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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

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

23.04.  
ul. Głowackiego 20

24.04.  
ul. Korczaka 5

25.04.  
ul. Sikorskiego 6A

26.04.  
ul. 3 Maja 8

27.04.  
ul. 3 Maja 19G

28.04.  
ul. Brzezińska 54

29.04.  
ul. Przejazd 6
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Panattoni rozpoczęło budowę  
hali pod przyszłych inwestorów

Na terenie koluszkowskiej strefy ekonomicznej przy ul. Nasien-
nej rozpoczęła się budowa potężnej hali przemysłowo-magazyno-
wo-usługowej. Realizatorem inwestycji jest firma Panattoni Europe, 

jeden z największych światowych deweloperów. Magazyn powstaje 
na 6-hektarowej działce. Pod względem wielkości będzie to naj-
większy obiekt w naszym mieście. Szacuje się, że pracę może w nim 
znaleźć nawet 500 osób. Budowa hali ma zakończyć się jeszcze w 
tym roku. Po wybudowaniu obiektu, powyższy deweloper halę prze-
każe innym firmom zainteresowanym prowadzeniem działalności w 
naszym mieście.

(pw) 

Do Stefanowa  
przyleciały bociany

Nic tak nie cieszy wzro-
ku, jak pierwszy widok bo-
cianów. Wszak bocian to 
zapowiedź nadchodzącego 
letniego wypoczynku. No i 
przynosi dzieci. Bocian lubi 
jednak gniazdować wysoko, 
no i nie na byle czym. W 
Stefanowie boćki wyszuka-
ły sobie piękny słup energe-
tyczny. „To może spowodo-
wać zwarcie” – pomyślał 
jeden z mieszkańców, i 
zgłosił sprawę do służb 
energetycznych. Pracownik 
„energetyki’ jednak popa-
trzył, i boćkom pozwolił zo-
stać. Jak tu bowiem ptaki 
wyganiać, gdy dzieci się 
mało rodzi. Najprawdopo-
dobniej na jesieni na słupie zostanie zamontowana specjalna gondo-
la, na której w przyszłym roku bociany już spokojnie wychowywać 
będą swoje młode. 

(pw)     

Bóbr zwiedzał Gałkówek
W miniony weekend w 

Gałkowie Dużym przy ulicy 
Armii Krajowej nie wiado-
mo skąd pojawił się bóbr. 
Zaskoczony mieszkaniec za-
alarmował Biuro Inżyniera 
Gminy. 

W międzyczasie zwierzę 
zrobiło rundkę po okolicy, a 
następnie położyło się pod 
samochodem sąsiada. Na miejscu pojawił się weterynarz, który na 
40 minut uśpił zwierzę tak, by bezpiecznie można je było przetrans-
portować do najbliższego zbiornika wodnego. Bóbr został przez pra-
cowników Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach przewiezio-
ny nad zalew w Lisowicach, gdzie trafił do swojego naturalnego 
środowiska.

To oczywiście oficjalna wersja. Nieoficjalnie mówi się, że bóbr, 
ekspert we wznoszeniu tam, chce sprzedać swoje usługi podczas bu-
dowy tunelu w Gałkówku. Podobno nasyp kolejowy to dzieło jego 
dziadka. 

(pw)

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej 
w Koluszkach 

26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się 
XXXIII zdalna sesji Rady Miejskiej w Koluszkach. Transmisja na 
żywo w internecie. W porządku obrad m.in.: 

– uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie 
Gminy Koluszki oraz określenia sezonu kąpielowego

– uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Koluszki 

- uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na dofi-
nansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożar-
nej 

W tych województwach  
zostają przedłużone  
dotychczasowe obostrzenia

Wciąż na mapie Polski są miejsca, gdzie średnia dzienna licz-
ba zachorowań jest za wysoka, aby luzowanie obostrzeń było moż-
liwe. Są to województwa, gdzie średnia dzienna liczba zakażeń na 
100 tys. mieszkańców przekroczyła 35. Są to województwa:

 • śląskie,
 • dolnośląskie,
 • wielkopolskie,
 • łódzkie,
 • opolskie.
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Biblioteka zaprasza na koncert  
i zachęca do przesyłania życzeń

„Nie ma jak u mamy”  
z życzeniami dla TWOJEJ MAMY

Mama. To chyba jedno z najpiękniejszych słów. Zawiera tyle 
uśmiechu, tkliwości, opiekuńczości a nade wszystko miłości. 

Z okazji Dnia Matki, Miejska Biblioteka Publiczna w Kolusz-
kach wraz z przedszkolami Gminy Koluszki, przygotowuje koncert 
życzeń „Nie ma jak u mamy”. Jeśli chcesz wyrazić swoją wdzięcz-
ność prześlij życzenia, a my odczytamy je w trakcie koncertu wy-
emitowanego na profilu Biblioteki (Facebooku).

Życzenia, możecie nadesłać pocztą na adres Biblioteki (95-040 
Koluszki, ul. 11 Listopada 33), e-mailem (mbpkoluszki@wikom.pl) 
lub przesyłając wiadomość na Facebooku.

Do życzeń dołączymy piosenkę w wykonaniu przedszkolaków. 
Na życzenia czekamy do 9 maja br.

Życzenia są bezpłatne.

Sukces  uczniów SP nr 1  
w interdyscyplinarnym  
konkursie Mastermind

Miło nam  poinformować, o sukcesie  uczniów z kl.8a.  SP nr 1  
w Koluszkach. Julia Wiosna, Piotr Matysiak, Mateusz Bąk oraz Ka-
rina Olejniczak doszli do finału konkursu interdyscyplinarnego 
„Mastermind” i uplasowali się na zaszczytnym III miejscu.

Konkurs ten ma na celu przede wszystkim inspirowanie mło-
dzieży szkół podstawowych do głębszego zainteresowania się mate-
matyką oraz fizyką i chemią jako naukami empirycznymi oraz wy-
korzystywania poznanych praw i zasad w sytuacjach typowych oraz 
nowych (problemowych). Organizatorem konkursu jest Łódzki Ku-
rator Oświaty oraz Szkoła Podstawowa Towarzystwa Oświatowego 
„Edukacja” im Księcia Józefa Poniatowskiego w Łodzi. Współorga-
nizatorem jest Politechnika Łódzka. Patronat merytoryczny objęło 
Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej.

W eliminacjach szkolnych uczniowie rozwiązywali  2 spośród 3 
zadań teoretycznych oraz 2 spośród 3 zadań doświadczalnych. Nato-
miast w drugim etapie konkursu zawodnicy rozwiązywali test skła-
dający się z 30 pytań zamkniętych z matematyki, fizyki oraz chemii,  
a w etapie trzecim każdy z uczestników rozwiązywał zadania z okre-
ślonej dziedziny. Gratulujemy i życzymy dalszego zaangażowania  
oraz fascynacji przedmiotami ścisłymi.

Uwaga na SMS-owe oszustwa!
Oszuści wymyślają różne nowe sposoby by uzyskać dostęp do 

wrażliwych danych a tym samym do naszych oszczędności życia. 
Fałszywe SMS-y przesyłane do przypadkowych osób z załączonym 
linkiem czy informacją, że paczka została zatrzymana przez służby 
to tylko niektóre ze sposobów abyśmy stali się ofiarą przestępstwa! 
Policjanci apelują o ostrożność i pod żadnym pozorem nie wchodze-
nie w załączone linki!

Internetowi oszuści zrobią wszystko aby dostać się do naszych 
oszczędności i przejąć kontrolę nad naszymi telefonami czy laptopa-
mi. W ostatnim czasie do przypadkowych osób wysyłane są wiado-
mości SMS z załączonymi linkami, w które trzeba ,,kliknąć” z proś-
bą o dopłacenie niewielkiej kwoty do zamówionej przesyłki. 
Pojawiają się również wiadomości z informacją, że przesyłka zosta-
ła przejęta i zatrzymana przez służby albo nadawcą jest urząd skar-
bowy czy celny. Tego typu informacje rozsyłane są przez przestęp-
ców, którzy podszywają się pod firmy kurierskie albo różnego 
rodzaju portale ogłoszeniowe. Policjanci ostrzegają przed takimi 
wiadomościami SMS czy mailami. Pod żadnym pozorem nie należy 
wchodzić w linki otrzymane wraz z nimi. ,,Kliknięcie” w podany 
link może doprowadzić do tego, że użytkownik telefonu nieświado-
mie zainstaluje na nim szkodliwe oprogramowanie. Wtedy oszuści, 
którzy wysyłają tego typu wiadomości, pozyskują dane do logowa-
nia między innymi do kont bankowych, portali społecznościowych i 
wszystkiego innego co mamy w telefonie, tym samym przestępcy 
przejmą do niego całkowity dostęp. Musimy z ograniczonym zaufa-
niem podchodzić do wiadomości wysyłanych drogę mailową lub 
SMS-ową. Oszuści wykorzystują również bieżące sytuacje, aby 
uwiarygodnić swój przekaz. Powołują się też na obecny stan epide-
mii po to, aby kliknąć w wysłany link.

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

Wspieraj lokalnie
W Gminie Koluszki ok. jedna czwarta całego budżetu to środki 

pochodzące z podatku dochodowego, który odprowadzamy do urzę-
du skarbowego. Dzięki tym pieniądzom zmieniamy naszą gminę. Je-
żeli zatem mieszkasz w naszej gminie, i chcesz by płacony podatek 
dochodowy wracał do ciebie, w 
postaci przeróżnych samorządo-
wych inwestycji, odprowadzaj 
go do naszego miasta. 

W okresie rozliczeń podat-
kowych wystarczy podać w for-
mularzu PIT adres zamieszka-
nia na terenie naszej gminy oraz wskazać dane właściwego 
miejscowo urzędu skarbowego. 

UWAGA: aby uiszczać podatki w Gminie Koluszki, nie trzeba 
być tutaj zameldowanym – wystarczy tu mieszkać.                    (pw)
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Olimpijskie zmagania  
uczniów I LO w Koluszkach

Mimo licznych ograniczeń wymuszonych przez pandemię ko-
ronawirusa, wiele wydarzeń, które towarzyszą nam w trakcie roku 
szkolnego, odbyło się zgodnie z planem. Do nich należą konkursy i 
olimpiady przedmiotowe, w których nasi uczniowie uczestniczą od 
wielu lat.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, zawody miały nieco 
zmienioną formę i przeprowadzane były z zachowaniem wszelkich 
sanitarnych środków ostrożności.

Udział w olimpiadzie, a szczególnie kwalifikacja do kolejnych 
etapów jest bez wątpienia sukcesem, o którym warto pisać. Warto, 
ponieważ nie jest to dzieło przypadku, ale owoc wieloletniej pracy i 
godzin poświęconych nauce. 

Tym bardziej pragniemy docenić i wyróżnić naszych uczniów, 
którzy w tym roku wzięli udział w olimpiadach z języka angielskie-
go, geografii i wiedzy o Unii Europejskiej. 

Olimpiada języka angielskiego wymaga wykazania się wiedzą z 
zakresu gramatyki, słownictwa, rozumienia tekstu pisanego oraz 
kultury brytyjskiej i amerykańskiej. Uczestnicy zakwalifikowani do 
II etapu, mierzą się z testem pisemnym, po którym do części ustnej 
przechodzą uczniowie z najlepszym wynikiem.

Z wielką radością przyjęliśmy fakt, że uczeń naszej szkoły, Ar-
tur Kupś z klasy 3a, po uzyskaniu wysokiego wyniku z części pi-
semnej, zakwalifikował się do etapu ustnego. Artur odpowiadał na 
pytania z zakresu historii, geografii, kultury krajów angielskiego ob-
szaru językowego, jak również z wybranych przez siebie lektur z ka-
nonu literatury brytyjskiej i amerykańskiej. 

Nasz reprezentant znalazł się w gronie 28 najlepszych uczestni-
ków XLV Olimpiady Języka Angielskiego w okręgu łódzkim i zajął 
ostatecznie 13 miejsce. Cieszymy się z jego sukcesu tym bardziej, że 
udało mu się tego dokonać drugi rok z rzędu. Do zawodów przygo-
towywał się pod kierunkiem pani Joanny Ćmiel.

Artur dostał się również do programu organizowanego przez 
Uniwersytet Łódzki, skierowanego do szczególnie utalentowanej 
młodzieży – „Zdolny uczeń - świetny student” na Wydziale Filolo-
gicznym, kierunku - anglistyka. Program ten ma na celu ułatwienie 
najlepszym uczniom pełniejszej realizacji zainteresowań nauko-
wych i pasji, w nadziei na pozyskanie w przyszłości ambitnych i za-
angażowanych studentów.

Do II etapu, tym razem XLVII Olimpiady Geograficznej, za-
kwalifikował się uczeń klasy 3d - Szymon Dawidowicz. Zawody 
miały nieco zmienioną formę – przeprowadzona została tylko część 
pisemna. Szymon musiał napisać test składający się z trzech podejść 
– części fizycznej, społeczno-ekonomicznej oraz kartograficznej i 
obliczeniowej. Prace 21 najlepszych uczniów, wśród których znala-
zła się również praca naszego reprezentanta, podlegały weryfikacji 
przez Komitet Główny w celu wytypowania trzech najlepszych osób 
na zawody finałowe OG. Ostatecznie Szymon uplasował się na 11 
pozycji w województwie, wyprzedzając ponad 60 innych znakomi-
tych młodych geografów z najlepszych szkół naszego regionu. Do 
olimpiady przygotowywał się pod kierunkiem pana Pawła Lewiaka.

To nie jedyny sukces Szymona. Zakwalifikował się on również 
do etapu regionalnego XVI edycji Olimpiady Wiedzy o Unii Euro-
pejskiej „Gwiezdny Krąg”, podczas którego musiał wykazać się 
szczegółową wiedzą dotyczącą Unii Europejskiej m.in. znajomością 
stanowienia prawa unijnego, struktury i kompetencji wszystkich 
unijnych instytucji, polityki unijnej czy też postępowania przed Try-
bunałem Sprawiedliwości. Warto nadmienić, że Szymon jako jedy-
ny spośród 495 uczestników II etapu reprezentował okręg łódzki. 
Ucznia przygotowywała do olimpiady pani Aneta Korczyńska.

Serdecznie gratulujemy Arturowi i Szymonowi. Z najwyższą 
uwagą śledzić będziemy ich dalsze losy edukacyjne życząc im wie-
lu sukcesów.
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Przyjrzyjmy się AUTYZMOWI
2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Auty-

zmu - dzień, w którym wszystkie osoby wspierające i solidaryzują-
ce się z osobami autystycznymi i ich rodzinami “zaświecają się na 
niebiesko” poprzez niebieski strój lub jego element. Jest to również 
moment na bliższe przyjrzenie się temu zaburzeniu, poznanie jego 
specyfiki, charakterystycznych objawów i trudności.

Źródła podają, że zabu-
rzenie to diagnozuje się już u 
około 1 na 100 dzieci. Przy-
czyn autyzmu, jak dotąd, tak 
naprawdę nie ustalono. Dia-
gnoza opiera się na obserwacji 
trudności w zachowaniu.  Au-
tyzm to niewidzialna niepeł-
nosprawność, objawia się bo-
wiem jedynie w sferze 
zachowań. Nie możemy 
stwierdzić na podstawie wy-
glądu, że ktoś cierpi na to za-
burzenie. Każdy z nas słyszał 
zapewne o autyzmie, ale są-
dzę, że nadal mamy wiele 
trudności we właściwym roz-
poznaniu zachowań. Proponu-

ję, by za każdym razem kiedy jesteśmy dla przykładu w miejscu pu-
blicznym i widzimy “trudne” dziecko, które być może krzyczy, 
ucieka, biega, zasłania uszy, nie słucha rodziców lub zachowuje się 
w inny, nieakceptowany społecznie sposób, przed osądzeniem ro-
dziców za wychowanie, pomyśleć “A może to autyzm?”.

U małego dziecka niepokojące mogą być trudności w nawiąza-
niu kontaktu wzrokowego. Dzieci nie są zainteresowane innymi 
osobami, często nie zwracają w ogóle uwagi na ludzi i nie dążą do 
nawiązania relacji. Można zaobserwować również ubogą mimikę i 
niechęć do posługiwania się gestami. Dziecko z autyzmem zazwy-
czaj nie wskazuje palcem gdy zobaczy coś interesującego. Często 
nie reaguje na imię. Czasem sprawia wrażenie jakby w ogóle nas nie 
słyszało. Lepiej reaguje, gdy polecenie poparte jest gestem niż po 
prostu mówione. Nie potrafi bawić się w “udawanie” np. że karmi 
lalkę, gotuje, jeździ autem, sprzedaje czy buduje. U starszych dzieci 

charakterystycznymi obserwowanymi zachowaniami mogą być 
trudności w nawiązywaniu relacji z innymi, stymulowanie się np. po-
przez kręcenie w kółko, nieustanne podskakiwanie lub kołysanie do 
przodu i tyłu. Dziecko zapytane przez nas o cokolwiek zazwyczaj nie 
odpowiada i nie patrzy na nas. Ucieka też od kontaktu z rówieśnikami. 
Niektóre osoby, szczególnie te cierpiące na Zespół Aspergera, który 
jest jednym z zaburzeń z całego spektrum zachowań autystycznych, 
często intensywnie interesują się jakąś jedną rzeczą lub dziedziną. Pa-
sjonuje się tym tak intensywnie jakby żadne inne sprawy nie istniały. 
Ich ulubionym zagadnieniem może być np. konkretna gra, kamienie 
czy epoka historyczna. Czasem dzieci z autyzmem nie rozmawiają o 
żadnej innej rzeczy oprócz swojego ulubionego tematu.

Ludziom z otoczenia osób z autyzmem trudno jest uwierzyć, że 
ktoś w pełni sprawny fizycznie, a często również intelektualnie, do-
świadcza tak poważnych trudności. Osoby z tej grupy są  szczegól-
nie narażone na wykluczenie społeczne, dyskryminację i przemoc. 
Zachowania, które można określić jako “niewłaściwe”, czasem 
agresywne lub skrajnie obcesowe są źródłem wykluczenia i stygma-
tyzacji tych osób.

Wszystkie wymienione i inne niepokojące reakcje u dziecka po-
winny być jak najszybciej skonsultowane przez rodziców ze specja-
listami, którzy doradzą i pokierują na diagnozę. Szybkie podjęcie te-
rapii i specjalistycznej opieki pozwala zapobiegać nagromadzeniu 
się trudności i zwiększa szanse dziecka na optymalne funkcjonowa-
nie w przyszłości, zarówno w grupie społecznej, jaką jest przedszko-
le czy szkoła, jak i w życiu codziennym.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach jest 
placówką specjalistyczną, w której od klasy pierwszej szkoły pod-
stawowej kształcą się dzieci z autyzmem ze współwystępującą nie-
pełnosprawnością intelektualną. Bardzo ważnym elementem dzia-
łalności Ośrodka jest prowadzenie zajęć w ramach wczesnego 
wspomagania rozwoju. Wszystkie dzieci, które posiadają opinię o 
potrzebie takich zajęć, objęte są bezpłatną pomocą specjalistyczną w 
formie spotkań indywidualnych lub grupowych (w grupach 2 lub 
3-osobowych). Prowadzone są dla dzieci od urodzenia do momentu 
podjęcia nauki w szkole. Wysoko wykwalifikowany zespół nauczy-
cieli decyduje o rodzaju zajęć, jakie będą realizowane przez dane 
dziecko. Wszystkie osoby zainteresowane bliższą działalnością 
Ośrodka, w tym udziałem dziecka w zajęciach wczesnego wspoma-
gania rozwoju, jak i kształceniem w szkole, zapraszamy do kontak-
tu telefonicznego pod numerem 44 7141963. Zachęcamy również do 
śledzenia naszej działalności na profilu Facebook: Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach.

Aneta Szymańska-Klepacz
SOSW w Koluszkach
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Fotopułapki namierzą  
leśnych „śmieciarzy” 

Z inicjatywy dzielnicowego z koluszkowskiej komendy naro-
dził się pomysł, który może pomóc w walce z zaśmiecanymi miej-
scami na terenie gminy. Przy współpracy ze strażą leśną oraz służbą 
ochrony kolei zostaną umieszczone w kompleksach leśnych i miej-
scach najbardziej zagrożonych fotopułapki, które zarejestrują popeł-
niane wykroczenia.

Wyrzucane przez ludzi śmieci w lasach czy innych miejscach są 
porażającym problemem i mimo ogromnego wysiłku służb, które na 
bieżąco patrolują lasy i wywożą z nich sterty odpadów, to śmieci w 
lasach z roku na rok przybywa. Dlatego z inicjatywy dzielnicowych 
z Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach powstał pomysł wal-
ki z lokalnymi ,,śmieciarzami”. Policjanci mają najlepszą wiedzę na 
temat zagrożeń i problemów z jakimi borykają się mieszkańcy gmi-
ny. Przy współpracy ze Służbą Ochrony Kolei i Strażą Leśną mun-
durowi dokonają wszelkich starań aby zminimalizować problem 
nielegalnych wysypisk. Zaśmiecone i nielegalnie wyrzucane odpady 
w kompleksach leśnych, rejonach dworca kolejowego i okolicznych 
miejscowości w gminie Koluszki skutkują podjęciem wspólnych 
działań w tym zakresie. Szczególnie w miejscach nanoszonych w 
Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa będą montowane foto-
pułapki, które pozwolą na rejestrację i udokumentowanie popełnia-
nych wykroczeń przez społeczeństwo.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców policjanci apelują, 
aby nie wyrzucać odpadów do lasów czy na tzw. dzikie wysypiska 
śmieci, pola czy inne przypadkowe miejsca. Wzajemna odpowie-
dzialność i dojrzałość za życie w tym samym środowisku jest nie-
zwykle ważna. Każdy kto dopuszcza się  wyrzucania śmieci w miej-
scach do tego nieprzeznaczonych musi liczyć się z konsekwencjami 
z artykułu 145 kodeksu wykroczeń, który mówi, że „Kto zanie-
czyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szcze-
gólności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleńce, podlega ka-
rze grzywny do 500 zł albo karze nagany”.

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

Sklep SEN-MET Sendereccy  
oferuje w sprzedaży artykuły ogrodnicze:

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

Serdecznie zapraszamy!  

Koluszki ul. Partyzantów 32G
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                                Firma Starmeat Katowicz, Ignatowicz Sp.J. 

zatrudni do pracy na stanowisko: 
Pracownik rozbioru drobiu
Operator wózka widłowego

Kierowca C+E
Osoba do sprzątania

Wymagania: książeczka zdrowia do celów  
  sanitarno-epidemiologicznych

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

w siedzibie firmy w Koluszkach, ul. Zielona 18.

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

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.

SOK: bezpieczniejszy  
I kwartał na kolei

Bezpieczniej podróżujemy w pociągach, mniej kradzieży i 
wydarzeń na terenach kolejowych. Dodatkowe patrole i wyko-
rzystanie nowoczesnego sprzętu zwiększają efektywność działań 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Straż Ochrony Kolei podsu-
mowała I kwartał 2021 r.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa na terenach kolejowych Straż 
Ochrony Kolei intensyfikuje działania. Codziennie około tysiąca funk-
cjonariuszy wyposażonych w nowoczesny sprzęt patroluje pociągi, 
dworce, stacje, przystanki przejazdy kolejowo-drogowe, bocznice ko-
lejowe i skupy złomu. 

W I kwartale 2021 r. Straż Ochrony Kolei zarejestrowała o 142 
przypadki mniej zdarzeń na terenach kolejowych niż w tym samym 
okresie roku ubiegłego – wówczas były 1682 zdarzenia. O blisko 
40% spadła liczba kradzieży na szkodę podróżnych. O ponad 27% 
zmniejszyła się liczba kradzieży i dewastacji na czynnych liniach 
kolejowych. Odnotowano także mniej o  blisko 20% kradzieży ele-
mentów taboru, materiałów oraz towarów.

Funkcjonariusze SOK w 2021 r. ujęli 490 sprawców. To efek-
ty akcji przeciw kradzieżom oraz dewastacjom i wybrykom chu-
ligańskim. Kontrole punktów skupu złomu – średnio około 50 
kontroli dziennie, ponad 4 tysiące kontroli w skali kraju, ograni-
czają kradzieże elementów metalowych na kolei. Dla bezpie-
czeństwa w ruchu kolejowym ważne są patrole na torach. Funk-
cjonariusze wykonali prawie 12 tysięcy patroli na tzw. „dzikich 
przejściach” i prawie 8 tysięcy na przejściach i przejazdach kole-
jowo-drogowych. Wciąż potrzebne są interwencje i pouczenia. 
Blisko 6 tysięcy osób, które nie przestrzegały przepisów na ob-
szarze kolejowym i w pociągach pouczono, prawie 6 tysięcy 
osób otrzymało mandaty. 

- Zaangażowanie funkcjonariuszy SOK, intensyfikacja działań 
oraz bardzo dobra współpraca z innymi służbami przyniosły wymier-
ne efekty poprawy bezpieczeństwa. Odnotowaliśmy spadek zdarzeń 
zarejestrowanych na terenach kolejowych w I kwartale 2021 roku o 
ponad 8,4 %  w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego -  
powiedział  Komendant Główny Straży Ochrony Kolei dr inż. Józef 
Hałyk.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa SOK wykorzystuje specjalne po-
jazdy: mobilne centra monitoringu (MCM). Dzięki systemowi kamer 
funkcjonariusze mogą obserwować co dzieje się na kilkukilometro-
wym odcinku linii kolejowej niezależnie od pory dnia i warunków at-
mosferycznych. Do walki ze złodziejami infrastruktury kolejowej wy-
korzystywane są tzw. fotopułapki oraz termo i noktowizory. W 
miejscach trudnodostępnych funkcjonariuszy wspomagają specjalnie 
szkolone psy. Samochody terenowe sprawdzają się na patrolach linii 
m.in. w lasach.

Dzięki sygnałowi przekazanemu przez fotopułapkę w połowie 
stycznia funkcjonariusze SOK ujęli w Pikulicach dwóch mężczyzn 
kradnących elementy infrastruktury kolejowej. 

W połowie stycznia na szlaku Miłkowice-Chojnów przy pomo-
cy termowizorów funkcjonariusze na gorącym uczynku ujęli męż-
czyznę dewastującego kontener z urządzeniami obsługującymi urzą-
dzenia na przejeździe kolejowo-drogowym. W połowie lutego na 
stacji Zabrze Makoszowy Kopalnia ujęto na gorącym uczynku męż-
czyznę wycinającego kable. 
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Na plażę w Lisowicach dowożony jest nowy piach. Docelowo 
plaża będzie miała powierzchnię 7000 metrów kwadratowych. Przed 
wysypaniem, piach został przesiany.

Wiosenne wydarzenia  
w Przedszkolu w Różycy

W  czasie pandemii staramy się, by pobyt przedszkolaków w na-
szej placówce nie był nudny. Marzec to miesiąc, w którym wiele się 
wydarzyło. Dzień 8 marca to wyjątkowy dzień w roku, wtedy swoje 
święto obchodzą wszystkie kobiety, zarówno te duże, jak i te małe. 
W uroczystym nastroju, elegancko ubrani i bardzo szarmanccy 
chłopcy z każdej z grup składali życzenia swoim koleżankom, Pa-
niom. Odśpiewali też gromkie ,,Sto lat”. Nie odbyło się bez drob-
nych upominków i kwiatów. Chłopcy, jak na prawdziwych dżentel-
menów przystało, byli tego dnia wyjątkowo uprzejmi, uczynni i 
sympatyczni. Wspólne przeżywanie takich wyjątkowych chwil daje 
wszystkim wiele radości oraz jest doskonałą okazją kształtowania u 
dzieci umiejętności składania życzeń oraz nawyku obdarowywania 
upominkami swoich najbliższych. Ten dzień był pełen miłych ak-
centów.                                                                     

Przyjście nowej pory roku – wiosny, jest doskonałą okazją do 
tego, aby uzmysłowić dzieciom  jak wielkie bogactwo niesie ze sobą 
budząca się do życia przyroda. Spragnione słońca i zieleni przed-
szkolaki już wcześniej rozpoczęły przygotowania do nadejścia 
wiosny. Zmieniła się dekoracja przedszkolnych sal, a podczas 
zajęć dzieci miały okazję wykazać się znajomością i wiedzą o 
nadchodzącej porze roku. Kiedy dopisywała pogoda, wycho-
dziły na spacery, aby szukać pierwszych oznak i zwiastunów 
wiosny. W salach śpiewały wiosenne piosenki, recytowały 
wiersze, powstało również wiele pięknych prac plastycznych o 
tej tematyce. Natomiast 22 i 23 marca dzieci świętowały nadejście 
upragnionej pory roku. Z tej okazji każda z grup przygotowała wio-
senne przedstawienie. Dzieci w przebraniach ptaków, owadów i ko-
lorowych kwiatów zwiastowały nadejście tej przepięknej pory roku. 
Przedszkolaki głośnym okrzykiem: „Marzanno, Marzanno, ty zimo-
wa panno, ciebie pożegnamy, bo wiosnę witamy!” próbowały od-
straszyć zimę. Mamy nadzieję, że starania naszych przedszkolaków 

sprawią, że WIOSNA zagości u nas na dobre, a wraz z nią ciepłe dni, 
z których będziemy czerpać radość.

  Święta Wielkanocne są bardzo radosnym czasem, na który z 
utęsknieniem oczekują zarówno dzieci jak i dorośli. Są to święta 
rodzinne, pełne tradycji i zwyczajów, które chcemy przekazać 
młodszym pokoleniom, dlatego właśnie przedszkolaki obejrzały 
prezentację multimedialną na temat «Wielkanocny stół» oraz 
audycję on-line „Jajko, Kura, Alleluja”. Przedszkolaki miały 
również okazję wziąć udział w warsztatach plastycznych, w ramach 
których dzieci ozdabiały gipsowe zajączki, które stały się wspania-
łym wielkanocnym upominkiem dla rodziców.  

  W przedszkolu zorganizowany został również konkurs 
,,Smaczna ,zdrowa, potrawa kolorowa”. To hasło kolejnej kuli-
narnej zabawy dzieci wraz z rodzicami. Zdrowe potrawy, czyli 
pełne warzyw i owoców, powinny być kolorowe i zabawne, by 
zasmakowały nawet największym niejadkom. Dla wszystkich 
uczestników zabawy czekały upominki.

Teraz po powrocie dzieci do placówki trwają przygotowa-
nia do obchodów Dnia Ziemi. W przygotowaniu prezentacja 
multimedialna oraz przedstawienie w wykonaniu gr. V o tej te-
matyce. Wielką niespodziankę dla naszych dzieci przygotowa-
li Rodzice - zakupili nowy laptop, który będzie służył dzie-
ciom podczas korzystania z tablicy multimedialnej i nie tylko. 
Wszystkie te uroczystości odbyły się z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola w Różycy

Sprostowanie
W ubiegłym wydaniu  TwK, w artykule poświęconym działal-

ności Przedszkola w Różycy w okresie pandemii, pojawił się błąd 
dotyczący dzieci, które uczęszczały na zajęcia dydaktyczne w przed-
szkolu. Błędnie podałem, jakoby jedno z dzieci było niepełnospraw-
ne i opiekę nad nim sprawował rodzic. 

W Różycy z zajęć stacjonarnych korzystała szóstka maluchów. 
Czworo z nich to dzieci pracowników służb mundurowych i me-
dycznych, a pozostała dwójka to pociechy nauczycieli szkół specjal-
nych. Opiekę nad nimi sprawował nauczyciel placówki przedszkol-
nej w Różycy. 

Zbigniew Komorowski
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W życiu bym nie pomyślał, że przyjdzie mi uczyć 
plemię Masajów, jak się jeździ na deskorolce

Obywatel Świata trafił do Afryki
Od 5 lat w ciągłej podróży. Nie zatrzymała go pandemia, nie za-

trzymał go brak gotówki, nie zatrzymały go państwowe granice. 
33-letni mieszkaniec Koluszek Tomasz Dworczyk, wciąż kontynu-
uje niesamowitą podróż dookoła świata. Po przejechaniu Europy au-
tostopem odwiedził kolejno Dubaj, Abu-Dhabi, Indie, Tajlandię, 
Kambodżę, Malezję, Singapur, Brunei, Indonezję, Filipiny, Chiny, 
Makau, Hong-Kong, Katar, Wietnam, aż utknął na 9 długich miesię-
cy w covidowej Australii. 

- Pandemia zaskoczyła mnie w Wietnamie, gdzie dorabiałem 
sobie jako nauczyciel angielskiego, z myślą o wyjeździe do kolejne-
go kraju. Granice Europy i większości państw w Azji zostały za-
mknięte, a moja wiza w Wietnamie akurat dobiegała końca. Nie mo-
głem ani wrócić do Polski, ani przedłużyć wizy, ani lecieć do 
sąsiedniego państwa. Jedyny kraj, który jeszcze pozostał otwarty to 
była Australia. Tam się skierowałem, kupując bilet za ostatnie zgro-
madzone oszczędności. Dzień po wylądowaniu, granice Australii 
zostały zamknięte i nie można tam wjechać aż do dzisiaj. I tym spo-
sobem trafiłem na najdłuższy lockdown w historii pandemii, czyli 
dokładnie 110 dni w zamkniętym mieście Melbourne. Dodam, że je-
dyne wsparcie naszego rządu jakie otrzymałem, to propozycja zacią-
gnięcia w ambasadzie pożyczki, którą trzeba spłacić w ciągu maksy-
malnie 3 miesięcy. Ceny biletów do Polski sięgały wtedy 4-5 tys. 

złotych, a ja nie mogłem sobie nawet wyobrazić w jaki sposób miał-
bym te pieniądze zarobić w 3 miesiące, w czasie trwania lockdownu 
w Polsce. To był najtrudniejszy etap podróży i trzeba było naprawdę 
mocno kombinować, żeby przetrwać. Szybko dowiedziałem się, 
które zawody w Australii mają prawo pracy w czasie lockdownu. 
Okazało się, że sposobem na przetrwanie jest praca na budowie. I 
tak oto fotograf zmienił branżę na pomocnika murarza, żeby zgro-
madzić budżet na kontynuowanie podróży dookoła świata - opowia-
da Tomasz. 

Na tym epizodzie przerwaliśmy redakcyjną opowieść o Tomku 
na łamach naszej gazety we wrześniu 2020 r. Przygodę czas wzno-
wić, bowiem Obywatel Świata z Koluszek, urwał się z australijskiej 
smyczy i wylądował w egzotycznej Tanzanii. Jak to w życiu bywa, 
kluczową rolę odegrały pieniądze. 

- Wyobraźcie sobie, że da się podróżować bez pieniędzy, ale 
oczywiście nie ma nic za darmo. Swoją podróż zacząłem 5 lat temu 
z budżetem 2000$ (8000 zł) i od tamtej pory cały czas pracuję w 
miejscach do których jadę. Nazywa się to wolontariatem, czyli pra-
cą w zamian za nocleg, wyżywienie czy wycieczki. Oferty pracy są 
dostępne w internecie i wszystko ustala się jeszcze przed przyjaz-
dem, czyli jaką pracę będziemy wykonywać, czas trwania i co mamy 
w zamian. Jeśli obu stronom spodoba się układ, to dostajemy zapro-
szenie i wystarczy już tylko wsiąść w samolot z paszportem, popra-
cować, pozwiedzać i jechać na wolontariat do kolejnego kraju – wy-
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jaśnia Tomek. Strona z której najczęściej korzysta nasz podróżnik, 
to www.workaway.info . - W ciągu ostatnich 5 lat wykonywałem 
setki różnych zawodów poza swoją specjalizacją, czyli fotografią. 
Dzięki pasji do fotografii, często zdarzało mi się zapłacić za noclegi 
i wyżywienie w hotelach, zdjęciami wykonywanymi na portal Bo-
oking. Podczas podróży budowałem swoje portfolio od fotografii 
noclegowni za 5 zł za dobę, aż do 5 gwiazdkowych hoteli. Właśnie 
w ten sposób znalazłem się w Tanzanii. Po prostu wysłałem swoje 
CV i bogate już portfolio do 300 hoteli na Zanzibarze [wyspa nale-
żąca do Tanzanii – red.] i otrzymałem zaproszenie do współpracy. 
Ciężka praca na budowie w Australii opłaciła się, bowiem za zaro-
bione pieniądze kupiłem drona, nowy aparat, obiektywy i bilet w 
jedną stronę do Afryki. Wydałem zatem wszystko na sprzęt, którym 
mogę teraz świadczyć usługi i gromadzić budżet na wyjazd do kolej-
nego kraju. 

I tym sposobem Tomkowi udało się wydostać z najbardziej ry-
gorystycznego lockdownu w Australii, Wietnamie i Singapurze, do 
kraju wolnego od pandemii i paniki. Chce zostać tam kolejne 3 mie-
siące, aż pojawią się na horyzoncie kolejne otwarte kraje. 

- Turystyka na Zanzibarze idzie pełną parą, a ja sam robię zdję-
cia w 4 hotelach zapełnionych po brzegi turystami. Co ciekawe naj-
więcej, bo aż 90% gości, to Polacy i Rosjanie. Wyjazdy na safari, 
podróże łodzią na sąsiednie wyspy czy imprezy na plaży, to obecnie 
dla mnie codzienność. W zamian za zdjęcia uczestniczę również w 
kursach nurkowania czy lotach samolotem. Dzieje się tyle, że cięż-
ko znaleźć czas na wstawienie nowych zdjęć na facebooka „Podróż 
Za Milion Zdjęć”. 

Na deskorolce z Koluszek przez Europę, Azję i Australię, aż do 
Afryki. To tutaj zaprowadziła mnie pasja do podróżowania, fotogra-
fii i skateboardingu. W życiu bym nie pomyślał, że przyjdzie mi 
uczyć plemię Masajów w Afryce, jak się jeździ na deskorolce - 
śmieje się nasz Obywatel Świata, jednocześnie dodając: - Nie plano-
wałem wyjazdu do Afryki, a stała się moim domem. Żyjemy w cza-
sach w których „carpe diem” nabrało jeszcze większego znaczenia. 
Jeśli masz możliwość, przyjeżdżaj! Korzystaj z życia dopóki to jesz-
cze legalne... .

Relacje z Zanzibaru można oglądać na Facebooku: Podróż Za 
Milion Zdjęć lub na Instagramie: @skatenomad.

(pw)

Przepis na ekscytujące podróże  
według Tomasza Dworczyka 

Staram się trzymać wymyślonej zasady: 1 kraj - 1 miesiąc, 
ale często zdarza mi się zasiedzieć, aż do wyczerpania wizy. 
Czasem pobyt przedłuża się zatem nawet do pół roku. Każdy 
kraj był wyjątkowy i zachwycił mnie w zupełnie inny sposób. 
Jeśli chodzi o przygody to zdecydowanie polecam Wietnam, 
który przejechałem na motorze z południa na północ, łącznie 
z pasmem górskim przy granicy z Chinami. 

Jeśli chodzi o relaks, to Filipiny mają najpiękniejsze za-
chody słońca, plaże i nurkowiska. Najlepsze jedzenie znala-
złem na Tajwanie i w Indonezji. Największego szoku kulturo-
wego doznałem w mikropaństwie Brunei, gdzie przyjechałem 
na 5 dni a wyjechałem po miesiącu, a wszystko to przez niesa-
mowitą gościnność muzułmanów. Miałem okazję fotografo-
wać tradycyjne ceremonie ślubne w wielu krajach, ale te w 
meczetach zrobiły na mnie największe wrażenie. 

W każdym kraju odwiedzam skateparki i spotykam lokal-
nych skejtów, nawet w krajach muzułmańskich. Dzięki mojej 
pasji do deskorolki, łatwo nawiązuję znajomości, co z kolei 
pomaga znaleźć darmowy nocleg. Deskorolkarze to jedna, 
wielka rodzina bez znaczenia na kulturę czy religię. 
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LKS Różyca w przeddzień  
meczu z Widzewem Łódź 

W światowej piłce nożnej mocne zawirowania, a co słychać w 
naszej okolicy? W Różycy mają się czym pochwalić. Klub istnieje 
od roku 1946, swoją siedzibę ma w niedużym budynku, który nie-
bawem czeka zmiana. – To będzie inwestycja, na którą, z uwagi na 
bolączki finansowe spowodowane pandemią, musimy jeszcze po-
czekać. Może zajmie to nam rok, może dwa lata- mówi Zbigniew 
Łudzikowski, prezes klubu. Jednak tym, co tworzy atmosferę wo-
kół piłki nożnej, to nie biuro i szatnia, a boisko. 

-Mimo pandemii udało się nam ruszyć z Ligą. Na dzień dzi-
siejszy nie przegraliśmy żadnego meczu, naszym celem jest wej-
ście do IV Ligi. Czas pokaże, czy to się uda zrealizować - mówi 
„Tygodniowi w Koluszkach” prezes LKS Różyca. 

Klub ma spore szanse, by ten cel osiągnąć. Ma tylko 3 punkty 
straty do Widzewa II Łódź. W roku ubiegłym Różyca wygrała z 
łódzką drużyną dwukrotnie: raz w Lidze, drugi raz w Pucharze Pol-
ski w ćwierćfinale. -Drużyna jest mocna, chcemy powalczyć o wię-
cej. LKS ma swoje sukcesy sportowe, składają się  na nie zarówno 
praca trenera, Kornela Błażejewskiego, wychowanka klubu, zawod-
ników, ale także ogromna pomoc i wsparcie z zewnątrz. Wszystko 
to, ma swoje przełożenie na wyniki - wyjaśnia prezes. Zbigniew Łu-
dzikowski mówi, że obecnie pierwsza drużyna liczy 25 zawodni-
ków. Od niedawna w zespole gra Michał Łabędzki, mający na kon-
cie prawie 160 spotkań w Ekstraklasie. -Do naszej drużyny 
dołączyło też dwóch innych zawodników, synów znanych piłkarzy: 
bramkarz Grzegorz Robakiewicz oraz Michał Szarpak, a także Mi-
chał Karpicki z Polonii Piotrków- mówi prezes. 

Zgodnie z obostrzeniami, drużyna gra bez udziału kibiców, a  na 
trybunach może być jedynie 9-osobowa grupa porządkowa i trene-
rzy. W rundzie wiosennej zawodnicy zagrali z Parzęczewem z wyni-
kiem 4:0 dla Różycy.- Drugi mecz, w Dłutowie wygraliśmy 3:0. 
Mamy 44 pkt, trzy mecze zaległe, 3 pkt straty do Widzewa, z którym 
zagramy u nas 12 maja. Zobaczymy, co będzie dalej. 

Zk

Podziękowania 
od Zarządu Klubu LKS Różyca

Dziękujemy za pomoc i wsparcie
 Panu Burmistrzowi Koluszek, Waldemarowi Chałatowi,   

panu Zbigniewowi Winklowi i Przedsiębiorstwu Agat,  
pani Jadwidze Pawlak i  firmie Petro-Energia,  

firmie Rewa z Nowego Redzenia, firmie P.P.H Kilian Ireneusza 
Kiliana z Łodzi, firmie Kolsar-Skup Złomu z Koluszek,  

Zakładowi Mechaniki Pojazdowej Cezarego Muszyńskiego,  
Firmie POL-HUN Małgorzaty Bielskiej z Koluszek,  

firmie P.P.H.U Kolrex z Koluszek.   

Piłka nożna
Kolejka 22.  17-18 kwietnia

KKS Koluszki - Widzew II Łódź 0-5
GLKS Dłutów - LKS Różyca 1-3

Kolejka 23.  21 kwietnia
KKS Koluszki - Termy Uniejów 1-0
LKS Różyca - PTC Pabianice 10-1

Najbliższe spotkania
Orzeł Parzęczew - KKS Koluszki  24 kwietnia
LKS Różyca - Zawisza Rzgów  25 kwietnia
KKS Koluszki - LKS Różyca 28 kwietnia

Tabela
1. Widzew II Łódź     20  50   80-12   
2. LKS Różyca      20  47   58-26  
3. Włókniarz Pabianice   21  45   49-20   
4. Start Brzeziny      20  43   65-34   
5. GKS Ksawerów     20  40   51-25   
6. UKS SMS Łódź     21  37   66-29   
7. Sokół II Aleksandrów Ł.  20  35   55-33  
8. AKS SMS Łódź     21  32   50-36   
9. KAS Konstantynów Ł.   21  29   51-44   
10. Termy Uniejów     22  28   38-57   
11. Victoria Rąbień     20  26   48-44   
12. Zawisza Rzgów     20  25   31-35   
13. KKS Koluszki     20  23   27-51   
14. KS II Kutno      20  22   40-51   
15. GLKS Sarnów/Dalików  21  19   49-72   
16. Orzeł Parzęczew    20  14   32-71   
17. GLKS Dłutów     19    8   13-57   
18. PTC Pabianice     20    0   9-115

Strażacy zdjęli mężczyznę, 
który zawisł na drzewie

Do nietypowego zdarzenia doszło 10 kwietnia roku w miejsco-
wości Gałków Mały. Mężczyzna w wieku 69 lat, przycinający konary 
sosny przeciął linę zabezpieczającą, przez co zawisł na drzewie głową 
w dół na wysokości ok. 9 metrów nad ziemią. Po dojeździe do miej-
sca zdarzenia pierwszego zastępu okazało się, że nie ma możliwo-
ści  technicznych ewakuacji poszkodowanego z podnośnika hydrau-
licznego z uwagi na brak podjazdu. Wobec powyższego w działaniach 
wykorzystano drabiny D10W (co było bardzo ryzykowne). Działania 
zakończyły się jednak sukcesem, a mężczyznę udało się ewakuować 
na ziemię bez jakichkolwiek obrażeń. W działaniach udział wzięły 
trzy zastępy z JRG Koluszki oraz jeden z OSP Gałków Duży.

(www.gov.pl/web/kppsp-koluszki)
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Wykonali 9 mln kroków  
w ramach ogólnopolskiej  
akcji promującej ruch

Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach bierze udział w akcji 
Pho3nix Active School. Jest to największy w Polsce sportowy kon-
kurs dla szkół, ogólnopolska akcja w ramach Międzynarodowego 
Dnia Sportu pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 
Akcja ma na celu poruszyć dzieci z całej Polski oraz zaangażować je 
w inspirujące inicjatywy sportowe. Po sukcesie ze zbiórką pieniędzy 
na konto WOŚP, podjęliśmy się nowego zadania. Między 6-14 
kwietnia uczestniczyliśmy w konkursie na największą liczbę prze-
bytych kroków. To kolejny krok w celu popularyzacji aktywności fi-
zycznej. 

Do zadania przystą-
piły szkoły, przedszkola 
z całego kraju. W tym 
gronie uplasowaliśmy się 
na doskonałym 12 miej-
scu, pokonując blisko 9 
mln kroków. Na ten wy-
nik złożyła się suma kro-
ków najaktywniejszych 
50 uczniów naszej szko-
ły. W najlepszej trójce 
znaleźli się: Julka Pietra-
sik – 410 623 kroki, Ad-
rian Gębczyński - 350 

004 kroki oraz Jakub Kaczmarek – 340 805 kroków. Wymieniona 
trójka otrzymała puchary. Dodatkowo Julka dostała koszulkę i cza-
peczkę fundacji Pho3nix. 

Uczniowie, którzy przystąpili do zadania, zostali nagrodzeni 
ocenami. Szkoła wcześniej otrzymała pakiet brandingowy, zawiera-
jący drobny sprzęt sportowy oraz banery z reklamą fundacji. Gratu-
lujemy i dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnię-
tego wyniku. Za chwilę przed Nami kolejne wyzwania.  

Jacek Drabik

Tarcza antykryzysowa  
– zmiany od 4 maja 2021 r.

Od 4 maja przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli 
wystąpić o zwolnienie z opłacania składek także za marzec i 
kwiecień 2021 r. Pojawi się też możliwość otrzymania do pięciu 
świadczeń postojowych. 

Takie zmiany wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 16 
kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodar-
czego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Wejdzie ono 
w życie 4 maja. 

Nadal będzie można skorzystać ze zwolnienia ze składek za 
grudzień 2020 r., styczeń i luty 2021 r. jeżeli będą spełnione nowe 
określone warunki.

Z pomocy będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, którzy 
odczuli negatywne skutki występowania w Polsce Covid-19. To 46 
branż, które już wcześniej otrzymały pomoc oraz 17 kolejnych ro-
dzajów działalności, w tym: salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy 
meblowe, budowlane i prowadzące handel detaliczny w galeriach 
handlowych. O wsparcie będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, któ-
rzy rozpoczęli działalność  przed listopadem 2020 roku i 31 marca 
2021 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną jednym z 
kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu. 

Kolejne wsparcie z ZUS
Wnioski  o zwolnienie ze składek za marzec i kwiecień lub sam 

kwiecień można składać od 4 maja – przez Platformę Usług Elektro-
nicznych ZUS. 

Umorzenie składek i ponowne postojowe z ZUS przysługuje fir-
mom, które zanotowały spadek przychodu o co najmniej 40 proc. 
Ten warunek weryfikuje się, porównując przychód w jednym z 
dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do przychodu z 
miesiąca poprzedniego albo z analogicznego miesiąca roku po-
przedniego, albo z lutego 2020 r., albo z września 2020 r. Nowością 
jest tu więc możliwość porównania przychodu do sytuacji z lutego 
2020 roku, czyli okresu sprzed pandemii.

Żeby otrzymać zwolnienie ze składek także za marzec i kwie-
cień, przedsiębiorca musi złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS do 
końca czerwca. Jeśli firma ma obowiązek samodzielnego sporządza-
nia dokumentacji rozliczeniowej, to w tym terminie musi dostarczyć 
również dokumenty rozliczeniowe za marzec i kwiecień. Przedsię-
biorcy, którzy zdążyli już opłacić składki za te miesiące, będą mogli 
uzyskać ich zwrot.

Dodatkowe postojowe
Rozporządzenie z 16 kwietnia wprowadza także zmiany w 

świadczeniu postojowym. Przedsiębiorcy z określonych branż 
będą mogli otrzymać świadczenie postojowe od jednego maksy-
malnie do pięciu razy, przy czym liczba możliwych do otrzyma-
nia świadczeń jest pomniejszana o już otrzymane na podstawie 
poprzednich rozporządzeń (tj. z 19 grudnia 2020 r. i 26 lutego 
2021 r.). Wniosek o to świadczenie można złożyć najpóźniej w 
ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan 
epidemii.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego
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1% dla organizacji pożytku publicznego 

Możemy wspomóc  
lokalne inicjatywy 

Przedstawiamy listę OPP (nazwa i numer KRS), które 
działają na terenie naszej gminy. W przypadku chęci znalezie-
nia się na tegorocznej liście prosimy o przekazanie takiej in-
formacji do redakcji gazety „Tydzień w Koluszkach”.

 • Fundacja JiM, Nr KRS 0000127075, w rubryce cel szczegóło-
wy wpisać: #177 WOJTEK ŁUDZIKOWSKI (darowizna kon-
to: 23 1030 1508 0000 0008 1718 0035 z dopiskiem #177 
Wojtek Łudzikowski)

 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, KRS  
nr 00000 49 771 z dopiskiem dla AGNIESZKI LENKIEWICZ

 • Fundacja Dla Dzieci z Cukrzycą KRS 0000163346 cel szcze-
gółowy: Artur Ostrowski 2775

 • KRS 0000165702, cel szczegółowy KUKULSKA MAJA  
(nowotwór nerki)

 • KRS 0000277044, cel szczegółowy MAJA KWIATKOWSKA 
(rdzeniowy zanik mięśni)

 • Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Kolusz-
kach, KRS: 0000232719

 • KRS 0000 15 92 03 cel szczegółowy Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Koło w Koluszkach

 • Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej „Sercówka”,  
Nr KRS 0000283761

 • Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży „PRO 
MUZA”, KRS nr 0000149337

 • Stowarzyszenie Historia Koluszek, nr KRS 0000215720,  
cel szczegółowy: Historia Koluszek 

 • Ludowy Klub Sportowy „Różyca”, KRS 0000 208 100 

 • KRS: 0000215720, cel szczegółowy: Fundacja NIEZAPOMNIA-
NE (badanie oraz restaurowanie zapomnianych cmentarzy)

 • KRS: 0000270261, cel szczegółowy: KKS KOLUSZKI MŁO-
DZIEŻ 10128

 • Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” KRS 0000037904,  
cel szczegółowy: 36920 Amelia Piechota

 • Fundacja „KRWINKA” nr 33 1440 1231 0000 0000 0184 1262  
tytuł Dziubińska Julia

 • Fundacja Osób Niepełnosprawnych „SŁONECZKO” KRS 
0000186434, cel szczegółowy Łukasz Nowak 152/N

Firma brukarska ROBII 
zatrudni pracowników 

tel. 502-970-258

Przerwy w dostawach prądu
 � 30.04.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Armii Kra-
jowej Nr od 13 do 38, Lipowa Nr 13 i 19, Wierzbowa Nr od 2 
do 13, Zachodnia Nr od 10 do 32. 

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

ul. 11 Listopada 65, w dniach od 20.04.2021 r. do dnia 11.05.2021 r., 
wywieszone są wykazy o przeznaczeniu:

- części nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym 
działki 187 o pow. 0,0430 ha wraz z budynkiem restauracji o 
powierzchni użytkowej 171,61 m2, położonej w miejscowości 
Lisowice, obręb Lisowice, do dzierżawy w drodze przetargu,

- części nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym 
działki 187 o pow. 0,5150 ha wraz z urządzeniami parku lino-
wego, położonej w miejscowości Lisowice, obręb Lisowice, do 
dzierżawy w drodze przetargu,

- części nieruchomości, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 
działek 187 i 188 o pow. 0,6320 ha wraz z zapleczem budynku 
(przebieralnie, prysznice i toaleta) o powierzchni użytkowej 8,3 m2 
do obsługi wakeboardu oraz z urządzeniami wyciągu dla narcia-
rzy wodnych i wakeboardu, położonej w miejscowości Lisowi-
ce, obręb Lisowice, do dzierżawy w drodze przetargu.
Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie interne-

towej Urzędu www.koluszki.pl i na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej.

SKŁAD GAŁKÓWEK 
oferuje:

WĘGIEL z najlepszych polskich kopalni

NAWOZY, MAT. BUDOWLANE, 
SKUP ZŁOMU
Gałków Mały, ul. Towarowa 2        tel.: 44 714 17 47

Facebook: 
Skład Gałkówek węgiel, nawozy, złom POLUB NAS :-)

DORABIANIE KLUCZY 
- kodowanie kluczy 

IMMOBILIZER -sprzedaż 
zamków, wkładek oraz kłódek 
-dorabianie wkładek do klucza 

Koluszki ul. Akacjowa 18  
tel. 668-152-835

NAPRAWA ROWERÓW 
Wiosenne przeglądy rowerów - 

centrowanie kół -części zamienne 
i akcesoria rowerowe - odbieram 

rower uszkodzony  
dowożę naprawiony  

Koluszki ul. Akacjowa 18  
tel. 668-152-835

Burmistrz Koluszek  informuje,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 

95-040 Koluszki od dnia 13.04.2021 r. do dnia 4.05.2021 r., wywieszony 
jest wykaz o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego (licytacji) nieruchomości położonej w mieście Koluszki, w obrę-
bie 5, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 341 o powierzchni 577 m2. 

Wykaz jak wyżej zamieszczony jest również na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej. Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospo-
darowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami tel. 44 725 67 53.
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EDUKACJA
Tłumacz przysięgły języka niemiec-
kiego, tel. 607-753-916
Język niemiecki – tłumaczenia 
przysięgłe, nauczanie, konwersacje, 
tel. 607-753-916

USŁUGI
Mobilne zabiegi podologiczne – od-
ciski, wrastające paznokcie, brodaw-
ki wirusowe, 794-133-358
Transport dużym busem - przepro-
wadzki tel.721-728-900
Pralki – naprawa, 609-046-483
Gazowe usługi – montaż i naprawa 
kuchni oraz pieców gazowych. 
Okresowe przeglądy instalacji 
gazowych, tel. 509-766-174
R.Wnuk – kompleksowe usługi 
remontowo – wykończeniowe,  
tel. 660-160-989
Docieplenia, remonty, solidnie, 
609-296-865
Usługi dekarskie, 518-222-282
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Wszelkie budowy, docieplenia, 
604-350-807
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060 
Wertykulacja, usługi ogrodowe, 
504-306-778
Montaż ogrodzeń panelowych, 
sztachetowych oraz z siatki.  
Wyburzenia i inne. Wycena gratis, 
507-364-074
Wycinki, koszenia. Karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074
Usługi koparko-ładowarkami, 
minikoparkami, Tel. 799-203-990
Usługi koparkoładowarką,  
tel. 515-493-834
Usługi koparkami, wywrotkami,  
tel. 606-405-783
Przyłącza wodociągowe i kanaliza-
cyjne, Tel. 515-493-834
Budowa Domów, 505-509-874
Układanie Kostki Brukowej,  
tel. 783-141-557
Tynki maszynowe cementowo-wa-
pienne, gipsowe, tel. 669-201-962
HYDRAULIK - Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,  
tel. 506-864-713
Instalacje sanitarne, wod-kan, gazu, 
C.O., pompy ciepła, tel. 506-098-164

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działkę budowlaną  
w Gałkowie Małym, 5000 m2, 
501-64-91-04
M-4 sprzedam na osiedlu Andersa  
w Koluszkach, 605-272-865
Sprzedam własnościowe M-4 
Koluszki, ul. Sikorskiego 7,  
tel. 512-196-220
Sprzedam działkę rekreacyjną  
z domkiem za 32.000zł, 505-484-617
Sprzedam M-4 (4 piętro),  
tel. 507-967-690
Kupię działkę, Koluszki, Żakowice, 
502-248-979
Dom, stan surowy, 607-042-857

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Szukam taniego pokoju lub mieszka-
nia do wynajęcia, tel. 691-173-034
Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe i jednopokojowe w Kolusz-
kach, tel. 605-696-054
Do wynajęcia lokal w pasażu przy 
ul. Brzezińskiej 11 w Koluszkach, 
tel. 600-802-959
Do wynajęcia Kawalerka 25 m2 
oraz lokal o pow. 90 m2 na kwatery 
pracownicze lub cele mieszkaniowe, 
tel. 606-363-006
Do wynajęcia M-4 w bloku 62 m2, 
tel. 605-377-595
Do Wynajęcia mieszkanie 36 m2  
w Koluszkach, 731-739-363
Do wynajęcia mieszkanie 46 m2, 
parter, 505-484-617
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Toyota Verso, 2006r, 501-64-91-04
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia, tel. 
667-788-377
Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037

KUPIĘ
AUTO SKUP. Całe, uszkodzone, 
502-592-035
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde  
tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

OGŁOSZENIA DROBNE
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA
Pomoc kucharza- praca  
od zaraz- kontakt, tel. 501-164-805 
lub 601-205-052 
Poszukujemy do pracy - sprzątanie 
– kontakt, tel. 501-164-805  
lub 601-205-052  
Praca w charakterze - pracownik 
gospodarczy -  kontakt,  
tel. 501-164-805 lub 601-205-052 
Zatrudnię pracownika do robót 
wodno – kanalizacyjnych i ziem-
nych, tel. 665-183-407
Zatrudnię szwaczki do zakładu. 
Praca całoroczna, 607-426-909
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 sprzedawcę do sklepu 
budowlanego w Koluszkach na 
stoisko elektryczne, 604-574-055 
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
budowlanego w Koluszkach, 
604-574-055
Zatrudnię szwaczki, stała praca, 
produkcja Polska, tel. 605-086-828
Firma budowlana zatrudni pracow-
ników fizycznych, tel. 607-314-883
Zatrudnię pracownika do wykoń-
czeni i dociepleń, tel. 796-241-330
Zatrudnię szwaczki na konfekcję, 
693-426-098
Poszukujemy pracowników  
do utrzymania terenów zielonych, 
tel. 506-056-163
Zatrudnię kierowcę C+E.  
Ruchoma podłoga. Praca po kraju, 
tel. 502-653-907
Zatrudnię szwaczki. tel. 602-194-850
Zatrudnię pracownika na Myjnię 
Samochodową w Koluszkach. 
Zarobki 2500 zł na rękę,  
tel. 603-641-600 lub 531-254-290
Zatrudnię pomocnika do prac 
hydraulicznych, 666-152-285

RÓŻNE
SpływyKajakowePilicą, 506-704-420

UBEZPIECZENIA EWA JANECZEK
Koluszki, ul. Odlewnicza 34, tel. 509 220 910

ejaneczek@agentpzu.pl   fb : AgentPZUEwaJaneczek 
www.ejaneczek.agentpzu.pl

-ubezpieczenia komunikacyjne 
-ubezpieczenia domów/mieszkań i firm, gwarancje ubezpieczeniowe

-ubezpieczenia grupowe, -PPK, IKE, IKZE
-ubezpieczenia dla rolników, ubezpieczenia na życie

-opłaty rachunków
Od 1 kwietnia zapraszamy po DOTOWANE UBEZPIECZENIA UPRAW  

( 65% dotacji z budżetu państwa)
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od 1997 r. w godzinach 8.00-18.00. Zapewniamy 

profesjonalną obsługę przez 4 agentów, w reżimie sanitarnym oraz zdalnie.

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Zatrudnimy monterów konstrukcji stalowych. Mile widziane doświad-
czenie i uprawnienia kategorii IP (zwyżki). Praca głównie w delegacji. 
DRIVAL Żelechlinek 606-762-071

Zatrudnimy spawaczy TIG. Możliwość przyuczenia. DRIVAL Żelechli-
nek 606-762-071

Zatrudnimy operatora maszyn CNC do obróbki stali. Możliwość 
przyuczenia. DRIVAL Żelechlinek 606-762-071

Zatrudnimy konstruktorów. Praca w środowisku AutoCad, Inventor, 
Solidworks. Może być student. DRIVAL Żelechlinek 606-762-071
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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; 18.00-20.00

NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

„Balove”
Atrakcje, które uświetnią  

Twoją imprezę.
 • Foto-Lustro
 • Balony z helem
 • Fontanna Czekoladowa
 • Słodki stóły 

507-820-548  FB: Fotolustro.Koluszki

Kontakt  
z redakcją:

twk@koluszki.pl
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Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

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.

� kostka od 800 zł
� orzech-kostka
� orzech
� ekogroszek
� miał

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

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

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
� usługi wyburzeniowe i rozbiórkowe

� wykonanie dróg wewnętrznych tymczasowych  
oraz stałych, � przygotowanie terenu pod budowę,
� wykopy pod fundamenty, � głębokie wykopy,
� niwelacje terenu, � skarpowanie, � załadunek  

i rozładunek widłami, � odśnieżanie i posypywanie 
solą lub piaskiem, � wywóz ziemi oraz gruzu.

tel. 505 210 010

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
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Miejsce  
na Twoją  
reklamę

Marzec i kwiecień  
w Przedszkolu nr 1 w Koluszkach

Marzec zapisał się w naszym przedszkolu jako bardzo radosny 
czas, pełen zabawy i atrakcji, oczekiwań na przyjście wiosny i zbli-
żających się Świąt Wielkanocnych.       

We wszystkich grupach już w lutym rozpoczęliśmy realizację 
projektu edukacyjnego Necio.pl, który poświęcony jest bezpieczne-
mu korzystaniu z internetu. Poprzez zadania domowe w proces zdo-
bywania wiedzy na ten temat zostali włączeni także rodzice. Projekt 
prowadzony był w ramach programu Komisji Europejskiej Safer In-
ternet przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z Fun-
dacją Orange.

Przedszkole przystąpiło również do ogólnopolskiego programu 
edukacyjnego „Czyściochowe Przedszkole”, organizowanego przez 
firmę Rossmann. W ramach programu dzieci uczą się przez zabawę 
higieny od podstaw. Biorą udział w zajęciach edukacyjnych dotyczą-
cych 6 obszarów higienicznych: Przedszkole zwyciężyło w I odsłonie 
konkursu plastycznego „Czyściochowe Przedszkole” i wygrało kartę 
podarunkową o wartości 500 zł do drogerii Rossmann, umożliwiającą 
zakup produktów higienicznych dla placówki. Przystąpiliśmy do II 
odsłony programu. Grupa „Żabki wykonała pracę plastyczną, na któ-
rą można głosować na stronie Rossman. Zachęcamy!!

Grupa 3 latków - „Misie”, w marcu dołączyła do ogólnopolskie-
go projektu edukacyjnego „ŚWIĘTUJEMY- FREBLUJEMY”, ma-
jącego na celu stwarzanie okazji do rozwijania kreatywności dzieci 
w oparciu o ponadczasową pedagogikę F. Froebla.

Corocznie obchodzone w naszym przedszkolu Święto Kobiet 
było dniem wyjątkowym. Niecodzienny wymiar tego święta podkre-
ślili swoim zachowaniem chłopcy, przygotowując drobne upominki 
dla swoich koleżanek (medale Super Dziewczynki, laurki, kolorowe 
bransoletki). Składali życzenia dziewczynkom i swoim paniom. Z 
dziewczęcych buź uśmiech nie schodził przez calutki dzień, a chłop-
cy zachowywali się jak prawdziwi dżentelmeni, byli przemili, 
uczynni i sympatyczni.

W oczekiwaniu na wiosnę w naszym przedszkolu odbył się kon-

kurs plastyczny pt. „Kapelusz Pani Wiosny”, adresowany do wszyst-
kich przedszkolaków i ich rodzin. Zadanie konkursowe polegało na 
wykonaniu nakrycia głowy dla Pani Wiosny wykorzystując dowol-
ne materiały. Nasi podopieczni spisali się znakomicie! Do przed-
szkola wpłynęło 54 przepięknych, pomysłowych prac. Każdy kape-
lusz był oryginalny i kolorowy, zdobiły go własnoręcznie robione 
kwiaty, motyle, biedronki i inne cudowne wiosenne akcenty. Komi-
sja konkursowa zdecydowała nagrodzić wszystkie prace.

Powitanie wiosny to dla każdego przedszkolaka wyjątkowe wy-

darzenie. Ogromne emocje wśród naszych dzieci wzbudziły już 
same przygotowania. Dzieci z grupy Kotki wykonały i ozdobiły ku-
kłę Marzanny – symbol odchodzącej zimy. Natomiast pięknie prze-
brane w wiosenne stroje dzieci z grupy Żabki przedstawiły swoim 
koleżankom i kolegom montaż słowno-muzyczny na powitanie naj-
piękniejszej pory roku - wiosny. Na tle urokliwej dekoracji dzieci 
zaprezentowały wiersze, tańce i piosenki. Po uroczystości uśmiech-
nięte i radosne dzieci wyruszyły na spacer w towarzystwie Marzan-
ny, którą pożegnały głośnym okrzykiem: „Marzanno, Marzanno, ty 
zimowa panno, ciebie pożegnamy, bo wiosnę witamy”. I tak koloro-
wy, wiosenny dzień dobiegł końca! Wszystkie grupy założyły w sa-
lach zielone ogródki, zasadziły cebulki i wysiały nasiona warzyw, 
aby korzystać z bogactwa zielonych witaminek.

Przed Świętami Wielkanocnymi, zasiały rzeżuchę i owiec w do-
niczkach. Młode, soczysto-zielone pędy owsa to jedna z obowiązu-
jących dekoracji wielkanocnego stołu. Symbolizuje rodzące się ży-
cie oraz wiosnę. Dzieci miały ogromną satysfakcję gdy owies 
pięknie wyrósł i mogły ozdobić go atrybutami wielkanocnymi, a na-
stępnie zabrać do domu, aby ozdabiał wielkanocny stół. 

Przygotowania do świąt przerwało nam Rozporządzenie MEiN 
ograniczające działalność przedszkoli. Od 29 marca przedszkole re-
alizuje obowiązek organizacji zajęć w formie kształcenia na odle-
głość oraz pracy stacjonarnej, obej-
mując zajęciami /na wniosek 
rodzica/, dzieci posiadające orze-
czenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego oraz dzieci, których rodzi-
ce zatrudnieni są w podmiotach 
wymienionych w odrębnych przepi-
sach.

Obecnie prowadzimy zajęcia z 
grupką dzieci uczęszczających do 
przedszkola, a pozostałym dzieciom 
przesyłamy propozycje zabaw, pio-
senek i inscenizacji, filmów, aby 
wspomóc rodziców w przetrwaniu 
trudnego dla nas wszystkich czasu.



Nasz powiat odstaje  
w ilości szczepień 

Zgodnie z komunikatami rządowymi, w najbliższych tygo-
dniach szczepienia covidowe mają znacznie przyśpieszyć. Już obec-
nie pojawia się sporo wolnych terminów. Warto dzwonić na infolinię 
i sprawdzać, czy nie ma możliwości wcześniejszego zaszczepienia. 
Wkrótce, utworzony w przychodni Med-Kol powszechny punkt 
szczepień, ma otrzymywać nawet 1000 dawek tygodniowo. Pamię-
tajmy również, że w przypadku szczepień nie ma rejonizacji. Może-
my wybierać inne punkty szczepień, nie tylko w Koluszkach.  

Jeśli nie zgłosiliśmy się w dniu, w którym startowała rejestracja 
dla naszej grupy wiekowej, nasza szansa na szczepienie oczywiście 
nie przepada. Możemy zarejestrować się i zostać zaszczepionymi w 
pierwszym wolnym terminie. 

Ilość zaszczepionych 
Jeśli chodzi o ilość szczepień na naszym terenie, niestety nie 

imponuje ona swoją wielkością. Spośród 21 powiatów naszego wo-
jewództwa (nie licząc oddzielnych miast: Łodzi, Piotrkowa i Skier-
niewic), nasz powiat lokuje się na siódmym miejscu ale od końca, w 
ilości wykonanych szczepień. Ogółem na terenie naszego powiatu 
(ok. 72 tys. mieszkańców), według danych z bieżącego tygodnia, 
wykonano dotychczas ponad 8800 szczepień, a drugą dawkę podano 
jedynie ok. 2200 osobom. Oznacza to, że w pełni zaszczepionymi 
może być jedynie ok. 3-4 proc. mieszkańców naszego powiatu. Dla 
przykładu ponad dwukrotnie mniejszy pod względem liczby miesz-
kańców powiat brzeziński, wyszczepił o tysiąc mieszkańców wię-
cej.   

Jeśli chodzi o województwo łódzkie, do tej pory wykonano po-
nad 604 tys. szczepień, a 156 tys. osób otrzymało już drugą dawkę. 
Z takim wynikiem, na 16 województw, woj. łódzkie plasuje się na 6 
miejscu w kraju. 

W Koluszkach powstanie  
punkt szczepień powszechnych 

W poniedziałek w całej Polsce rozpoczęły się szczepienia w pi-
lotażowych punktach szczepień powszechnych. Mają one pomóc w 
przyspieszeniu programu szczepień przeciwko COVID-19. Obecnie 
punktów jest 16, po jednym w każdym województwie. W II kwarta-
le ma powstać dodatkowych 471 punktów. Zapotrzebowanie na po-
wszechne punkty składały poszczególne samorządy. Do programu 
zgłosił się także nasz powiat. Na naszym terenie powstaną 2 punkty 
szczepień powszechnych. Będą one zlokalizowane w przychodni 
Med-Kol w Koluszkach oraz w przychodni w Tuszynie. Wydajność 
szczepień w punktach powszechnych w miejscowościach do 50 tys. 
ma wynosić minimum 200 szczepień dziennie. 

Trwają również rozmowy na temat szczepień samochodowych 
w Koluszkach. Punkt samochodowy miałaby prowadzić Wojewódz-
ka Stacja Ratownictwa Medycznego. Jako miejsce docelowe wyty-
powano parking przed Urzędem Miejskim w Koluszkach. Obecnie 
samorząd czeka na zgodę wojewody. 

(pw)

Zarejestruj się na szczepienie  
przeciwko Covid-19 poprzez:

☎ Infolinię pod numerem: 989 

💻 Formularz dostępny na stronie: http://pacjent.gov.pl

📲 Wysłanie wiadomości SMS na numer: 880 333 333

👍Bezpośrednio w punkcie szczepień


