od mieszkańców  
trafiły do podopiecznych  DPS

Wyjątkowa inicjatywa „Prezent od Serca” wyszła z pomysłu 
Pani Agnieszki Jóźwiak oraz Pani Joanny Kalinowskiej, które bar-
dzo ciężko pracowały nad spełnieniem marzeń naszych podopiecz-
nych. Opublikowanie „Listów do Świętego Mikołaja” na łamach 
„Tygodnia w Koluszkach” zaskutkowało  ogromnym zainteresowa-
niem ze strony czytelników. W rezultacie udało się skompletować 
60 paczek od darczyńców w czasie zaledwie kilku dni. 

Jednak nie był to koniec 
niespodzianek dla mieszkań-
ców DPS. Ludzi dobrej woli 
było tak wielu, że przycho-
dziły paczki ze słodyczami, 
kosmetykami i odzieżą od 
osób anonimowych, oraz ze 
zbiórek dobrowolnych. Bar-
dzo dużo prezentów w posta-
ci odzieży i słodyczy miesz-
kańcy DPS otrzymali z akcji 
zorganizowanej przez Panią 
Karolinę Krasicką- Maziarz, 
gdzie należy podkreślić 
ogromny udział właścicieli 
koluszkowskich butików 
odzieżowych. Dotarły rów-

nież prezenty w postaci słodyczy, zabawek, artykułów chemicznych 
i odzieży od mieszkańców Jordanowa, gdzie do całej zbiórki przyłą-

czyli się strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie. Prze-
piękną inicjatywę zorganizowała nauczycielka Pani Iwona Piwoń-
ska i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach, przekazując 
podopiecznym DPS wyjątkowe kartki świąteczne zrobione przez 
uczniów, bombki wykonane techniką decoupage, oraz telewizor. 
Słodkie upominki nasi mieszkańcy otrzymali również od Starosty 
Łódzkiego Wschodniego, Marszałka Województwa Łódzkiego, 
oraz Burmistrza Koluszek. W imieniu pracowników  ZOSR RP 
Wytwórni Umundurowania Strażackiego Pani Ewa Wlazło, wraz z 
koleżankami, przekazała dużą paczkę ze słodyczami i odzieżą. Z 
entuzjazmem i zachwytem mieszkańcy i personel odebrali również 

piękne kartki świąteczne od  Szkolnego Koła Wolontariatu, które 
składa się ze społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Ko-
mornikach.

Wszystkie otrzymane dary zostały podzielone na paczki (pre-
zenty dla podopiecznych) i rozdane podczas Spotkania Wigilijnego. 
Mieszkańcy byli bardzo wzruszeni i zaskoczeni tak ogromną ilością 
prezentów. Na twarzach uczestników spotkania malował się uśmiech 
i szczęście. Akcja „Prezent od Serca” przerosła najśmielsze wyobra-
żenia, bo stała się początkiem wspaniałej społecznej inicjatywy. Je-
steśmy głęboko wzruszeni dobrocią i okazanym zrozumieniem dla 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach, którzy mają 
bardzo trudny rok za sobą. 

Wielkie wyrazy uznania i podziękowania za pamięć i wsparcie 
w tych trudnych czasach. Jednocześnie pragniemy przekazać życze-
nia Szczęśliwego Nowego 2021 Roku dla wszystkich ludzi dobrej 
woli. 

Mieszkańcy,
Pracownicy, 

Dyrektor DPS Lisowice

Salon fryzjerski „Wyczesani”  
zagra dla WOŚP

Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy gra po raz 29.  
W grę Orkiestry włącza się 
Salon „Wyczesani” z Kolu-
szek. 

- Dobro wraca. Warto po-
magać - mówi Marlena Ma-
ciejewska, właścicielka Salo-
nu. Dlatego też w dniu 31 

stycznia (niedziela), od godziny 10:00 zapra-
szamy wszystkie Panie i panienki na strzyżenie 
i modelowanie, a Panów i chłopców na strzy-
żenie. Cały dochód zostanie przekazany na 
WOŚP.

Salon Wyczesani, ul.11 Listopada 44b, 
Koluszki. Tel. kontaktowy: 733-235-835. 

31 stycznia strzyżenie i modelowanie będą 
wykonywać Marlena Maciejewska właściciel-
ka salonu oraz Agnieszka Włóka pracownik sa-
lonu.                                                             Zk
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Dronem kontrolowali  
jakość dymu z komina

Wraz z nadejściem zimy Urząd Miejski w Koluszkach rozpo-
czął akcję kontroli jakości dymu wydobywającego się z kominów. 
W miniony wtorek wykorzystano do tego drona, czyli zdalnie stero-
wane urządzenie latające. Kontroli poddano kilka kominów na tere-
nie osiedla Łódzkiego i Łódzkiego II w Koluszkach. Akcja była jed-

nocześnie testem tego rodzaju 
urządzeń. 

Czy drony są przydatnym 
elementem w walce o czystsze 
powietrze? Wszystko wskazuje 
na to, że tak. Dron to bowiem 
swego rodzaju zwiad, który pra-
wie bezbłędnie potrafi wytypo-
wać potencjalnego truciciela. Po 
wzrokowym wybraniu domu nad 
którym unosi się dym, nad komin 
wysyła się drona, który dzięki 
bardzo czułym czujnikom okre-
śla, czy w dymie znajdują się 
szkodliwe substancje, pochodzą-
ce np. ze spalania plastiku. Dane 

wyświetlają się na ekranie komputera. Dzięki wynikowi, mamy w 
zasadzie pewność, że w danym piecu pali się niedozwolonym mate-
riałem. Po odczytaniu danych, do danego domu „pukają” pracowni-
cy Urzędu, którzy dysponują odpowiednim certyfikatem do pobiera-
nia próbek z pieca. Próbki wysyłane są do specjalistycznego 
laboratorium. Jeżeli potwierdzi się wynik, mandat gotowy. 

Podczas wtorkowej kontroli dron nie wykrył jednak spalania 
szkodliwych substancji. Co ciekawe, w celu porównania wyników, 
wykonany został również test, w trakcie którego już na ziemi dron 
badał zawartość dymu, który wydobywał się ze spalanych próbek 
różnego rodzaju „śmieci”. 

Dron wyposażony w odpowiednie czujniki to dość drogie urzą-
dzenie, którego wartość dochodzi nawet do 100 tys. zł. Aby korzy-
stać z tego rodzaju technologii nie trzeba jednak ich kupować. Sa-
morządy mogą je wypożyczać, w celu przeprowadzania 
zamierzonych kontroli. Za ok. 2 tys. zł dron jest w stanie dokonać do 
25 pomiarów.   

Przy okazji kontroli zweryfikowany został pewien pogląd, we-
dług którego każdy mocno dymiący komin oznacza spalanie niedo-
zwolonych surowców. We wtorek namierzony został komin, z które-

go wydobywał się czarny dym. Czujniki nie wykryły jednak 
niedozwolonych substancji. Właściciel posesji potwierdził, że kop-
cący dym był powodem już kilku takich kontroli. 

Akcje weryfikujące materiał jakim palimy w piecach, będą na-
dal podejmowane przez urzędników.

(pw)

Kochamy zimę
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PRZEDSIĘBIORSTWO AGAT S.A. Z SIEDZIBĄ W KOLUSZKACH 

POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

KIEROWCA-OPERATOR  
SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Wymagania:
• prawo jazdy kat. C, E,
• uprawnienia UDT do obsługi żurawi – IIŻ,
• uprawnienia UDT do obsługi podestów – IP  - mile widziane,
• praca również w delegacji.

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej  

pozycji na rynku,
• możliwości rozwoju zawodowego,
• atrakcyjne  wynagrodzenie (wynagrodzenie adekwatne  

do posiadanej wiedzy i umiejętności).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji  
na adres e-mail: rekrutacja@agat-koluszki.pl lub składanie osobiście:

Przedsiębiorstwo AGAT S.A. ul.Paderewskiego 1 ,95-040 Koluszki
Informujemy, że w dalszym procesie rekrutacji skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

W kierowanych aplikacjach prosimy zawrzeć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych  
osobowych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem  

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ukradła a później  
spaliła fanty w piecu

Policjanci z Koluszek zatrzymali kobietę podejrzaną o kradzież 
złotej biżuterii i pieniędzy o łącznej wartości blisko 64 000. Kobieta 
tłumaczyła się, że część pieniędzy wraz z biżuterią ze strachu przed 
tym co zrobiła wrzuciła do pieca i spaliła. Amatorka cudzego mienia 
usłyszała zarzut kradzieży, za co grozi kara do 5 lat więzienia.

11 stycznia 2021 roku przed połu-
dniem do Komendy Powiatowej Poli-
cji w Koluszkach wpłynęło zawiado-
mienie, iż w okresie od 10 listopada 
do 16 grudnia 2020 r. doszło do kra-
dzieży sporej sumy pieniędzy i złotej 
biżuterii z jednego z domów w Ko-
luszkach. 

Wartość strat oszacowano na bli-
sko 64 000 zł. Koluszkowscy krymi-
nalni zajęli się sprawą i szybko dotar-
li do kobiety, która odpowiada za ten 
czyn. Jak się okazało amatorka cu-
dzego mienia pomagała w prowadze-
niu domu i podczas nieuwagi właści-

cielki skradła kosztowności. Jak sama później przyznała, ze strachu 
przed tym co zrobiła część pieniędzy wraz ze złotymi bransoletka-
mi wrzuciła do pieca. Bała się odpowiedzialności, z całej tej sumy 
właścicielka odzyskała jedynie 7 tysięcy złotych. 51-letnia miesz-
kanka gminy Koluszki usłyszała już zarzut kradzieży. Przestęp-
stwo to zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

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

PIES ZNALEZIONY 
 w GMINIE KOLUSZKI  

w grudniu 2020 ROKU

SZUKA WŁAŚCICIELA
LUB NOWEGO DOMU!
W SPRAWIE ADOPCJI, ODBIORU 

ZWIERZĘCIA PROSIMY O KONTAKT:
Z BIUREM INŻYNIERA   

GMINY KOLUSZKI - 44 725 67 68
lub

  SCHRONISKIEM DLA ZWIERZĄT
W ZAWIERCIU

730 505 255, 515 131 350

Transport do punktów szczepień
W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu 

Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, istnieje ko-
nieczność zapewnienia transportu do punktów szczepień osób mają-
cych trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc. 

W tym celu Urząd Miejski w Koluszkach podaje dedykowane nu-
mery telefonu 44 725 67 14, 509 824 614 działający w godzinach: po-
niedziałek, środa, czwartek  8.00 – 16.00, wtorek 8.00 – 17.00  oraz pią-
tek 8.00 – 15.00.

W kwestii transportu mogą się zgłaszać osoby:
• posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym  

o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
• mające trudności z dostępem do punku szczepień (np. osoby starsze 

niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień). 
Jeżeli osoba spełnia powyższe kryteria i chciałaby skorzystać z 

opcji dowozu do punktu szczepień powinna się skontaktować z urzę-
dem pod wskazanym numerem telefonu po otrzymaniu informacji o da-
cie, godzinie i miejscu wykonywania szczepienia w celu umówienia 
transportu z  gminy. Informacje na temat szczepień na stronie:  
www.gov.pl Portal Gov.pl  - Szczepienie przeciwko COVID-19. 



1115.01.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 2

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.

Burmistrz Koluszek informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 

Listopada 65, w dniach od 12.01.2021 r. do dnia 02.02.2021 r., wy-
wieszone są wykazy o przeznaczeniu:

– części nieruchomości o pow. 18 m2, oznaczonej numerem ewi-
dencyjnym działki 99/1, położonej w mieście Koluszki, w ob-
rębie 7, do dzierżawy w drodze bezprzetargowej,

– działek gruntu, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 91/113 
o pow. 350 m2, 401/44 o pow. 703 m2, położonych w miejsco-
wości Borowa, obręb Borowo I gm. Koluszki, 

do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej.

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

poszukuje pracownika na stanowisko:
PRACOWNIK PRODUKCJI 

Opis stanowiska:
• wykonywanie czynności gratowania, wiercenia,  

gwintowania;
• cięcie piłą formatową;
• praca na frezarce dolnowrzecionowej.

Wymagania:
• znajomość rysunku technicznego
• motywacja i chęci do pracy.

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz system  

motywacyjny,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• perspektywę wieloletniej współpracy,
• możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego,
• całoroczne posiłki regeneracyjne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV  
na adres email: biuro@cmplast.pl 

lub kontakt telefoniczny: tel. 505 210 010

Firma BARTEK:  OKNA, DRZWI, BRAMY
Poszukuje kandydata na stanowisko:  

SPECJALISTA ds. SPRZEDAŻY
w salonie w Koluszkach, ul. 11 Listopada 63

Mile widziane doświadczenie zawodowe, komunikatywność, 
zaangażowanie i motywacja do pracy.           tel. 601 42 66 76   

A może tak, nauczyć się 
szybkiego czytania?  

Trudno byłoby sobie wyobrazić dzisiaj życie bez znajomości 
czytania. Chyba nie ma takiej dziedziny ludzkiej działalności, która 
mogłaby się bez niej obejść – począwszy od nauki, pracy zawodo-
wej, aż po rozrywkę i relaks. Jeżeli spojrzymy wstecz, na historię pi-
sma, to musimy przyznać, że zrobiło ono naprawdę oszałamiającą 
karierę. 

Mimo chwilowego zachłyśnięcia się możliwościami telewizji i 
Internetu, czytanie nie tylko nie straciło na znaczeniu, a wręcz prze-
ciwnie – sprawne i efektywne czytanie zaczyna być wartością i po-
żądaną cechą umysłu. W XX i XXI wieku obserwujemy zjawisko la-
winowego przyrostu informacji, zasób wiedzy podwaja się co 10 lat 
(tylko w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku zgromadziliśmy więcej 
wiedzy niż w ciągu całej historii ludzkości). Niestety szybki rozwój 
nauki i duży napływ nowych informacji powoduje dezaktualizowa-
nie się wiedzy już nabytej. 

Wszystko wskazuje zatem na to, że w Społeczeństwie Wiedzy 
potrzeba nieustannego uczenia się, stanie się potrzebą podstawową. 
Nie możemy już zakładać, że to, czego nauczyliśmy się w dzieciń-
stwie i młodości, będzie dla nas „podstawą” na resztę życia. Spraw-
ne i efektywne czytanie stanie się zatem coraz bardziej palącym pro-
blemem, gdyż czytanie jest kluczem do pozyskiwania nowej wiedzy 
i aktualizowania starych informacji.

Dla wielu osób tradycyjne czytanie stwarza trudności związane 
z niezrozumieniem tekstu, niemożnością koncentracji oraz zajmo-
waniem czasu (z uwagi na niskie tempo czytania). Istnieją jednak 
techniki, które rozwiązują powyższy problem.

Dzięki nauce biegłego czytania ze wskaźnikiem, czytający 
może czytać książkę z łatwością w tempie ok. 100 stron w 1 godzi-
nę. Co więcej przestanie się dekoncentrować w trakcie lektury i roz-
myślać o innych sprawach, nauczy się sprawnie pracować z kilkoma 
źródłami jednocześnie, przez co znacznie skróci czas poświęcony na 
pisanie referatów i sprawozdań i, co najważniejsze, czytanie stanie 
się dla niego przyjemnością.

W Koluszkach właśnie ruszają warsztaty rozwijające pamięć i 
szybkie czytanie ze zrozumieniem. Scenariusze zajęć obejmują m.
in. pomiar tempa czytania (pre-test), rytuały uczenia się (relaks, 
koncentracja, trening kości, gimnastyka oka), trening czytania ze 
wskaźnikiem, ekspozycję wyrazów (dzieci w wieku 3-5 lat), trening 
umiejętności społecznych, a nawet muzykoterapię. Masz problem z 
zapamiętywaniem? I na to znajdzie się sposób. Instruktor przekaże 
nowoczesne techniki pamięciowe oraz nauczy tworzyć notatki za 
pomocą Mapy Myśli. Dzięki temu nie tylko łatwiej zapamiętasz 
daty, pojęcia czy wiersze, ale również kilkakrotnie szybciej przy-
swoisz sobie języki obce.  

Zapisy do 25 stycznia 2021 r. Szkoła językowa „MOWA” 
Marek Kupś. Kontakt telefoniczny: 663-145-422, 511-856-610. 
Zajęcia są płatne. Liczba miejsc ograniczona. 
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Układanie kostki brukowej,  
tel. 783-141-557
Usługi dekarskie, 518-222-282
Tynki maszynowe cementowo-wa-
pienne, gipsowe, tel. 669-201-962
Montaż ogrodzeń panelowych, 
sztachetowych oraz z siatki. Wybu-
rzenia i inne. Wycena gratis,  
507-364-074
Wycinki, koszenia. Karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074
HYDRAULIK - Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,  
tel. 506-864-713
Instalacje sanitarne, wod-kan, gazu, 
C.O., pompy ciepła, tel. 506-098-164
Układanie wszelkiego rodzaju 
kostki brukowej. Szybko i profesjo-
nalnie, 537-954-994
Pranie kanap dywanów bez zapi-
sów, 512-450-390
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Wykończenia wnętrz, poddasza, 
docieplenia budynków, 608-661-045
Ścinka drzew niedrogo,  
tel. 727-668-566
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Budowa domów, 505-509-874
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA SZUKAM
Podejmę pracę 1 lub 2 razy w tygo- 
dniu, sprzątanie – 661-181-610

PRACA
Zatrudnię panią do sprzątania  
w zakładzie produkcyjnym na terenie 
Koluszek. Praca dwuzmianowa. Do 
obowiązków należeć będzie bieżące 
utrzymanie czystości w biurach oraz 
zapleczach socjalnych. Orzeczenie  
o niepełnosprawności będzie dodat-
kowym atutem, tel. 724-486-855  
Zatrudnię pana do pracy przy 
sortowaniu palet i opakowań 
produkcyjnych oraz do dystrybucji 
ich na odpowiednie działy. Praca  
w zakładzie na terenie Koluszek  
od poniedziałku do piątku,  
tel. 724-486-855
Zatrudnię pracownika do robót 
wodno-kanalizacyjnych i ziemnych, 
tel. 665-183-407
Zakład w Różycy zatrudni szwaczki. 
Produkcja polska, tel. 605-086-828

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam M-4 w Koluszkach  
ul. Sikorskiego 11. Mieszkanie jest 
po generalnym remoncie. Sprzedam 
je tylko z całym wyposażeniem, 
507-967-690
Sprzedam działkę rolną 6000 m2  
w Koluszkach, tel. 601-190-840  
lub 502-17-15-18
Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 60 m2, ul. Sikorskiego Koluszki, 
tel. 512-196-220
Zamienię Mieszkanie M-5  
na mniejsze, tel. 506-088-068  
lub 668-186-728
Kupię dom pod Koluszkami  
w kierunku Łodzi,  726-129-186
Kupimy grunt pod zabudowę 
wielorodzinną, tel. 504-943-858

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia 2-pokojowe mieszka-
nie w Regnach, 661-498-800
Do wynajęcia budynek biurowo 
usługowo produkcyjny przy ulicy 
Partyzantów w Koluszkach. Więcej 
informacji pod numerem telefonu 
605-053-812
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8, tel. 
605-23-67-37

SPRZEDAM
SEAT Ibiza 2004, 1,2 benzyna, 
185.000km. Stan Bardzo dobry,  
tel. 783-192-671 lub 883-102-453
PYSZNE JABŁKA 1,5 zł/kg, 
505-771-121
Drewno kominkowe - opałowe, 
509-101-167
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

EDUKACJA
Korepetycje z j.angielskiego, 
biologii, chemii, 531-564-146
Tłumacz przysięgły języka niemiec-
kiego, tel. 607-753-916

USŁUGI
Malowanie tanio-solidnie,  
531-330-254 

OGŁOSZENIA DROBNE
Zatrudnię na skład budowlany  
do Koluszek ul. Przejazd 16  
kierowcę C+E, hds, tel. 693-166-459
Zakład krawiecki zatrudni  
szwaczki, 603-297-009
Zatrudnię szwaczki do zakładu, 
602-776-665
Zatrudnię szwaczki, 604-976-964
Osobę do prac remontowych, 
607-631-968, 785-127-849
Firma transportowa zatrudni kierow-
cę C+E. Praca w kraju, wszystkie 
weekendy wolne. Jeździmy w dzień, 
dobre warunki płacowe. Dodatkowe 
ubezpieczenie w PZU Życie. Posia-
damy własny serwis, dojeżdżamy do 
ewentualnej awarii, tel. 507-199-570
Zatrudnię kierowcę, kat. C+E,  
z ADR i bez ADR, cysterny, kraj, 
stała praca, tel. 606-155-155 
Zatrudnię kierowcę kat. C. Mile 
widziany emeryt, rencista,  
tel. 600-215-119

Zatrudnimy operatora maszyn 
CNC (m.in. wykrawarka rewolwero-
wa). Możliwość przyuczenia do 
zawodu. Możliwa praca w trybie 
dwuzmianowym lub tylko na drugą 
zmianę. DRIVAL Żelechlinek, 
606-762-071
Zatrudnię do układania kostki 
brukowej, 794-794-711
Zatrudnię ekspedientkę z doświad-
czeniem do sklepu mięsnego,  
tel. 609-842-655
Pilnie zatrudnię fryzjerkę  
w Jeżowie,  697-777-414
Szwaczki zatrudnię. Gwarancja 
pracy cały rok. Własna produkcja, 
powtarzalność wzorów. Wysokie 
wynagrodzenie, tel. 605-600-896

RÓŻNE
Zgubiono Dowód Osobisty i Prawo 
Jazdy na nazwisko Henryka Dulęba. 
NAGRODA dla znalazcy,  
tel. 507-085-205

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

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

Do wynajęcia mieszkanie M4 w Koluszkach na parterze, 515-185-329
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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

KUPIMY GRUNT  
POD ZABUDOWĘ WIELORODZINNĄ 

TEL. 504-943-858

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

Kontakt  
z redakcją:

twk@koluszki.pl
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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

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

WĘGIEL  
(KOSTKA, EKOGROSZEK)

SKUP ZŁOMU STAL.
Gałków Mały  

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

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

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ

n rozbiórki różnych obiektów
n prace ziemne   n wykopy pod fundamenty

n niwelacja terenu   n skarpowanie
n przygotowanie terenu pod budowę
n załadunek i rozładunek widłami   

n odśnieżanie   n wywóz ziemi   n wywóz gruzu

tel. 505 210 010
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Dakar w Polsce – Maraton po Życie

Offroadowy rajd przez Polskę  
przejedzie dla chorej Mai

Arkadiusz Lindner, profesjonalny zawodnik quadowy i ubiegło-
roczny reprezentant Polski w Rajdzie Dakar obiecał sobie, że w tym 
roku spełni swoje marzenie o podium. Niestety stan zdrowia pokrzy-
żował jego plany i zmusił do pozostania w kraju. Po konsultacjach 
ze sztabem medycznym ostateczna decyzja o pozostaniu zapadła na 
parę dni przed wylotem.

Wraz ze swoim Team’em 
planowali podczas nadchodzą-
cego Rajdu Dakar zrobić coś 
wyjątkowego - promować zbiór-
kę pieniędzy na leczenie Mai 
Kwiatkowskiej, chorej na rdze-
niowy zanik mięśni. Przypo-
mnijmy, że zbiórkę dla Mai, w 
listopadzie 2020 r. mocno wspie-
raliśmy również na terenie na-
szej gminy. 

„Dzięki wyjazdowi na rajd 
Dakar do Arabii Saudyjskiej za-

leżało mi, aby nagłośnić medialnie milionową zbiórkę Mai Kwiat-
kowskiej, sam jestem związany z ludźmi bardzo mocno w tą zbiórkę 
zaangażowanymi. Do wyjazdu nie dojdzie i choć nie będę mógł w 
tym roku zrealizować swojego ogromnego marzenia i celu, obieca-
łem sobie, że tej dziewczynki nie zostawię, zrobię wszystko by wes-
przeć zbiórkę, by Maja dostała lek. Już niedługo usłyszycie o moich 
kolejnych planach”. 

Dzięki dotychczasowym odsłonom jego projektu #offroadłą-
czy, udało się zebrać ponad 250 tys. zł. Nowa akcja zapoczątko-
wana przez Arka to charytatywny przejazd „Maraton po życie 
dla Mai”. Rajd przez Polskę będzie miał swój start 20 stycznia 
2021 z plaży w Sopocie finisz zaś, 5 dni później, w Zakopanem.

Maraton po życie – trasa
Wykaz miejsc niedaleko Koluszek

21.01.2021
08:30 – parking pod Stadionem Narodowym - start drugiego odcinka 
12:00 – Mysiadło - zawody dla uczestników oraz dzieci 
16:00 – przejazd do noclegu w okolicach Rawy Mazowieckiej 

22.01.2021 
08:00 – start trzeciego odcinka 
10:00 – Łódź, ul. Piotrkowska – spotkanie z mediami i Panią Prezydent 
12:00 – Piątkowisko - zawody dla uczestników oraz dzieci 
16:00 – przejazd do noclegu Hotel Kinga Żarki-Letnisko, ul. Nadrzeczna 35 

Na trasie rajdu obok quadów pojawią się pojazdy UTV, prowa-
dzone przez Kamena Rally Team oraz kolumna samochodów tere-
nowych. W wyznaczonych punktach kontrolnych na drużynę Arka 
będą czekać sędziowie, a wśród nich wielokrotnie tytułowani za-
wodnicy tacy jak: Adam Krysiak, Oskar Pieprzak i Rafał Sonik (3 
miejsce w ubiegłorocznym 
rajdzie Dakar).

Przez cały czas trwania 
maratonu, załogę będzie moż-
na śledzić za pomocą GPS 
oraz mediów społecznościo-
wych (facebook: Offroadłą-
czy) i dostępnych tam live 
streaming’ów. Akcję wspierać 
będzie m.in. TVN Turbo oraz 
lokalne stacje radiowe i tele-
wizyjne.

Organizatorzy wierzą głęboko w to, że dzięki tej inicjatywie uda 
przyśpieszyć się zbiórkę pieniędzy dla Mai Kwiatkowskiej, która 
ma coraz mniej czasu by dostać terapię genową, czyli najdroższy lek 
świata.Zbiórkę na leczenie Mai można śledzić na portalu SiePoma-
ga.pl/Maja.



Ruszają szczepienia 
Przypominamy, że 15 stycznia rusza 1 etap powszechnych 

szczepień. Zgodnie ze słowami ministra Michała Dworczyka, w 
pierwszej kolejności będą rejestrowani seniorzy, którzy skończyli 80 
lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby 
powyżej 70 roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla za-
rejestrowanych seniorów. Stopniowo szczepionka przeciw CO-
VID-19 będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawo-
dowym. 

Tyle w teorii. W praktyce sytuacja nie wygląda już tak różowo. 
Dobra informacja polega na tym, że punkty szczepień, w naszym 
przypadku przychodnie, w końcu otrzymały materiały do szkoleń i 
konkretne wytyczne. Zła wiadomość jest taka, że szczepionek jest 
jak na lekarstwo. Z odgórnych wytycznych nałożonych na punkty 
szczepień wynika, że każdy punkt będzie otrzymywał jedynie 30 
szczepionek na tydzień. Sytuacja ta ma obowiązywać do końca mar-
ca. A zatem w całej gminie będzie mogło się zaszczepić jedynie 90 
osób tygodniowo. Pozostaje nam jedynie mieć nadzieję, że wkrótce 
rząd dokona korekty i zwiększy pulę szczepień. Zdaniem przedsta-
wicieli ministerstwa, jako kraj mamy zdolność szczepień na pozio-
mie 3,5 - 4 milionów miesięcznie. Jedyne co nas ogranicza, to dosta-
wy szczepionki na COVID.   

Na szczepienie można się zapisać za pośrednictwem infolinii 
989, online przez Internetowe Konto Pacjenta (na stronie pacjent.
gov.pl), a także bezpośrednio w punkcie szczepień. Na terenie naszej 
gminy szczepienia będą odbywały się w trzech przychodniach: 
MED-KOL, Zdrowie i Eskulap. 

UWAGA: osoby które nie posiadają Internetowego Konta Pa-
cjenta lub nie zgłoszą się na szczepienie przez internet, nie będą li-
stownie lub telefonicznie informowane o możliwości szczepień. 
Musimy zatem obserwować komunikaty medialne i reagować odpo-
wiednio na uruchamianie kolejnych grup i etapów. 

(pw)

Jak się będzie można  
zarejestrować?

Jeżeli jest już Twój etap rejestracji (od 15.01 - osoby powyżej 
80. roku życia, od 22.01 - osoby powyżej 70. roku życia), masz  
3 możliwości zapisu na szczepienie:

1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989
Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodzi-

ny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komór-
kowego. Na podany numer otrzymasz SMS z potwierdzeniem umó-
wienia wizyty na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować 
swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap 
szczepień i będziesz miał numer PESEL bliskiej osoby.

Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce 
szczepienia. Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówie-
nia wizyty na szczepienie.
2. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną 

na pacjent.gov.pl
System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach 

szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z 
proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz 
chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – będzie 
taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwar-
ki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację.

Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie 
SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień 
przed planowanym terminem. Jeśli chcesz skorzystać z tego sposo-
bu rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany. Jeżeli go nie masz, 
skontaktuj się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punk-
tem szczepień lub skorzystaj ze wsparcia swojej przychodni.
3. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień

Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień - 
skontaktuj się z nim. W wybranym przez Ciebie punkcie szczepień 
nie znalazłeś dogodnego terminu? Zadzwoń na infolinię NFZ pod 
numer 989. Konsultanci pomogą Ci znaleźć inny punkt szczepień 
niedaleko Ciebie z terminem, który Ci pasuje.

Harmonogram rejestracji
Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:

 n od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat
 n od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r. 
 

Od 15 stycznia - zgłoś się na szczepienie przeciw 
COVID-19 - dostaniesz maila gdy ruszy Twoja grupa!

Już od 15 stycznia będziesz mógł zgłosić chęć zaszczepienia się 
przeciw COVID-19 przez formularz online. W momencie, kiedy 
szczepienia będą dostępne dla Twojej grupy - dostaniesz maila.
Zgłoszenia dla osób 18-69 lat - jak to będzie można zrobić?

Wypełnij prosty formularz (podaj imię i nazwisko, numer PE-
SEL, adres mailowy, kod pocztowy i opcjonalnie numer telefonu). 
Na adres mailowy, który podałeś w formularzu, otrzymasz wiado-
mość z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia. 

Wejdź na swoją pocztę i kliknij w link - Twój formularz zosta-
nie zatwierdzony i zapisany w systemie. Kiedy ruszy rejestracja na 
szczepienia dla Twojej grupy, dostaniesz wiadomość mailową z in-
formacją, że masz już wystawione e-skierowanie. 

Ważne! Zgłoszenie chęci szczepienia przez formularz online nie 
jest rejestracją na szczepienie. Zarejestrować się będziesz mógł w 
momencie, kiedy zostaną ogłoszone terminy szczepienia dla Twojej 
grupy i dostaniesz e-skierowanie.


