Uwaga! Ważna informacja
W związku z decyzją Rządu RP o zawieszeniu na dwa tygodnie zajęć w placówkach oświatowych i
uczelniach na terenie całego kraju, od czwartku w Gminie Koluszki szkoły i przedszkola pozostają
zamknięte. To samo dotyczy funkcjonowania żłobka miejskiego. W celu przygotowania rodziców to
powyższej sytuacji, w szkołach świetlice działają jeszcze w dniach 12-13.03.2020. Od poniedziałku
placówki oświatowe nie będą przyjmować żadnych dzieci. Decyzją biskupa, odwołane zostały także
rekolekcje dla dzieci i młodzieży. Przedstawiciele gminy proszą o to, by przerwa w nauczaniu nie
była traktowana jako ferie, ale faktyczny okres kwarantanny. Niech dzieci ograniczą swoją
aktywność poza domem. Stan obecny przewiduje zamkniecie szkół na dwa tygodnie.

Do odwołania zawieszone zostaje także funkcjonowanie gminnych instytucji związanych z kulturą i
sportem (Miejski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach). Zamknięte będzie kino
oraz obiekty sportowe.

Do odwołania nieczynny będzie również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wzmocnione środki ostrożności w kwestii utrzymania czystości na terenie miasta oraz ochrony
pracowników wprowadził także Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach.

Poważne ograniczenia w funkcjonowaniu zarządził także Urząd Miejski w Koluszkach. Kontakt z
interesantami ograniczy się tylko do urzędowej Kancelarii (pracownik będzie oddzielony szybą).
Mieszkańcy nie będą mieć wstępu do wnętrza budynku do poszczególnych stanowisk pracy. W
przypadku odbioru dowodu osobistego lub dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego, zalecane jest
wcześniejszy kontakt telefoniczny. Dotyczy to wszystkich wydziałów w Urzędzie. Od czwartku
zamknięta jest także urzędowa kasa. Podatki należy regulować poprzez wpłaty internetowe lub bez
prowizji w placówce PKO Bank Polski przy ul. 11 Listopada 41.

Kolejną z instytucji, która wprowadza środki ostrożności, jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Koluszkach. Ograniczone do niezbędnego minimum zostają przyjęcia interesantów,
wyjścia w teren i wywiady środowiskowe.

Na terenie gminy częściowo zawieszone zostały także miejskie inwestycje. Gmina odwołała udział na
targach turystycznych w Hali Expo w Łodzi. Niezbędne informacje jedynie telefonicznie udziela
całodobowo Biuro Inżyniera Gminy.

