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Policja – 997, 47 842 12 13
Straż Pożarna – 998, 44 725 69 00

OSP Koluszki – 44 714 58 27
Pogotowie Ratunkowe – 999

URZĄD MIEJSKI
Sekretariat  – 44 725 67 00
Redakcja TwK  – 44 725 67 18
USC  – 44 725 67 60
Biblioteka Miejska  – 44 714 58 38
MOK, Kino Odeon – 44 714 58 80

BIURO INŻYNIERA GMINY  – 44 725 67 68
KPGK sp. z o.o.  – 44 714 58 45
ZUK  – 44 714 04 95
MGOPS – 44 714 58 25
Pogot. Energetyczne  – 991
 – 468-30-15-31
Pog. Kanalizacyjne  – 44 714 58 79  
  507 078 873
Pogotowie Gazowe  – 992
Ujęcie wody i pog. wod. – 44 714 58 24 
  605 370 020
Oczyszcz. ścieków – 44 714 58 79  
  507 078 873

SŁUŻBA ZDROWIA
NZOZ Zdrowie  – 44 714 08 00
NZOZ Eskulap  – 44 714 50 00
NZOZ Med-Kol (POZ)  – 44 714 22 22
 – 44 714 67 57
Med-Kol (poradnie specj.)  – 44 714 55 00 
Poradnia Stomatologiczno-Protetyczna 
ul. Staszica 34  – 44 714 44 98
NZOZ DENTIS  – 44 714 51 24

Apteki:
ul. Żwirki 2  – 736 697 592
ul. Sikorskiego 6  – 44 714 16 43
ul. Głowackiego 20  – 44 714 02 86
ul. Korczaka 5  – 44 714 24 58
ul. 11 Listopada 33  – 44 714 03 63
ul. Przejazd 6  – 44 714 24 44
ul. 3 Maja 8  – 44 714 07 88
ul. 3 Maja 19G  – 44 714 02 73
ul. Brzezińska 54 – 44 714 00 77
Gałków  – 605 509 502

Taxi  – 44 714 58 42
Rower miejski – 42 214 40 00
Biuro numerów  – 118 913
Informacja PKP  – 19 757 
KSM  – 44 714 10 41
Spółdz. Odlewnik  – 44 714 19 98
Urząd Pracy  – 44 714 13 54

Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii 
ul. Staszica 34 – 44 714 67 67 

pon. 13.30-18.30, wt. 11.00-15.00,  
śr. 13.30-20.00, czw. 15.00-19.00
Abstynenckie Stowarzyszenie Klub  

Wzajemnej Pomocy „Ostoja”, ul. Staszica 34 
44 714-23-40 (pn-pt 17.00-20.00) 

Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie 
ul. Staszica 34 – 44 714-58-69 

(pn.: 16.00-19.00 i śr. 16.00-19.00)
Grupa AA „Iskierka”, ul. Mickiewicza 40, 

501 648 560

Wykaz opłat w 2020 roku

Opłata za podatek od nieruchomości, 
rolny, leśny:
- do 15 marca - I rata
- do 15 maja - II rata
- do 15 września - III rata
- do 15 listopada - IV rata

Opłata za podatek od środków 
transportowych:
- do 15 lutego – I rata 
- do 15 września - II rata

Opłata za posiadanie zezwoleń  
na sprzedaż alkoholu:
- do 31 stycznia – I rata 
- do 31 maja – II rata 
- do 30 września – III rata 

Nocna i Świąteczna  
Opieka Zdrowotna 

Szpital Specjalistyczny Brzeziny 
Powiatowe  

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
w Brzezinach

ul. M. Skłodowskie-Curie 6

46 874 20 11

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

Oddział 1 w Koluszkach,  
ul. 11 Listopada 41

- konto do uiszczania wpłat  
za podatki i pozostałych opłat:  

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

35 1020 3352 0000 1302 0258 7947

Kasa Urzędu
zamknięta  

do odwołania

Infolinia  
ws. przyłączy 

Tu uzyskasz informacje jak przyłączyć się 
do sieci kanalizacyjnej

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

12.06.  
ul. Głowackiego 20

13.06.  
ul. Korczaka 5

14.06.  
ul. Sikorskiego 6A

15.06.  
ul. 3 Maja 8

16.06.  
ul. 3 Maja 19G

17.06.  
ul. Brzezińska 54

18.06.  
ul. Przejazd 6

Biuro Inżyniera Gminy 
przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

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

l zimowego odśnieżania dróg;
l uszkodzeń dróg i infrastruktury drogowej 

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

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

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

w zakresie gospodarki komunalnej.

44 725 67 68 telefon czynny 24h
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Zapowiedź sesji Rady Miejskiej 
15 czerwca 2020 r. o godz. 13.00 odbędzie się XXII sesja Rady Miej-

skiej w Koluszkach. Przypomnijmy, że ze względu na obostrzenia epide-
miczne, posiedzenia na terenie naszej gminy odbywają za pośrednictwem 
internetu. Transmisję można obserwować on-line. 

W porządku obrad m.in.:
– analiza materiałów związanych z realizacją budżetu Gminy Koluszki 

za rok 2019
– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi 

Koluszek
– uchwała w sprawie finansowania dodatkowych patroli policji.    

Kino samochodowe w deszczu

Pomimo niesprzyjającej pogody, kino samochodowe przed Urzę-
dem Miejskim w Koluszkach nie zostało odwołane. Zgodnie z zapowie-
dzią odbyły się dwa seanse. W pierwszym uczestniczyło ok. 40 samo-
chodów.   

(pw)

Była szlaka będzie asfalt

Rozpoczęto utwardzanie drogi szlakowej przy boisku i placu zabaw 
w Katarzynowie. Droga prowadzi od obiektu sportowego do ścieżki ro-
werowej po dawnym torze kolejowym. Na długości przeszło 400 metrów 
pojawi się asfalt. Koszt inwestycji to 219 tys. zł   

(pw)

Do nabycia gminne mieszkanie w kamienicy 

Kup taniej i wyremontuj
Gmina planuje wystawić na sprzedaż mieszkanie w kamienicy przy 

ul. 3 Maja 5 w Koluszkach. Jest to kamienica usytuowana na wprost wyjścia 
z przejścia podziemnego PKP. Lokal o numerze 11 posiada pow. 52,3 m2  
(2 pokoje, kuchnia i przedpokój). Znajduje się na II piętrze kamienicy, z wi-
dokiem od ulicy. Do mieszkania przynależą dwie komórki (7,6 m2 i 5,1 m2). 

Lokal wymaga generalnego remontu, ale jest dobrą bazą pod urzą-
dzenia ciekawego miejsca zamieszkania. Dla przykładu lokal posiada 
ogrzewanie węglowe, ale do budynku podciągnięty jest gaz. Istnieje za-
tem możliwość wykorzystania gazu zarówno do ogrzewania jak i podcią-
gnięcia do kuchni. Podobnie jest z ubikacją. Dla powyższego lokalu WC 
usytuowane jest na dworze, ale już cały budynek ma dostęp do kanaliza-
cji sanitarnej. W domu bez problemu można zatem wygospodarować 
miejsce pod łazienkę i ubikację. 

Cena wywoławcza to 142 tys. zł (lokal + grunt), co daje 2700 zł za m2. 
Mieszkanie zostanie wystawione na sprzedaż dopiero po 14 lipca 2020 r. 
Wtedy też będzie można umawiać się na oględziny. Kontakt: Urząd Miej-
ski w Koluszkach, 44 725 67 53.    

(pw) 

Staramy się o dotację  
na powiększenie muzeum

Ewentualne powiększenie Mu-
zeum Koluszek i poszerzenie jego 
zakresu działalności będzie możli-
we nie wcześniej niż w 2023 r. Gmi-
na Koluszki złożyła bowiem wła-
śnie wniosek do Łódzkiego Obszaru 
Metropolitarnego o dofinansowanie 
termomodernizacji całego budynku 
przy ul. 3 Maja, w którym obecnie 
ulokowana jest Sala Muzealna. 

Obiekt jest już przygotowany 
do modernizacji. W ostatnim czasie 
wyprowadzili się już z niego ostatni 
lokatorzy, którym samorząd zapew-
nił mieszkania zastępcze. Wraz z modernizacją, plany przewidują rów-
nież wyburzenie komórek, które przylegają do reprezentacyjnego skweru 
z pomnikiem Orła Białego. Koszt całości inwestycji szacowany jest na 
ok. 3 mln zł. 

(pw)     
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Z okazji imienin Naszemu Trenerowi

Antoniemu Tomczykowi
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Dużo zdrowia, wytrwałości, sukcesów osobistych i zawodowych 
oraz niegasnącego zapału i energii do dalszej pracy  

– zawodnicy sekcji LA LKS Koluszki

Dziękujemy za trud i poświęcenie włożone  
w wychowanie naszych dzieci –Rodzice

„W życiu każdego człowieka są dwa wielkie dni  
- pierwszy, w którym się rodzimy 

i drugi, w którym odkrywamy po co” 
                                                                                William Barclay

Śmierdzący problem 
Masz psa, w porządku, ale sprzątaj po nim kupę. To bardzo częsta 

uwaga, która ciśnie się na usta wielu mieszkańców naszego miasta. Wi-
dok leżących na trawnikach psich odchodów nie należy bowiem do rzad-
kości. A niekiedy zdarzają się nawet tego rodzaju prezenty na chodnikach. 

Miastem skrojonym 
pod czworonogi z pewnością 
nie jesteśmy. W zasadzie nie 
mamy żadnych argumentów, 
oprócz tych wypominają-
cych zwykłą kulturę i czy-
stość, by wymóc na właści-
cielach psów nawyk 
sprzątania. Brakuje wydzie-
lonych przestrzeni dla zwie-
rząt, ale to akurat problem 
większości miast, nie mó-
wiąc już o koszach na psie 
odchody. Kiedyś nawet poja-

wiły się one w naszym parku, ale spłonęły szybciej, niż zdołano z nich 
skorzystać. Obecne władze gminy wycofały się z podobnego pomysłu, 
zachęcając do wrzucania odchodów do tradycyjnych koszy miejskich. O 
ile w centrum miasta nie powinno być z tym problemu, to jednak już na 
osiedlach i drogach na obrzeżach miasta, kosza raczej nie napotkamy. 

Jeżeli nie lubimy paradować z psią kupą w ręku, to wiele zależy rów-
nież od naszej inicjatywy. Spora grupa psich właścicieli to mieszkańcy 
bloków. A osiedla zarządzane są przez spółdzielnie mieszkaniowe, a nie 
przez gminę. A zatem jeśli chcemy ułatwić sobie życie lub po prostu za-
dbać o czystą przestrzeń, tego rodzaju sprawy należy uzgadniać z zarząd-
cą terenu, czyli z władzami danej spółdzielni.     

(pw) 

Wymalowali dudniące pasy

W ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach, w trzech miejscach 
na terenie naszej gminy pojawiły się tzw. pasy dudniące, zmuszające kie-
rowcę do zwrócenia szczególnej uwagi na drodze. Pasy ułożono w miej-
scach, w których bardzo często dochodzi do wypadków. Są to następują-
ce lokalizacje:
– skrzyżowanie drogi powiatowej 2917E i drogi gminnej w miejscowości 

Felicjanów,
– skrzyżowanie drogi powiatowej 2911E i 2913E w Gałkowie Parceli (od 

strony Jordanowa).
– droga gminna, ul. Borowiecka w Gałkowie Małym (na łuku drogi).    

(pw)

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

Szkody niedzielnej wichury  
na cmentarzu ewangelickim  
w Erazmowie 

Niedzielna burza nie oszczę-
dziła cmentarza ewangelickiego w 
Erazmowie, który od ubiegłego 
roku jest porządkowany przez Sto-
warzyszenie Historia Koluszek oraz 
przy pomocy mieszkańców Era-
zmowa. Złamany siłą wiatru konar 
wyłamał jedno z ramion dużego 
metalowego krzyża, ustawionego 
na środku cmentarza. Na skutek 
ulewnego deszczu został również 
podmyty grunt na cmentarzu - po-
wstało małe zapadlisko. 

Jest to ślad po niedawnej pró-
bie ekshumacji żołnierzy niemiec-
kich z okresu II wojny światowej 
prowadzonej w bardzo podejrzany i kontrowersyjny sposób przez funda-
cję zajmującą się przenoszeniem szczątków żołnierzy niemieckich na wo-
jenne cmentarze. Fundacja przekopała koparką znaczną część cmentarza, 
żołnierzy nie odnalazła, a wykopy zostały przez nią w niewłaściwy spo-
sób zasypane. Skutki tych działań są widoczne w postaci zapadającej się 
ziemi. Uszkodzonemu krzyżowi przywrócono szybko jego pierwotną for-
mę. Został naprawiony przez członków Stowarzyszenia Historia Kolu-
szek oraz pana Sławomira Polnego.
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Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Odlewnik” w Koluszkach

ogłasza konkurs na stanowisko  

Prezesa Zarządu
Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące warunki:
1. Wykształcenie wyższe. 
2. Minimum 10-letni staż pracy, w tym 2-letni na stanowisku kierowniczym  

lub na samodzielnym stanowisku pracy.
3. Znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych. 
4. Dobra znajomość obsługi komputera.
5. Posiadana pełna zdolność do czynności prawnych.
6. Korzystanie z pełni praw publicznych.
7. Komunikatywność, rzetelność, umiejętność podejmowania decyzji, umiejęt-

ność mediacji, brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku 
kierowniczym.

8. Szczególnym atutem będzie:
– wykształcenie wyższe techniczne np. (budowlane lub pokrewne),
– uprawnienia budowlane,
– posiadanie licencji zarządcy nieruchomości. 

Wymagane dokumenty:
1. CV z listem motywacyjnym i klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w celach prowadzonej przez Radę Nadzorczą Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Odlewnik” w Koluszkach z siedzibą  przy ul. Gen. Ander-
sa 7b/1, 95-040 Koluszki  rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu zgodnie  
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1000 – tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)”. 

2. Kserokopie – dyplomu/dyplomów ukończenia studiów, uprawnień zawodo-
wych, odbytych kursów i szkoleń itp.

3. Oświadczenie o niekaralności oraz o nietoczącym się wobec kandydata postę-
powaniu sądowym, karnym lub karno-skarbowym.

4. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykony-
wania pracy na stanowisku pracy Prezesa Zarządu. 

Informacje dodatkowe:
Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 22 czerwca 2020 r. do go-

dziny 14:00 pocztą  lub osobiście w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Odlewnik”  
w Koluszkach przy ul. Andersa 7b/1, 95-040 Koluszki z dopiskiem na kopercie „Konkurs na 
Prezesa Zarządu SM „Odlewnik” w Koluszkach” - NIE OTWIERAĆ.

Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych konkursu oraz złożone po upływie wska-
zanego terminu nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone w dniach  
23-25 czerwca 2020 roku w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Odlewnik” w Koluszkach 
przy ul. Gen. Andersa 7b/1, 95-040 Koluszki. Na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zostaną 
zaproszeni telefonicznie.  

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Odlewnik” w Koluszkach nie odsyła złożo-
nych ofert.

Nie bagatelizujmy  
zagrożenia koronawirusem

8 czerwca w kraju padł kolejny rekord, 599 zachorowań jednego 
dnia, z tego w województwie łódzkim 77 kolejnych zakażeń. W powiecie 
łódzkim wschodnim od początku epidemii odnotowano 18 osób, które za-
raziły się koronawirusem (1- gm. Andrespol; 1 - gm. Brójce; 7 - gm. Ko-
luszki; 5 - gm. Nowosolna; 3 - gm. Rzgów; 1 - gm. Tuszyn). Obecnie 
kwarantanną domową objęte są 34 osoby. W naszej gminie na Covid-19 
chorują aktualnie 3 osoby. 

Choć na co dzień większość z nas nie ma do czynienia z negatywnymi 
skutkami choroby, nie można zapominać o tym, że epidemia wciąż trwa i 
nie każdy przechodzi zakażenie koronawirusem bezproblemowo. Pamiętaj-
my o innych ludziach, których system immunologiczny może nie poradzić 
sobie z wirusem i nie stwarzajmy niepotrzebnego zagrożenia. To, że czuję 
się dobrze nie oznacza, że nie jestem nosicielem koronawirusa. Przekonała 
się o tym jedna z mieszkanek Koluszek, u której obecność koronawirusa 
wykryto przypadkowo, podczas standardowego testu wykonywanego 
przed planowanym zabiegiem medycznym w szpitalu. 

Niestety musimy liczyć się z punktowymi wybuchami ognisk choro-
by, do których już dochodzi na terenie naszego województwa.          (pw)   

Modernizują kolejną  
aleję na cmentarzu

Rozpoczęła się przebudo-
wa już drugiej alei na cmenta-
rzu parafialnym w Kolusz-
kach. Płyty chodnikowe 
zastąpi kostka brukowa. To już 
kolejna inwestycja na cmenta-
rzu, realizowana przez nowe-
go proboszcza. Jesienią ubie-
głego roku nowy chodnik z 
kostki brukowej pojawił się na 
głównej alei prowadzącej od 

bramy wjazdowej do kaplicy cmentarnej. Inwestycje realizuje własnymi 
siłami parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach. 

(pw)    

ARiMR wciąż nie wypłacił  
rekompensat suszowych  
za rok ubiegły  

Jedynie ponad połowa z 3,4 mln zł przyznanych na pokrycie szkód 
suszowych za 2019 r. trafiło na konta rolników z powiatu łódzkiego 
wschodniego. Za wypłatę środków odpowiada Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa. 

W ubiegłym roku w okolicy lipca jeden z koluszkowskich radnych 
upominał gminę, by ta sprawnie przeprowadziła szacowanie strat na po-
lach. - Mam nadzieję, że urząd stanie na wysokości zadania i nie będzie-
my mieli powtórki z lat ubiegłych, kiedy były problemy z powołaniem 
komisji i ze sporządzeniem protokołów - czytamy w artykule z 2019 r. 
Cóż z tego, że gmina wypełniła swoje zadanie i przekazała dokumenty na 
czas, skoro mija już prawie rok po szacowaniu szkód, a Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa wciąż nie wypłaciła obiecanych środ-
ków. 

- W roku 2019 wpłynęły do naszego biura 803 wnioski z tytułu suszy, 
złożone przez rolników z terenu naszego powiatu. Do 540 wniosków z tej 
grupy zostały wydane decyzje i wypłacone środki, 263 wnioski są w trak-
cie procedowania i obsługi (28 rolników z tej grupy ma wypłacone zalicz-
ki) - czytamy w piśmie z 1 czerwca 2020 r. skierowanym do starosty po-
wiatowego przez  biuro powiatowe Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa. 

Ilu rolników z tereny naszej gminy znajduje się w grupie, która nie 
otrzymała środków, tego niestety nie wiemy, ale po wpisach zamieszcza-
nych w internecie można podejrzewać, że nie są to odosobnione przypad-
ki. Przykładem jest tu chociażby nie tak dawna wymiana zdań między 
jedną z mieszkanek naszej gminy a kilkoma rolnikami, którzy oburzyli się 
stwierdzeniem kobiety o tym, że rekompensaty za suszę zostały już 
wszystkim wypłacone. - Proszę się na drugi raz zastanowić. To, że Pani 
dostała rekompensatę, to nie znaczy, że wszyscy - mogliśmy przeczytać 
we wpisie. 

Wypłaty rekompensat suszowych jeszcze gorzej niż w podziale na 
liczbę obsłużonych rolników, prezentują się w wielkości wypłaconych 
kwot. W 2019 r. rolnicy z naszego powiatu mieli otrzymać 3,4 mln zł. Na 
koniec maja z powyższej kwoty do rolników trafiło tylko 1,9 mln zł. 

Wszystko wskazuje zatem na to, że wypłacone zostały rekompensa-
ty o najniższej wycenie, a ci rolnicy którzy ponieśli największe kwotowo 
straty, wciąż czekają na wypłatę. 

Sytuacja nieciekawie kształtuje się również w kontekście obecnych 
problemów w rolnictwie. Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy w tym roku, 
skoro ARiMR zalega z wypłatą 1,5 mln zł jeszcze za rok ubiegły?     (pw)
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Pani Jola pojawiła się w Ko-
luszkach już w dzieciństwie. Oj-
ciec Joli miał w Koluszkach przy-
jaciela, którego często odwiedzał, 
tu spędzali wakacje pod gruszą, a z 
czasem to tu osiadł z całą rodziną. 
Jola większość część swego doro-
słego życia spędziła  w Stanach 
Zjednoczonych, a kilka miesięcy 
temu powróciła do Przanowic. Z 

Jolantą Baginski, z domu Chlebo-
wicz, o „Amerykańskim śnie” i o 
tym, czego Amerykanie mogą się 
od Polaków uczyć, rozmawia Zbi-
gniew Komorowski. 

-Na początek poproszę o ko-
mentarz do bieżących wydarzeń. 
Co sądzi Pani o tym, co dzieje się 
obecnie w Stanach? 

-Amerykańscy policjanci są 
bardzo agresywni ostatnio, nie tyl-
ko w stosunku do African-Ameri-
cans, również w stosunku do ludzi 
białych. Podczas kiedy biali mil-
czą, Czarni robią z tego afery na 
cały świat. Nic jednak nie uspra-
wiedliwia tej nieprawdopodobnej 
brutalności policjantów w tym 
przypadku, aż trudno uwierzyć w 
zachowanie policjanta, który prak-
tycznie udusił podejrzanego.

Wydaje mi się, że winien jest 
trening policyjny. Uczy się ich re-
agowania szybko i skutecznie. W 
Stanach każdy może mieć broń. 
Często policjanci są zbyt agresyw-
ni, zwyczajnie w obawie o swoje 

Jesteśmy rodzinni i serdeczni. Jakbyśmy jeszcze  
bardziej cieszyli się tym, co mamy, było by super

Amerykanka z Przanowic (cz. 1)

życie. Mają wybór: albo on albo ja. 
Aczkolwiek nie wydaje mi się, by 
tym razem był to taki wypadek. 
Nie znamy szczegółów zatrzyma-
nia, niestety. Tylko fatalne skutki.

Podczas, gdy nie ma uspra-
wiedliwienia dla niebywałego czy-
nu policjantów, nie ma też uspra-
wiedliwienia dla watahy czarnych 
chuliganów plądrujących sklepy. 

Czują się bezkarnie, 
bo w takim czasie poli-
cja praktycznie nie 
może wykonać żadne-
go radykalnego ruchu 
bez narażania się na 
kolejne krytyki.

-W sierpniu ubie- 
głego roku wróciła 
Pani po wielu latach 
z USA do Polski, i za-
mieszkała ze swoją 
mamą w Przanowi-
cach. Jak zaczynał 
się Pani „amerykań-
ski sen”?

-Po wylądowaniu 
w Stanach zamieszka-
łam u mojej rodziny w 
Bufallo w stanie New 
York, nad wodospa-
dem Niagara, a później 
w Chicago. Ludzie, 
którzy mnie tam przy-
jęli liczyli, że podążę 

w ich ślady i zajmę się sprzątaniem 
domów. Ja miałam nieco inne pla-
ny. Zapisałam się do college, by 
szlifować swój angielski. 

-Wyjeżdżając z Polski nie 
znała Pani angielskiego?

-W Stanach wszyscy są „na 
ty”. Mówmy sobie po imieniu. 
Znałam angielski, ale okazało się, 
że w Ameryce nie umiałam się z 
jego pomocą porozumieć. „Ame-
rykański” angielski jest specyficz-
ny, a już w wypadku czarnych 
mieszkańców Stanów tym bar-
dziej. W Chicago było już łatwiej, 
bo ludzie stamtąd mówią takim 
książkowym amerykańskim – bez 
akcentu. W Nowym Jorku nato-
miast mówią skrótami, zjadają 
końcówki, Czarni mówią swoim 
slangiem. Moja angielszczyzna 
przywieziona z Europy nie na wie-
le mi się zdała na Oceanem. Nie 
zapomnę, jak 17 godzin jechałam z 
Bufallo do Chicago, i czując w 
pewnej chwili głód, udałam się do 
wagonowego Baru, gdzie nie po-

trafiłam nic zamówić i pomogła mi 
para Anglików podróżujących po 
Stanach. 

-Przepraszam, z Bufallo do 
Chicago jedzie się 17 godzin?  

-Dla porównania: do San 
Francisco ze Stanu New York je-
dziesz pociągiem 3 dni… W ciągu 
tych lat zwiedziłam z rodziną 
większość Stanów Zjednoczonych. 

-Jakim krajem jest Amery-
ka?

-To zależy który Stan. New 
York to państwo w państwie. Lu-
dzie tam mieszkający mają zupeł-
nie inną mentalność, inaczej się 
ubierają i mówią. Innym oddziel-
nym krajem, moglibyśmy powie-
dzieć, to wybrzeże San Francisco i 
Los Angeles. O Teksasie czy Dal-
las nie wspomnę, tam jest na sto 
procent „oddzielny kraj”. Stany 
Zjednoczone to państwo wielkich 
kontrastów, są miejsca, gdzie bu-
dynek stoi przy budynku, ale gdy 
znajdziesz się w środkowych Sta-
nach, możesz jechać godzinami 
przez puste prerie. Przejeżdżali-
śmy przez Colorado i przez Black 
Kanion, dzikie tereny przejęte 
przez państwo za czasów Clintona, 
bo wcześniej było w rękach pry-
watnych. Wyjeżdżasz zza gór i 
masz po obu stronach szosy równi-
nę, a na niej olbrzymie krzaki szał-
wii. Nic więcej tam nie ma, od cza-
su do czasu mijasz bramę z 
napisem właściciela posesji, które-
go dom możesz dostrzec jedynie 
przez lornetkę. Potem znowu wjeż-
dżasz do jakiegoś miasta, gdzie 
dom stoi „na domu”. 

-W Koluszkach, jeszcze od 
czasów przedwojennych,  znane  
jest przysłowie, które sparafra-
zuję w bardzo wygładzonej wer-
sji „ Na Natolinie nie kichniesz, a 
na Zieleni już Ci powiedzą „na 
zdrowie”. Sąsiedzi  w Stanach 
znają się ze sobą? 

-To zależy gdzie. W miastach 
na Północy, gdzie jest duża migra-
cja ludzi pracujących np. w Chica-
go, ludzie znają się słabo. Tam, 
gdzie mieszkańcy są już na stałe od 
dawna, znają się lepiej. Natomiast 
południowe Stany są bardzo kon-
serwatywne. Gdy udasz się na Po-
łudnie, zobaczysz różnicę. Misso-
uri, Alabama, Missisipi, to 
najbiedniejsze Stany. Tam jest zu-
pełnie inna kultura. 

-Co ich łączy ze sobą? 
-W Stanach Konstytucja za-

pewnia wolność religii. Już 3 ro-
dziny mogą ustanowić swój wła-
sny Kościół. Jest tych religii sporo: 
Baptyści, Kościół Chrystusa, Ko-

ściół Jezusa, Protestanci, Ewange-
licy i wiele innych. Na Południu 
wszystko „kręci się” wokół ko-
ścioła. Ludzie spotykają się w ko-
ściele, pobierają się z jego człon-
kami, rozwodzą i znowu 
pobierają. Żeby należeć do spo-
łeczności, trzeba być członkiem 
któregoś z tych Kościołów. I 
oczywiście płacić dziesięcinę – 
każdy sumiennie odprowadza 
dziesiątą część swoich dochodów. 
Ci, którzy są w określonym Ko-
ściele, roztaczają opiekę nad swo-
imi członkami. Organizują wese-
la, powitanie Nowego Roku w 
Sali swojej Kongregacji. Odwie-
dzają ludzi w hospicjum albo w 
szpitalu. Pomagają sobie w re-
montach, w opiece nad starszymi, 
nad dziećmi. Niekiedy udzielają 
też pomocy finansowej z funduszu 
kościoła. W każdą niedzielę wszy-
scy zbierają się w swoim kościele, 
po porannej ceremonii dorośli i 
dzieci udają się na posiłek. Dzieci 
po posiłku idą na lekcje religii, 
prowadzoną przez jednego z wier-
nych, dorośli studiują Biblię. Po-
łudniowi baptyści dwa razy w ty-
godniu po południu zbierają się, by 
tę Biblię studiować, rozważając, co 
poszczególne wersety Pisma Świę-
tego znaczą. Ta Biblia jest nieod-
łączną częścią Stanów: jest w każ-
dym pokoju hotelowym, w każdym 
pokoju szpitalnym.

-Czyli to nie jest tak, że jedy-
nie- przynajmniej do niedawna- 
przybysze z Włoch, Polski, Irlan-
dii czy Portugalii  byli jedyną 
ostoją katolicyzmu?

-Nadal są. W Ameryce nie ma 
zbyt wielu katolików, nie na Połu-
dniu w każdym razie.  W Stanach 
Południowych Katolicy i Żydzi nie 
są zbyt popularni. Jedna z moich 
koleżanek z college przestała cho-
dzić do swego Kościoła, bo pastor 
zakazał jej zadawać się ze mną ka-
toliczką. Według południowych 
baptystów katolicy są „brudni”, 
między innymi, dlatego, że jedzą 
„brudną” według ich religii, wie-
przowinę. 

-Ewangelicy jej nie jadają? 
-Południowi baptyści - nie, 

przynajmniej ci, którzy zachowują 
wiele przepisów starotestamental-
nych. Wydaje mi się, że ten zakaz 
wiąże się z ciepłym klimatem. 
Wszędzie tam, gdzie jest gorąco, 
wieprzowina psuje się szybko, 
może zawierać pasożyty. Jadają za 
to dużo kurczaka i ryb…i to 
wszystko smażą …w głębokim 
tłuszczu… Umówmy się, my jada-
my dużo zdrowiej…
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-Jednak mądrości przepi-
sów starotestamentalnych, za-
braniających jedzenia wieprza, 
nie można odmówić, zwłaszcza w 
kontekście współczesnej wiedzy 
na temat zdrowego odżywiania 
się. 

-Zauważ, że na poszczegól-
nych terenach są pewne potrawy, 
których zabrania się spożywać z 
uwagi na klimat.  Zakaz ich jedze-
nia był wdrażany przez przepisy 
religijne: (Arabowie, Mahometa-
nie, Żydzi), bo telewizji jeszcze nie 
było. 

-Współczesna nauka z w za-
kresie żywienia wyjaśnia te bi-
blijne przepisy…

-...I to ma sens! Ktoś te prze-
pisy przekazywał, a przekazywał 
je ktoś, kogo słuchali wszyscy. 

-Południe jest bardzo zróż-
nicowane?

-Południe Stanów jest bardzo 
konserwatywne. Mieszkańcy rzad-
ko dopuszczają do siebie nowe 
idee. 

-San Francisco, Los Angeles 
czyli stan Kalifornia, to też Połu-
dnie. A przecież nie można ludzi 
tam żyjących „posądzać” o kon-
serwatywność i religijność…

-Jest „Południe” i „Południe”. 
Stany wzdłuż wybrzeża Pacyfiku 
są bardziej radykalne, mieszka tam 
mnóstwo Azjatów, gejów i Mor-
monów. Stany pod względem kul-
turowym i etnicznym są bardzo 
zróżnicowanie. Druga różnica to 
ta, biegnąca w poprzek zamożno-
ści. 

-Spotkałaś się ze zjawiskiem 
ubóstwa?

- Pracowałam w hospicjum i 
odwiedzałam pacjentów w ich do-
mach. Takiej biedy, jaką widziałam 
na południowej stronie Atlanty, nie 
wyobrażałam sobie nigdy. Nawet 

nie przypuszczałam, ze Ameryka-
nie mogą żyć w takiej biedzie. Na 
ogół były to rodziny wielodzietne. 

-Pomoc państwa nie istnie-
je?

-Nie ma tam dodatków na 
dzieci, jak nasze 500 plus. Ow-

szem, są federalne ubezpieczenia 
na dzieci, ale ubezpieczenia to zu-
pełnie inna historia…

-Socjalność nie jest mocną 
stroną USA, mimo, że u zarania 
Stany Zjednoczone Ameryki 
miały być wzorcowym krajem 
demokratycznym… 

-To kraj, w którym rządzą pie-
niądze. Wspomniałeś o ideałach 
Ameryki. To jest bardzo niedemo-
kratyczne państwo, mimo że jako 
emigrantka z Polski w czasach ko-
muny widziałam to zupełnie ina-
czej. Od kiedy wyprowadziłam 
się z Chicago, spojrzałam na 
Amerykę innymi oczami. To kraj, 
który z demokracją nie ma nic 
wspólnego. Wszystkim rządzą 
lobby, a za nimi Bracia Koch. 
Mają w swoich rękach fabryki 
zbrojeniowe i metalurgiczne. 
Mają tyle pieniędzy, że nie przeje-
dzą ich ani oni, ani ich dzieci, ani 
ich wnukowie. Siedzą cicho, ale 
swoimi pieniędzmi sterują  tym, 
co się dzieje podczas wyborów, w 
Senacie (lobbies). Człowiekiem, 
który próbuje coś w Stanach zmie-
nić jest senator Berny Sanders, 
coroczny kandydat na prezydenta. 
To wnuk białostockich Żydów, ma 
zatem polskie korzenie, do czego 
otwarcie się przyznaje. Media i 
tak by to „wywęszyły”. On zdaje 
sobie z tego sprawę, że nigdy nie 
zostanie prezydentem, właśnie z 
tego jednego powodu- jest Żydem. 
Co zatem robi? Jest niezwykle po-
pularny wśród młodych Amery-
kańskich intelektualistów. Postulu-

je darmowe szkoły i uczelnie, 
darmową służbę zdrowia, której w 
Stanach nie ma. Pokazuje im, że to, 
że tak jest, nie jest czymś normal-
nym, że na świecie ludzie mają  
opiekę państwa w podstawowych 
socjalnych sprawach, jak nauka 
czy zdrowie. Gros społeczeństwa 
jest wychowywane tak, by nie my-
ślało samodzielnie. Państwo daje 
im igrzyska i bachanalia, mają 
swój futbol, baseball, koszykówkę 
i piwo na każdej stacji benzynowej 
(alkohol jest stosunkowo tani). 
Oczywiście istnieją wolnomyśli-
ciele, i jest ich coraz więcej. To oni 
organizują i biorą udział w zdarze-
niach z dni ostatnich. 

-Konotacje z tym, co dzieje 
się nad Wisłą, wydają się być 
znajome..

-Tak, ale My w porównaniu z 
Amerykanami jesteśmy Europą i 
wielkim światem! Los Angeles, 
San Francisco, New 
York, New Jersey, 
Buffalo, Chicago, 
Washington- tam 
jest kultura, tam lu-
dzie chodzą na wy-
stawy, do teatru czy 
na koncerty. Ale to 
są „wyspy na oce-
anie”. Są w Amery-
ce miejsca i są lu-
dzie, co do których 
nie pomyślałbyś, że 
mogą żyć w XXI 
wieku. Jedna z mo-
ich przyjaciółek 
udziela się w orga-
nizacji „Big Brother 
Big Sister”. Człon-
kowie tej organiza-
cji otaczają opieką 
dzieci, których ro-
dziny mają jakieś 
problemy. Pod opie-
ką mojej koleżanki 
znajdowała się pew-
na 12 latka, należąca do Kościoła 
Baptystów. Pewnego dnia poszły na 
wycieczkę do Muzeum Naturalne-
go. Dziecko odmówiło wejścia na 
wystawę o ewolucji. Dziewczynka 
powiedziała, że człowieka na ziemi 
i całą przyrodę stworzył Bóg i ani 
ona, ani jej rodzina w ewolucję nie 
wierzy, rozumiesz? To opinia mło-
dego człowieka z Georgia! 

-Jest możliwe policzenie lud-
ności żydowskiej w Stanach?

-Nie orientuje się aż tak do-
brze, ale na pewno  na Południu 
jest ich zdecydowanie mniej niż na 
Północy. Południe jest rasistowskie 
nie tylko, jeśli o kolor skóry, ale 
także, jeśli chodzi o religię. I po-

chodzenie. Na przykład moja kole-
żanka z  New Jersey, była trakto-
wana jak obca, podobnie jak ja. 
Zdradzał nas akcent. Oczywiście 
udzielałyśmy się towarzysko, ale 
nigdy nie zostałyśmy przyjęte do 
ścisłego grona. Tak samo mój syn, 
mimo, że urodził się w Stanach, a 
także dwóch jego najlepszych 
przyjaciół, z których jeden to emi-
grant z San Salwador a drugi z Bał-
kanów. 

-Na południu czarni nadal 
są stygmatyzowani, jak dawniej?

-W tej chwili powiedziała-
bym, że jest odwrotnie, to biali 
muszą uważać. Wśród czarnych, 
jeden popiera drugiego, czego bia-
li nie robią. U Afroamerykanów 
każdy jest bratem i siostrą. Nie 
wolno wobec nich używać słowa 
„Niger”, to jest karalne i można 
pójść za użycie tego słowa do wię-
zienia. Już nawet określenie „czar-

ny” jest źle widziane. O potom-
kach niewolników z Afryki 
mieszkających w Stanach lub przy-
byłych tam po zakończeniu nie-
wolnictwa mówimy „Afroamery-
kanin”, nie inaczej.  Rdzenni czarni 
mieszkańcy US odcinają się od 
nowo przybyłych czarnoskórych. 
Kiedyś przyjechali do nas z Polski 
goście, którzy zatrudnili się przy 
sprzątaniu hotelu. Rozmawiając ze 
sobą używali słowa „Niger”. O 
mało przez nich nie straciłam swe-
go biznesu. Na szczęście wyjaśni-
łam,  że moi hotelowi pracownicy 
używali polskiego słowa „Nigdy” 
a nie „Niger” i sprawa skończyła 
się szczęśliwie. 
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„Dla Ciebie, Mamo”
Fotorelacja z wręczenia nagród w konkursie muzycznym „Dla Cie-

bie, Mamo” zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Kolusz-
kach z okazji Dnia Matki. Wszystkim uczestnikom oraz laureatom kon-
kursu serdecznie dziękujemy za udział oraz gratulujemy wygranej. 
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Mimo ciężkiej sytuacji epide-
micznej, „ruszyły” Matury. W tym 
roku  do egzaminu dojrzałości 
przystąpiło 131 uczniów  szkół 
średnich naszej gminy: 71 z I Li-
ceum Ogólnokształcącego, 14 z 
Zespołu Szkół nr 1 przy ulicy Wi-
gury oraz 46 uczniów z  Zespołu 
Szkół nr 2 przy ulicy Budowla-
nych. O tegoroczne matury i plany 
na przyszłość zapytaliśmy uczniów 
z ZS nr 2 i z I LO. 

Oto, co powiedziała uczenni-
ca klasy III a o profilu policyjno-
-prawnym z Zespołu Szkół nr 2 w 
Koluszkach, Sandra Białobrzeska: 
„Na rozprawce z „polskiego” 
większość maturzystów tak jak i ja 
spodziewaliśmy się „Pana Tade-
usza” ale ostatecznie do wyboru 
zostało „Wesele” Stanisława Wy-
spiańskiego lub wiersz Anny Ka-
mieńskiej „Daremne”. Osobiście 
wybrałam rozprawkę i poszło mi 
całkiem dobrze, ale ostateczny wy-
nik poznam w sierpniu. Temat nie 
był trudny i można było do niego 
podjeść na dowolny sposób, co da-

wało dużo swobody przy dobiera-
niu argumentów. Wydaje mi się, że 
z podanego tematu raczej wszyscy 
byli zadowoleni.  Matematyka w 
tym roku w zadaniach zamknię-
tych nie była trudna ale kilka zadań 
było takich, że trzeba było pomy-
śleć nad nimi. Zadania otwarte 
były już trudniejsze, ale z kilkoma 
sobie poradziłam więc powinno 
być dobrze. Moje plany? Wybie-
ram się do Społecznej Akademii 
Nauk w Łodzi na kierunek pracy 
socjalnej i pod tę szkolę wybiera-
łam też rozszerzenia na maturze”. 

Uczennica dodała, że Szkoła 
zadbała o  bezpieczeństwo uczniów 
podczas pandemii. -Na wejściu stał 
płyn antybakteryjny, a wszyscy 

Matury 2020
maturzyści mogli przekroczyć 
próg szkoły tylko w maseczce. 
Zgodnie z zaleceniami, ławki 
szkolne ustawione były z 1,5 me-
trowymi przerwami. Podczas całe-
go egzaminu mogliśmy być bez 
maseczek, co było dużym plusem- 
zaznaczyła Sandra Białobrzeska, 
maturzystka z ZS nr 2 w Kolusz-
kach. 

Jakie komentarze płyną z I Li-
ceum Ogólnokształcącego?-Mało 
kto spodziewał się rozprawki z 
„Wesela” na maturze. Większość 
stawiała na „Lalkę” i „Pana Tade-
usza”. Do wyboru była jeszcze in-
terpretacja wiersza, aczkolwiek 
mało kto zdecydował się na tę 
opcję, ponieważ jest znacznie bar-
dziej ryzykowna. Ja również wy-
brałem „Wesele”. Sam temat wy-
dawał się dosyć nietypowy i moim 
zdaniem znacznie bardziej paso-
wałby do matury ustnej. Polski i 
matematyka nie były moimi prio-
rytetami, ponieważ prawdopodob-
nie będę wybierał się na UŁ na kie-
runek turystyka i rekreacja, gdzie 

znacznie ważniejsze są dobre wy-
niki z angielskiego i geografii.

Matematyka jest tą maturą o 
którą najbardziej się bałem. Niepo-
trzebnie. Jestem zadowolony z 
tego jak mi poszło. Wydaje mi się, 
że większość zadań zamkniętych 
rozwiązałem prawidłowo, a zada-
nia otwarte, przynajmniej w moim 
przypadku, służyły głównie do 
zdobycia pojedynczych punktów 
za podstawowe obliczenia. Wiem, 
że kilka osób liczy na 100%. Mi 
wystarczy skromne 40-50%- po-
wiedział Piotr Strzelecki z L LO. 

Piotrek kierunek studiów wy-
brał nieprzypadkowo. -W naszym 
koluszkowskim liceum miałem 
okazję wziąć udział w dwóch pro-

jektach Erasmus + (Na Cypr i do Ru-
muni) oraz wybrać się na dwa wy-
jazdy organizowane przez dyrektora 
(do krajów Beneluxu i do krajów 
Bałtyckich). Dodatkowo, dzięki by-
ciu członkiem Stowarzyszenia Hi-
storia Koluszek, miałem ogromną 
przyjemność brać udział w projekcie 
w Kirgistanie. Liczę na to, że w 

przyszłości uda mi się odwiedzić 
jak najwięcej krajów świata. Póki 
co, będę próbował dostać się na 
studia, by być  może pracować w 
przyszłości jako przewodnik tu-
rystyczny- powiedział Piotr 
Strzelecki, maturzysta z I LO w 
Koluszkach. 

Zk

Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl
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W związku z mocno napiętym 
kalendarzem wyborczym i dużymi 
zmianami jakie zaszły w zasadach 
głosowania wyjaśniamy naszym 
czytelnikom, że w wyborach Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej za-
rządzonych na dzień 28 czerwca 
2020 r. każdy wyborca może głoso-
wać korespondencyjnie. Zgłoszenie 
zamiaru głosowania koresponden-
cyjnego w przypadku głosowania w 
kraju powinno być zgłoszone przez 
wyborcę komisarzowi wyborczemu 
za pośrednictwem urzędu gminy w 
gminie, w której wyborca ujęty jest 
w spisie wyborców, najpóźniej do 
dnia 16 czerwca 2020 r. W Urzędzie 
Miejskim w Koluszkach zgłoszenia 
zamiaru głosowania koresponden-
cyjnego będą przyjmowane w kan-
celarii w godzinach pracy urzędu. 

W przypadku głosowania kore-
spondencyjnego zgłoszenie może 
być dokonane osobiście (ustnie) lub 
pisemnie albo też w formie elektro-
nicznej za pośrednictwem usługi 
udostępnionej na platformie e-PU-
AP. Ustne zgłoszenie nie jest równo-
znaczne z telefonicznym zgłosze-
niem zamiaru głosowania 
korespondencyjnego. Tego rodzaju 
zgłoszenie jest nieskuteczne. Mówi 
o tym art. 35§2 Kodeksu wyborcze-
go. Nie ma też prawnej możliwości 
dokonania zgłoszenia zamiaru gło-
sowania korespondencyjnego za po-
średnictwem zwykłej poczty elek-
tronicznej. 

Drogą elektroniczną, swoje 
zgłoszenie można przekazać sku-
tecznie, tylko za pośrednictwem 
usługi ePUAP.  W tym przypadku 
wchodzimy na stronę www.GOV.pl.  
Będąc tam wybieramy e-usługę. 
Zgłaszamy zamiar głosowania kore-
spondencyjnego dla osób głosują-
cych w Polsce, a później:
Krok 1: klikamy przycisk zgłoś za-
miar głosowania.
Krok 2: logujemy się profilem za-
ufanym lub e-dowodem.
Krok 3: sprawdzamy swoje dane. 
Podajemy dane do kontaktu z urzę-
dem: adres e-mail, numer telefonu.
Krok 4: wybieramy sposób, w jaki 
chcemy odebrać pakiet wyborczy.
– odbiór osobisty w urzędzie,
– przesyłkę na adres, który podasz 

w zgłoszeniu.
Krok 5: wybieramy urząd, do któ-
rego wysyłamy zgłoszenie.

Głosowanie korespondencyjne  
w wyborach Prezydenta RP  

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zgłoszenia złożone po termi-
nie, niespełniające wymogów lub 
nieuzupełnione w terminie, a także 
złożone przez wyborców, którzy 
wystąpili z wnioskiem o sporządze-
nie aktu pełnomocnictwa do głoso-
wania lub otrzymali zaświadczenie 
o prawie do głosowania, zostaną po-
zostawione się bez rozpoznania. 

Wyborca podlegający w dniu 
głosowania obowiązkowej kwaran-
tannie, izolacji lub izolacji w warun-
kach domowych może zgłosić zamiar 
głosowania korespondencyjnego naj-
później do dnia 23 czerwca 2020 r. 
Natomiast wyborca, który rozpocz-
nie podleganie obowiązkowej kwa-
rantannie, izolacji lub izolacji w wa-
runkach domowych po tym terminie, 
może zgłosić ten zamiar najpóźniej 
do dnia 26 czerwca 2020 r. Należy 
mieć na uwadze, że zgłoszenie za-
miaru głosowania korespondencyj-
nego dotyczy również ewentualne-
go ponownego głosowania (tzw. II 
tury wyborów). Oznacza to, że w 
przypadku ewentualnego przepro-
wadzania ponownego głosowania 
pakiet wyborczy zostanie wysłany 
na adres wskazany w zgłoszeniu za-
miaru głosowania korespon- 
dencyjnego dokonanym przed 
pierwszym głosowaniem. 

Wyborca, który nie podlega w 
dniu głosowania obowiązkowej 
kwarantannie, izolacji lub izolacji w 
warunkach domowych, zamiast 
wskazania adresu, na który ma być 
wysłany pakiet wyborczy, do zgło-
szenia może dołączyć deklarację 
osobistego odbioru pakietu wybor-
czego w urzędzie gminy. 

Doręczenie pakietu wyborcze-
go w kraju następuje nie później niż 
do dnia 23 czerwca 2020 r. Nato-
miast wyborca podlegający w dniu 
głosowania obowiązkowej kwaran-
tannie, izolacji lub izolacji w warun-
kach domowych, który zamiar gło-
sowania korespondencyjnego zgłosił 
w okresie od 17 czerwca 2020 r., 
otrzyma pakiet wyborczy nie później 
niż do dnia 26 czerwca 2020 r. Urząd 
gminy prześle pakiet wyborczy za 
pośrednictwem Poczty Polskiej. Do-
ręczenie pakietu wyborczego jest 
dokonywane przez zespół złożony z 
co najmniej dwóch pracowników 
Poczty Polskiej, bezpośrednio do 
oddawczej skrzynki pocztowej wy-
borcy. Po doręczeniu pakietu do 

skrzynki za pakiet odpowiada użyt-
kownik skrzynki. W przypadku bra-
ku oddawczej skrzynki pocztowej 
albo w przypadku, gdy oddawcza 
skrzynka pocztowa uniemożliwia 
doręczenie pakietu wyborczego, ze-
spół wystawi zawiadomienie o moż-
liwości odbioru pakietu wyborczego 
we właściwej dla danego adresu pla-
cówce pocztowej. Zawiadomienie 
pozostawione zostanie w drzwiach 
mieszkania wyborcy. Będzie ono za-
wierało informację o adresie właści-
wej placówki pocztowej oraz infor-
mację od kiedy i w jakich godzinach 
można odebrać pakiet wyborczy. 
Wyborca może odebrać pakiet wy-
borczy w terminie nie dłuższym niż 
1 dzień od dnia pozostawienia za-
wiadomienia. Pakiet wyborczy 
może być również doręczony do wy-
borcy przez upoważnionego pra-
cownika urzędu gminy. Wyborca 
może także osobiście odebrać pakiet 
wyborczy w urzędzie gminy, jeżeli 
zadeklarował to w zgłoszeniu zamia-
ru głosowania korespondencyjnego. 
Wyborcy podlegającemu obowiąz-
kowej kwarantannie, izolacji lub izo-
lacji w warunkach domowych pakiet 
wyborczy zostanie doręczony za po-
średnictwem Poczty Polskiej lub 
przez upoważnionego pracownika 
urzędu gminy.

Skład pakietu wyborczego 
W skład pakietu wyborczego 

przekazywanego wyborcy wchodzą: 
1) koperta zwrotna; 
2) karta do głosowania;
3) koperta na kartę do głosowania;
4) oświadczenie o osobistym i taj-

nym oddaniu głosu na karcie do 
głosowania;

5) instrukcja głosowania korespon-
dencyjnego.

Na karcie do głosowania wy-
borca oddaje głos, w sposób określo-
ny w informacji znajdującej się w 
dolnej części karty do głosowania. 
Po oddaniu głosu, kartę do głosowa-
nia należy umieścić w kopercie z na-
pisem „Koperta na kartę do głoso-
wania” i kopertę tę zakleić. Nie 
zaklejenie koperty na kartę do głoso-
wania spowoduje, że karta do głoso-
wania nie będzie uwzględniona przy 
ustalaniu wyników głosowania. 

Zaklejoną kopertę na kartę do 
głosowania należy włożyć do ko-
perty zwrotnej. Na kopercie zwrot-
nej umieszczony musi być adres i 
numer właściwej obwodowej komi-
sji wyborczej. 

Na formularzu oświadczenia o 
osobistym i tajnym oddaniu głosu 
umieszczone muszą być dane wy-
borcy:1) imię i nazwisko; 2) numer 

ewidencyjny PESEL; 3) własno-
ręczny podpis. Wyborca musi upew-
nić się, że wszystkie wskazane wy-
żej dane umieszczone zostały na 
formularzu oświadczenia. Oświad-
czenie wkłada się do koperty zwrot-
nej (z adresem obwodowej komisji 
wyborczej). Niewłożenie oświad-
czenia do koperty zwrotnej, niewy-
pełnienie go lub nie podpisanie spo-
woduje, że karta do głosowania nie 
będzie uwzględniona przy ustalaniu 
wyników głosowania.

Kopertę zwrotną zawierającą: 
1)zaklejoną kopertę z kartą do gło-
sowania; 2)wypełnione i podpisane 
oświadczenie o osobistym i tajnym 
oddaniu głosu należy zakleić i naj-
później 26 czerwca 2020 r. wrzucić 
do znajdującej się na terenie gminy, 
w której zlokalizowana jest obwo-
dowa komisja wyborcza właściwa 
dla danego wyborcy, nadawczej 
skrzynki pocztowej Poczty Polskiej 
lub osobiście lub za pośrednictwem 
innej osoby dostarczyć kopertę 
zwrotną do właściwego urzędu 
gminy (w godzinach pracy urzędu).

Wyborca może też w dniu wy-
borów, do czasu zakończenia głoso-
wania, osobiście lub za pośrednic-
twem innej osoby dostarczyć 
kopertę zwrotną do obwodowej ko-
misji wyborczej w obwodzie głoso-
wania, w którym jest wpisany do 
spisu wyborców.

Głosować korespondencyjne  
nie mogą wyborcy:
1) umieszczeni w spisach wyborców 

w odrębnych obwodach głosowa-
nia utworzonych w zakładach 
leczniczych, domach pomocy 
społecznej, domach studenckich 
oraz zespołach domów studenc-
kich, zakładach karnych, aresz-
tach śledczych oraz w oddziałach 
zewnętrznych takiego zakładu i 
aresztu.

2) niepełnosprawni, którzy udzielili 
pełnomocnictwa do głosowania;

3) którzy otrzymali zaświadczenie o 
prawie do głosowania w wybra-
nym przez siebie obwodzie.                                                                                                                      

 (tom)

Uwaga: ponieważ wybory 
prezydenckie 10 maja 2020 r. nie 
odbyły się, wszystkie osoby które 
dopisywały się do spisu wybor-
ców w gminie Koluszki, muszą 
jeszcze raz powtórzyć powyższą 
procedurę. Jeżeli nie nastąpi po-
nowne zgłoszenie, osoba taka nie 
będzie mogła głosować na terenie 
naszej gminy. Na dopisanie się 
mamy czas do 23 czerwca.   
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OGŁOSZENIA BURMISTRZA

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

stopada 65, w dniach od 09.06.2020 r. do dnia 30.06.2020 r., wywieszone 
są wykazy o przeznaczeniu działek gruntu, oznaczonych numerami ewi-
dencyjnymi: 125/40 o pow. 799 m2, 91/114 o pow. 341 m2, 401/41 o pow. 
401 m2, położonych w miejscowości Borowa, obręb Borowo I gm. Ko-
luszki, do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl.

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

wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu niezabudowanej nieruchomości 
położonej w miejscowości Gałków Mały, obręb Gałków Mały, gm. Ko-
luszki, stanowiącej własność Gminy Koluszki, oznaczonej numerem ewi-
dencyjnym działki 580/12 o pow. 0,1907 ha, do sprzedaży w drodze prze-
targu.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Referat Zagospoda-
rowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, telefon (44) 
725-67-54.

Burmistrz Koluszek informuje, 
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach jest wywieszony 

wykaz o przeznaczeniu zabudowanej nieruchomości, położonej we wsi 
Regny, obręb Regny gm. Koluszki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 
działki 327/1 o pow. 0,2425 ha, do sprzedaży w drodze przetargu.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Referat Zagospoda-
rowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, telefon (44) 
725-67-54.

Kontakt z Urzędem Miejskim  
w Koluszkach w sprawie zaległości:

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

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

 � w opłatach za odpady komunalne – 44 725 67 49
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EDUKACJA
ANGIELSKI, HISZPAŃSKI - na-
uka, korepetycje tel. 605-107-555
ANGIELSKI, HISZPAŃSKI - zaję-
cia z native speakers tel. 605-107-555

USŁUGI
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Pralki – naprawa, tel. 609-046-483
Zakład krawiecki przyjmie przeszy-
cia 691-501-772
Układanie wszelkiego rodzaju 
kostki brukowej szybko i profesjo-
nalnie, 537-954-994
Ogrodzenia Borowa, sprzedaż  
i wykonawstwo, 606-682-837  
Pranie tapicerki samochodowej, 
dywanów, tel. 513-573-078
Układanie wszelkiego rodzaju 
kostki brukowej szybko i profesjo-
nalnie 537-954-994
Mycie kostki i elewacji, 513-573-078
Malowanie, Tapetowanie,  
694-163-722
Zadbam o Twoje Auto. Mycie, 
Sprzątanie, odkurzanie, Polerowa-
nie. Usługa od ręki, tel. 600-932-147
Ścinka drzew – niedrogo,  
727-668-566
Budowa domów, 505-509-874
Usługi koparko-ładowarką, koparką 
obrotową, minikoparką, 799-203-990
Remonty i Wykończenia komplek-
sowo, 798-429-235
Wynajem koparko-ładowarki, 
minikoparki, 515-493-834
Usługi koparko-ładowarką,  
606-405-783
Fotowoltaika, dofinansowania, 
782-508-763
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060
Usługi hydrauliczne, instalacje c.o., 
wod.-kan. i gaz. Kotłownie, pompy 
ciepła, 506-098-164
Hydraulik – instalacje c.o.,  
wod.-kan., gazu, 506-864-713
Wylewki, tynki, docieplenia,  
piana PUR, 607-378-288
Tynki maszynowe cementowo 
– wapienne, tel. 669-20-19-62
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam nowy dom o pow. 100 m2 
na działce 3000m2, Budziszewice, 
tel. 691-750-133
Sprzedam dużą działkę budowlaną 
w Koluszkach, 691-750-199
Sprzedam działkę 1306 m2,  
ul. Miła, Koluszki, 601-348-451                  
Sprzedam dom z działką,  
tel. 691-750-133
Sprzedam działkę budowlaną  
2300 m2, Rewica „B”, woda, prąd, 
886-779-480
Kupię działkę, ziemię lub gospodar-
stwo rolne, tel. 536-996-026
Sprzedam działki budowlane  
od 600 do 900m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684 
lub 601-28-56-27

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      
Do wynajęcia Mieszkanie M-3,  
tel. 501-64-91-04
Tanio, do wynajęcia pokój z kuch-
nią i łazienką, 601-835-140
Lokal użytkowy do wynajęcia 
(tanio) Galeria Arkadian, Koluszki, 
ul. Reja 3 lok 9 
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Drewno kominkowe - opałowe, 
509-101-167
Sprzedam pszenicę jarą,  
tel. 692-228-058
Betoniarka 150, używana,  
607-042-857
Ford C-Max Titanum 1,6 CDTI 
2018r., tel. 691-292-621
Kury odchowane, kaczki. Węgrzy-
nowice Modrzewie 23, 728-386-763
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377 
Drewno kominkowe opałowe  
i rozpałka, tel. 608-830-403

KUPIĘ
Beczkę na wodę 1000l, 505-042-013
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
PRACA
Gabinet Strefa Urody zatrudni 
KOSMETYCZKĘ. Istnieje możli-
wość podjęcia współpracy w trakcie 
edukacji kosmetologicznej. CV 
dostarcz na biurocup@gmail.com 
lub do gabinetu ul. Reja 3/3, Koluszki
Firma budowlana zatrudni bruka-
rza, tel. 607-314-883
Zatrudnię na stałe osobę do szycia, 
605-086-828
Zatrudnię do układania kostki 
brukowej, 794-794-711
Zatrudnię pomoc mechanika 
samochodowego,  502-118-870
Szwalnia zatrudni osobę na stano-
wisko prasowaczka (cz) – konfekcja 
damska, tel. 693-426-098
Producent kostki brukowej  
w Wyknie gm. Ujazd zatrudni 
operatorów maszyn oraz pomocni-
ków, praca zmianowa, umowa  
o pracę. tel. 601-583-868
Praca wakacyjna na umowę zlece-
nie, osoby pełnoletnie, firma pro-
dukcyjna w Wyknie gm. Ujazd, 
praca zmianowa. tel. 601-583-868

Zatrudnię szwaczki, praca cały rok, 
605-845-380
Szwaczki zatrudnimy od zaraz,  
tel. 604-797-243
Zatrudnimy konstruktora. Branża: 
konstrukcje stalowe, przyczepy. 
Praca w SolidWorks, Inventor, 
AutoCad. DRIVAL Żelechlinek, 
606-762-071
Zatrudnię kierowcę, kat. C+E, 
ADR, cysterny, kraj, stała praca,  
tel. 606-155-155
Brukarzy z doświadczeniem, 
atrakcyjne wynagrodzenie, umowa  
o pracę, 607-303-814

SZUKAM PRACY
Pracę w ochronie podejmę,  
691-372-419
2 osoby przyjmą szycie  
chałupniczo, 693-970-989
Podejmę się prac w ogrodzie  
lub mycia okien, 781-196-850

RÓŻNE
Kajaki–Spływy, 505-962-185

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Przerwy w dostawach prądu
 � 22.06.2020 r. w godz. 8:00 do 12:00: Koluszki ul.: Przejazd nr od 1  
do 16, Ogrodowa nr od 3 do 5, Łódzka nr 1.

 � 23.06.2020 r. w godz. 8:00 do 12:00: Dmosin Drugi Nr od 9 do 77, 
Grodzisk Nr od 1 do 26.

 � 24.06.2020 r. w godz. 8:00 do 12:00: Dmosin Nr 0d 7 do 39.
 � 25.06.2020 r. w godz. 8:00 do 15:00: Dąbrówka Duża nr od 2 do 7  
i Tadzin nr od 23 do 41.

Kupię camping Niewiadów, 726-129-186
Sprzedam grzejniki żeliwne używane 100 żeberek, Tanio, 696-605-711
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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! 

ZATRUDNIĘ  
LAKIERNIKA SAMOCHODOWEGO

tel.693-97-97-01

Gabinet  
„ALEXANDER-MED”

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

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

95-040 Koluszki
ul. 11 Listopada 41  

godz. 10.00-11.30; 19.00-20.00

TERMAL
USŁUGI 

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

WOD-KAN
- REKUPERACJA

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

501 10 22 81, 509 307 458

ZATRUDNIĘ 
PRACOWNIKÓW
OGÓLNOBUDOWLANYCH

tel. 792-022-640

Firma sprzątająca BŁYSKOMANIA
 � kompleksowe sprzątanie mieszkań
 � pranie dywanów i kanap
 � pranie tapicerek samochodowych
 � mycie okien
 � mycie tarasów i podjazdów
 � czyszczenie i pielęgnacja nagrobków

tel. 691 840 071 
blyskomania@gmail.com

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

Biuro Rachunkowe AURASOFT
ul. Westerplatte 12a, Koluszki – tel. 502-271-164

Certyfikat Ministra Finansów 67494/2014
 � Oferujemy usługi księgowe (dowolna forma rozliczeń z fiskusem) oraz kadrowo-płacowe.
 � Wyprowadzamy zaległości księgowe, pomagamy w założeniu firmy. Prowadzimy audyt  
i nadzór księgowy.

 � Istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów księgowych.
 � Posiadamy ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Biuro Rachunkowe  
Kredo

Małgorzata Zielińska

Koluszki ul. 11 Listopada 65 
pokój 312  

(budynek Urzędu Miejskiego)
pn. – pt. 8.00-15.00

tel. 532-155-142

Księgowość  
dla małych i dużych firm, 

doradztwo, pity

PRZYŁĄCZA GAZU
Instalacje CO,CWU,GAZOWE. Instalacje WOD-KAN

Kotłownie gazowe, pellet, ekogroszek.
Ogrzewanie podłogowe. Protokoły szczelności instalacji gazowej.

tel. 693-905-839

Firma SOLCRAFT  zatrudni:   

pracownika produkcji   
do zakładu w Bogdance.

Kontakt: rekrutacjabogdanka@wp.pl        tel.: 46 874 01 00
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NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

KANCELARIA PRAWNA
Radca Prawny TOMASZ KOS

ul. 11 Listopada 23, Koluszki Kontakt: tel. +48 607 580 927 

Kancelaria czynna: poniedziałek-piątek 10:00-18:00
Istnieje możliwość umówienia spotkania w innym dogodnym  

dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

BIURO PODRÓŻY  
TURKUS

ul. Głowackiego 21
95-040 Koluszki
tel: 44 714 35 00

www.turkus-travel.pl

t kostka
t orzecho-kostka
t orzech
t ekogroszek
t miał
Nowe niższe ceny!!

NAJLEPSZY
POLSKI WĘGIEL

Budziszewice, ul. Graniczna 1
tel. 660 733 019

44 710 23 55

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

- Zwrot OC     - Odbiór Autolawetą Gratis
STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW – Kalinów 28, 97-319 Będków

tel. 509 099 286

Licencjonowane Biuro 
Nieruchomości

- doradztwo w sprzedaży  
i wynajmie

- wycena nieruchomości
- kredyty hipoteczne

Brzeziny, ul. Okrzei 7, lok. 5 
Zapraszamy

www.domus-brzeziny.pl
tel. 500 273 168

PIELĘGNACJA OGRODÓW
Wycinka i formowanie  

drzew i krzewów
Zakładanie, koszenie  

i pielęgnacja trawników
Wywóz liści, gałęzi itp.
Malowanie i naprawa  

ogrodzeń
Automatyczne systemy 

nawadniania
Faktury VAT

Ogród i dom. Koluszki  
ul. Przejazd 8

tel. 44 714-49-45  
605-23-67-37

CZYNNE: PN-PT 8:00 – 16:00, SOB 8:00 – 12:00 TEL. 44 714 67 48
PRZANOWICE 100, 95-040 KOLUSZKI (przy Opalówce) fb:/pthu.agatom.fcarbo

 
 KOSTKA � ORZECH II � EKO � MIAŁ � BRYKIET DRZEWNY

 w sprzedaży kamień ozdobny do ogrodów  � wymiana butli gazowych
KORA KAMIENNA,GRYS,OTOCZAK THASSOS,BIAŁA MARIANNA I INNE…

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

NAJLEPSZY POLSKI PELLET
z certyfikatem jakości A1 i DIN plus

BARLINEK, OLIMP
DĘBOWY, ZŁOTY GOLD

Skład u Marka – Bukowiec
 Zielonogórska 15A, tel. 505-610-959

https://ecg-polska.pl

MALOWANIE 
ELEWACJI

Docieplenia
tel. 796-241-330
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Odpady problemowe – co z nimi zrobić na terenie Gminy Koluszki? cz. 3 

Rodzaj odpadu Szczegółowy opis Kolor
pojemnika/worka

Kredki, farby szkolne
dla zmniejszenia objętości frakcji odpadów zmieszanych proponujemy rozdzielić: zawartość 
wrzucić do zmieszanych, opakowanie papierowe do niebieskiego pojemnika, a plastikowe i me-
talowe do żółtego.

CZARNY  
NIEBIESKI  

ŻÓŁTY

Książki zeszyty
przed wrzuceniem do pojemnika na makulaturę należy plastikowe okładki i części metalowe 
rozdzielić i wrzucać do żółtego pojemnika. Książki najlepiej zostawić w Bibliotece Miejskiej – 
ktoś skorzysta.

NIEBIESKI  
ŻÓŁTY

Kubeczki papierowe po napojach oraz słomki z papieru i innych surowców biodegradowalnych wrzucamy do zmie-
szanych, ale wieczka i słomki z plastiku do żółtego pojemnika.

CZARNY  
ŻÓŁTY

Kubeczki plastikowe
opróżnione opakowania po napojach, jogurcie, śmietanie, serkach, humusach, także styropia-
nowych po napojach gorących wrzucamy do żółtego. Jeśli są mocno zabrudzone zaschniętymi 
resztkami – to do odpadów zmieszanych.

ŻÓŁTY  
CZARNY

Kwiaty i rośliny Kwiaty i rośliny doniczkowe otrząsamy z ziemi, a resztę jak też cięte kwiaty zaliczamy do bio-
odpadów. BRĄZOWY

Lekarstwa: zawartość  
i opakowania

co do zasady niezużyte lekarstwa powinny trafić do najbliższej apteki albo na PSZOK. Opako-
wania po lekach: kartoniki i ulotki – do makulatury, blistry do zmieszanych, puste opakowania 
plastikowe -do pojemnika żółtego, a słoiczki do niebieskiego.

Apteka  
PSZOK NIEBIESKI 
ŻÓŁTY CZARNY

Lustro potłuczone na małe kawałki do zmieszanych, duże z ramą na PSZOK. CZARNY PSZOK

Magnesy
na lodówkę, używane np. w szafkach czy zamknięciach torebek, saszetek, w zabawkach. Spra-
wiają dużo kłopotów sortowniach, ponieważ przyklejają się do burt, taśm, sitek, walców zgnia-
tarek. Należy wrzucać je do śmieci zmieszanych. 

CZARNY

Maszynki do golenia nowe lub używane CZARNY

Maty, karimaty słomiane, wiklinowe, szmaciane, z gąbki. CZARNY

Mopy, miotły, szczotki końcówki, frędzle tych narzędzi powinny trafić do zmieszanych, ale kije, rączki w zależności z 
czego są wykonane, drewno pojemnik czarny, metal i plastik żółty.

CZARNY  
ŻÓŁTY

Naczynia kuchenne  
metalowe

garnki, sztućce, tłuczki, ubijaczki ręczne, metalowe: sitka, cedzaki, pokrywki, tasaki, nożyce, 
patelnie, blachy do pieczenia, dzbanki, czajniki zwykłe bez względu na stan zużycia. ZÓŁTY

Naczynia kuchenne 
szklane

szklanki, kubki, talerze, dzbanki, wazy, sosjerki, pokrywki szklane, naczynia żaroodporne, ka-
mionkowe, ceramiczne. CZARNY

Narzędzia metalowe  
do domu

sekatory, cęgi, nożyczki, pilniki, klucze, śrubokręty, młotki, dłuta, wiertła, gwoździe, śruby, ha-
czyki. ZÓŁTY

Narzędzia ogrodowe
duże typu ręczne rekultywatory, kosiarki, beczki, konewki i elektronarzędzia należy odwieść na 
PSZOK małe: grabie, łopaty, siekiery, widły, pazurki najlepiej połamać na mniejsze kawałki i do 
pojemnika żółtego ale po wymontowaniu rękojeści drewnianej. 

PSZOK ZÓŁTY

Odzież w dobrym stanie do pojemników na używaną odzież, rozstawionych ma ulicach, bądź rozejrzeć się po często 
organizowanych zbiórkach.

CZARNY  
PSZOK

Odzież zniszczona powinna trafić do czarnego pojemnika. CZARNY

Okulary czy przeciwsłoneczne czy optyczne należy połamać i wrzucić do zmieszanych. CZARNY

Olej po smażeniu oleje, oliwy, tłuszcze trzeba zbierać do jakiegoś naczynia i odwozić do PSZOK. Pod żadnym po-
zorem nie wolno ich wylewać do kanalizacji. PSZOK

Ołówki każdego rodzaju. CZARNY

Opony od wszystkich pojazdów odwozimy do PSZOK (obowiązuje limit 4 opon na rok). Można się sta-
rać oddać zużyte opony w warsztacie oponiarskim przy okazji wymiany. PSZOK

Papierosy, pety niedopałki, sam tytoń powinny trafić do odpadów zmieszanych. Opakowania należy rozdzielić 
na folie i sreberko i te powinny trafić do żółtego, a tekturka do niebieskiego pojemnika.

CZARNY  
ŻÓŁTY NIEBIESKI

Paragony wszystkie paragony są wykonane na papierze termicznym i nie nadają się do recyklingu. CZARNY

Parasol jeśli osobisty do czarnego worka, ogrodowe, kawiarniane muszą być odstawione na PSZOK. CZARNY  
PSZOK

Paski smycze reklamowe paski damskie, męskie, smycze dla psów, kotów, smycze do kluczy, identyfikatorów. CZARNY

Pieluchy, podpaski  
i podkłady wszystkie rodzaje powinny trafić do zmieszanych. CZARNY



USŁUGI 
DETEKTYWISTYCZNE, 

sprawdzanie pomieszczeń 
i pojazdów pod względem 
ewentualnych podsłuchów  

oraz nadajników GPS

TEL. 663 742 876

Odszkodowania  
powypadkowe

Sprawy cywilne
Windykacja należności

tel. 663 742 876

Gradobicie nad gminą
W niedzielę nad Polską 

przeszły gwałtowne nawałni-
ce, którym towarzyszyły ule-
wy i silny wiatr.  

Potężna ulewa z gradem, 
co prawda nie wielkości ku-
rzych jajek ale grudek o śred-
nicy 2-3 cm, przeszła także 
nad naszą gminą. Straż wyjeż-
dżała do kilku wezwań, głów-
nie do zalań posesji. Były jed-
nak także przypadki uszkodzeń 
dachu, a w Lisowicach zwalo-
ne drzewa uszkodziły nowe 
ogrodzenie przy DPS i zablo-
kowały drogę. Grad skosił tak-
że plantacje truskawek i porze-
czek na obszarze kilkudzie- 
sięciu hektarów.     

(pw, fot. Kamil Ścibiorek)

Internetowe lekcje historii  
„O dziejach Koluszek” 

Z powodu obecnej sytuacji epidemicznej Miejski Ośrodek Kultury w 
Koluszkach przeniósł swoją działalność do sieci. Serdecznie zapraszamy 
na spotkania on-line z historią naszego miasta i okolic. 

Niebawem na stronie www.mok-koluszki.pl  oraz na profilu Facebo-
okowym ośrodka ukażą się filmy edukacyjne, podczas których możemy 
zapoznać się z wybranymi tematami związanymi z historią lokalną. 

W pierwszym bloku tematycznym, Adrian Kut - autor filmów - zapo-
zna nas z najstarszymi wzmiankami o Koluszkach, przypomni  m.in. le-
gendy związane z powstaniem naszego miasta oraz opowie o osadnictwie 
nad Mrogą.

W przygotowaniu jest też materiał o nieistniejącej obecnie wsi o na-
zwie Skarbin. W filmie tym poznamy wczesną historię Felicjanowa. 

Trzeci z filmów będzie dotyczył początków wsi Katarzynów. Na 
przykładzie tej miejscowości zapoznamy się z niemieckim osadnictwem 
na terenie dzisiejszej Gminy Koluszki oraz dowiemy się o początkach 
miejscowych Ewangelików. Początki edukacji w Koluszkach, to następny 
materiał filmowy, jaki proponuje Miejski Ośrodek Kultury. Przedstawio-
ne zostaną dzieje kolei w Koluszkach i nieudane próby połączenia linią 
kolejową Koluszek z Brzezinami. Niewątpliwie ciekawym materiałem 
będzie historia Kina Odeon, jednego z najstarszych kin na terenie nasze-
go województwa. 

Ostatnie dwa filmy tematycznie będą związane z przyziemną stroną 
życia. Autor postara zmierzyć się z odpowiedzią na pytanie o początki 
Miejskiej Rzeźni oraz czy i jakie miała ona znaczenie dla pokolenia na-
szych pradziadków. Ostatni filmik, to coś dla miłośników nocnych filmów 
sensacyjnych, a jakże! Okazuje się, że przedwojenne Koluszki nie zawsze 
były spokojnym czy nudnym miastem, jak by się czasem słyszało. Adrian 
Kut przypomni największe wydarzenia kryminalne, morderstwa, strzela-
niny i napady, jakie miały miejsce w międzywojennych Koluszkach. 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.mok-kolusz-
ki.pl oraz profilu na Facebook’u ośrodka. 

Zk

Gmina rozda nasiona roślin  
miododajnych i polnych

Gmina idzie za ciosem i po bardzo dobrze przyjętej przez mieszkań-
ców akcji przekazywania budek i karmników dla ptaków, chce skupić na-
szą uwagę na owadach. Tym razem mieszkańcy mają otrzymać nasiona 
roślin miododajnych i polnych, których zadaniem będzie przyciągniecie 
niezwykle pożytecznych pszczół lub motyli. Przygotowane mieszanki to 

zestawy kilkudziesięciu roślin. Po zasianiu na powierzchni ok. 2 m2 po-
wstanie swego rodzaju przydomowa lub balkonowa łąka. A jeden metr 
kwadratowy łąki wyłapuje ponoć tyle zanieczyszczeń, co małe drzewo. 
Zielone płuca mogą powstać zatem również na blokowym balkonie. Na 
pierwszy rzut gmina szykuje ok. 300 pakietów z mieszanką. Będą one 
rozdawane mieszkańcom przy różnych okazjach.

Tego rodzaju proekologiczne przestrzenie, samorząd chce stworzyć 
także na własnym terenie. W ciągu dwóch lat, nad zalewem w Lisowicach 
mają powstać 4 ha łąk kwietnych. Po działaniach budowalnych i oczysz-
czaniu terenu, nad Lisowice ma wrócić życie. 

Powyższe działania Gmina Koluszki realizuje w ramach kompensa-
cji przyrodniczej za prowadzone działania inwestycyjne”.

(pw)           


