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

OSP Koluszki – 44 714 58 27
Pogotowie Ratunkowe – 999

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

501 648 560

Wykaz opłat w 2020 roku

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

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

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

Nocna i Świąteczna  
Opieka Zdrowotna 

Szpital Specjalistyczny Brzeziny 
Powiatowe  

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
w Brzezinach

ul. M. Skłodowskie-Curie 6

46 874 20 11

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

Oddział 1 w Koluszkach,  
ul. 11 Listopada 41

- konto do uiszczania wpłat  
za podatki i pozostałych opłat:  

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

35 1020 3352 0000 1302 0258 7947

Infolinia  
ws. przyłączy 

Tu uzyskasz informacje jak przyłączyć się 
do sieci kanalizacyjnej

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

19.06.  
ul. 11 Listopada 33

20.06.  
ul. Żwirki 2

21.06.  
ul. Głowackiego 20

22.06.  
ul. Korczaka 5

23.06.  
ul. Sikorskiego 6A

24.06.  
ul. 3 Maja 8

25.06.  
ul. 3 Maja 19G

Biuro Inżyniera Gminy 
przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

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

l zimowego odśnieżania dróg;
l uszkodzeń dróg i infrastruktury drogowej 

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

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

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

w zakresie gospodarki komunalnej.

44 725 67 68 telefon czynny 24h

Kasa Urzędu
poniedziałek, środa, czwartek  

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

przerwa w godzinach: 10.30-10.40 i 
12.30-12.50
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15 czerwca odbyła się sesja 
Rady Miejskiej w Koluszkach, 
w trakcie której radni udzielili 
absolutorium burmistrzowi 
Koluszek. Absolutorium to swe-
go poparcie dla polityki finan-
sowej prowadzonej przez gmi-
nę. Po raz pierwszy w historii, 

głosowanie przeprowadzono 
zdalnie, za pośrednictwem in-
ternetu. 

Za udzieleniem absoluto-
rium głosowało 16 radnych, 2 
było przeciw, 3 radnych wstrzy-
mało się od głosu.

Dochody
W 2019 r. dochody naszej 

gminy zamknęły się kwotą 123,4 
mln zł. Z poboru podatków, opłat i 
innych należności publicznopraw-
nych finalnie pozyskano ponad 
101,2 mln zł (w tym PIT 25,5 mln 
zł i inne podatki 19,1 mln zł). 
Warto zwrócić uwagę na wielkość 
dotacji pozyskanych na dofinan-
sowanie gminnych inwestycji, 
które przyniosły kwotę aż 20,7 
mln zł. Dla porównania, ze sprze-
daży nieruchomości gruntowych i 
budynków do budżetu wpłynęło 
1,5 mln zł.

- Dzisiaj mogę powiedzieć, że 
przy realizacji dochodów najwięk-
szy problem mamy z terminowym i 
sprawnym „spływem” do budżetu 
gminy środków unijny. Kontrola 
wniosków o płatność to długi proces 
skutkujący tym, że bilansując budżet 
musiałem sięgać po inne źródła fi-

Burmistrz Koluszek  
uzyskał absolutorium

nansowania budżetu - skomentował 
kwestię dochodów gminy, burmistrz 
Koluszek Waldemar Chałat.

Wydatki
Jeśli chodzi o wydatki, po do-

konanych w trakcie roku zmianach 
ostatecznie w 2019 r. wydatkowa-

ne zostały 135 mln zł, w tym na in-
westycje gmina przeznaczyła 44 
mln zł (18,9 mln zł – przebudowa 
dróg, 1,3 mln – kontynuacja pro-
jektu Lisowice, 12,5 ml zł – termo-
modernizacja budynków i budowa 
sali konferencyjnej, 6,2 mln zł – 
inwestycje w mienie oświatowe, 
4,5 mln zł – budowa sieci wodocią-
gowej i fotowoltaika). 

Deficyt
Budżet Gminy Koluszki w 

2019 roku ostatecznie zamknął się 
deficytem w wysokości 11,7 mln 
zł, który związany był z realizacją 
zadań inwestycyjnych, a sfinanso-
wany został pożyczkami, emisją 
obligacji i wolnymi środkami (po-
życzki w WFOŚiGW w kwocie 
966 tys. zł, dwa kredyty długoter-
minowe na łączną kwotę 12,9 mln 
zł, emisja obligacji o łącznej war-
tości nominalnej 5 mln zł). W sfe-
rze działalności bieżącej dzięki 
wyższym dochodom, gminie udało 
się osiągnąć nadwyżkę operacyjną 
(dodatnia różnica między docho-
dami bieżącymi a wydatkami bie-
żącymi, bez uwzględnienia wydat-
ków i dofinansowań na inwestycje) 
w kwocie ponad 10,2 mln zł. Jed-
nym słowem, gdybyśmy nie chcie-

li budować tego co obecnie obser-
wujemy, a jedynie obsługiwać 
mieszkańców, w portfelu gminy na 
koniec roku zostawałoby kilka mi-
lionów złotych oszczędności. 

- Kwota długu Gminy Kolusz-
ki na dzień 31.12.2019 roku osią-
gnęła wielkość 62 mln zł co stano-
wi 50% wykonanych dochodów 
budżetu (limit to 60% dochodów 
budżetu). W sytuacji jednak, gdy-
by omówione przeze mnie wyżej 
środki unijne wpłynęły na koniec 
roku do budżetu, wówczas nie by-
łoby potrzeby emisji obligacji i roz-
pisywania przetargu na kredyt dłu-
goterminowy, a wskaźniki byłyby 
dużo niższe. Niestety procedury 
kontrolne wniosków o płatność to 
proces bardzo skrupulatny i czaso-
chłonny, co wpływa na spowolnie-
nie transferu finansowania ze-
wnętrznego - podsumował stan 
budżetu burmistrz Koluszek. 

Dyskusja o zadłużeniu
I właśnie kwestia rosnącego 

zadłużenia, była tym elementem, 
na który zwrócił uwagę podczas 
zadawania pytań, radny Michał 
Sudowski: - Deficyt zakładany był 
na 5,2 mln zł, ostatecznie wyniósł 
11,7 mln zł, co stanowi pod dwu-
krotny wzrost względem pierwot-
nych planów. Niestety, taki trend 
utrzymuje się już od kilku lat, o 
czym mówiłem przy każdej oka-
zji. W 2018 r. było podobnie. Wi-
docznie nie nauczyło nas to zbyt 

wiele. Możemy zasłaniać się oczy-
wiście tym, że jakieś fundusze nie 
zostały wypłacone, ale gdy deficyt 
odbiega od planowanego tak 
znacznie, to jest to bardzo niebez-
pieczny objaw. W tym roku podej-
rzewam, że sytuacja będzie jeszcze 
gorsza, ze względu na pandemię, i 
wtedy jednym chórem będziemy 
mówić, że to wina tylko i wyłącznie 
COVID. Jestem ciekawy, jak pój-
dzie nam spłata zadłużenia w naj-
bliższych latach, przy możliwej re-
cesji gospodarki. 

Do uwag radnego odniosła się 
skarbnik gminy Bogusława Ku-
bicz: - Spostrzeżenie pana radnego 
jest jak najbardziej trafne. Oczywi-
ście deficyt uległ zwiększeniu. 
Spowodowane jest to dużą ilością 
zadań inwestycyjnych. 

Przypomnę, że rok 2019 to 
kwota 44 mln zł przeznaczona na 
inwestowanie, a tym samym po-
większanie majątku gminy. Oczy-
wiście przyglądając się budżetowi 
w trakcie jego realizacji, już wie-
my, że ten rok będzie rokiem trud-
nym w każdym samorządzie, w 
kraju i na świecie. Natomiast jeśli 
chodzi o spłatę zadłużenia, trzy-
mamy się takiej zasady, aby spłata 
każdego roku stanowiła wielkość 
od 5 do 7 mln zł. Taka kwota jest 
wielkością realną, biorąc pod 
uwagę nadwyżkę operacyjną rzę-
du 10-11 mln zł, jaką osiąga nasz 
budżet.    

(pw)

Recydywista odpowie  
za kradzieże i włamania

Koluszkowscy policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży i włamań ja-
kich się dopuszczał przez ostatnie miesiące na terenie gminy Koluszki.  
35-letni mieszkaniec gminy odpowie za kradzież i kradzież z włamaniem 
w warunkach recydywy. 

9 czerwca 2020 roku dzięki dobremu rozpoznaniu i wnikliwej pracy 
kryminalnych z koluszkowskiej komendy został zatrzymany 35-letni 
mężczyzna. Jak się okazało mieszkaniec gminy Koluszki na przełomie 
ostatniego półrocza włamywał się do domów jednorodzinnych i letnisko-
wych. Podczas przeszukania budynku, w którym mieszkał amator cudze-
go mienia policjanci znaleźli kosiarkę spalinową oraz butle z gazem. 
Przedmioty te zostały skradzione kilka miesięcy wcześniej lokalnym 
mieszkańcom. 

W chwili zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy. Noc spędził w po-
licyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kradzieży i kradzie-
ży z włamaniem. W przeszłości miał już konflikty z prawem. Działał w 
warunkach recydywy czyli powrotu do przestępstwa za co grozi zwięk-
szony wymiar kary. Kradzież zagrożona jest karą  do 5 lat, natomiast za 
kradzież z włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)
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„Ludzie, których kochamy zostają na zawsze,
  bo zostawili ślady w naszych sercach”

Dziękujemy wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas 
chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca  

i życzliwości oraz uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej 
i ostatniej drodze naszego ukochanego  

 Syna, Męża, Ojca i Brata

Ś. P.  Rafała Łąckiego
Pogrążeni w smutku:  

Mama, Żona, Syn i Brat

Rozjeżdżają drogi, prowokują zagrożenia,  
zakłócają wypoczynek   

Niebezpieczna zabawa  
na quadach 

Mieszkańcy Gałkówka i okolic stracili cierpliwość do niebezpiecz-
nych rajdów motorowych, jakie urządzają sobie po tamtym terenie niezi-
dentyfikowani młodzi ludzie. Wszystko wskazuje na to, że granica psy-
chicznej wytrzymałości pękła w miniony weekend. 

- Poszukuję osób, które pomogą mi zidentyfikować grupę ludzi, któ-
rzy dziś poruszali się na quadach/crossach w Gałkowie Dużym około go-
dziny 20.45. Na przejeździe kolejowym, po uniesieniu szlabanu, deli-
kwent na quadzie w popisowym numerze wjechał na maskę samochodu 
stojącego po przeciwnej stronie przejazdu na przeciwległym pasie. Otrze-
pał się i odjechał. Czy ktoś byłby w stanie pomóc zidentyfikować amato-
ra jazdy bez krzty odpowiedzialności? – czytamy w ogłoszeniu zamiesz-
czonym na facebookowym profilu „Gałkówek i okolice”. 

Pod linkiem natychmiast pojawiło się kilkadziesiąt komentarzy od 
osób, które natknęły się na podobne niebezpieczne zachowania.   

„Gałkówek-Parcela, często wyjeżdżają z lasu. Tylko się za nimi kurz 
unosi, prędkość olbrzymia”. „Akurat byłam na zewnątrz z koleżanką, któ-
ra jest w ciąży ... Poruszali się z taką prędkością, że jakby ktoś zza bloku 
wyszedł to nie mieliby szansy zareagować, a przecież chodzą tu i dzieci i 
osoby starsze. Na pewno nie pozostawimy tak tego”. „Przyjeżdżają z Ju-
stynowa przez las przy Parceli młodociani”. „Młodzież na crossach też 
wczoraj poniosło. Na mojej uliczce nic tylko siwy dym ze szlaki zrobili... 
Ale nic, złapią się chłopaki szybciej niż myślą”. „W czwartek była ich 
duża grupa. Widziałem na drodze asfaltowej między Justynowem a Gał-
kówkiem. Też się popisywali, ale chyba tylko sobie zaimponowali. Upodo-
bali sobie nasze okolice, pewnie też gdzieś stąd pochodzą. Problemem jest 
brak straży leśnej w niedziele i święta (chyba, że się mylę?). Są bezkarni i 
zakłócają spokój zarówno ludzi jak i zwierząt, niszczą drogi leśne i runo 
oraz stwarzają realne niebezpieczeństwo. Trzeba ich stąd wykurzyć. Są 
totalnie anonimowi, brak rejestrowania takich pojazdów to porażka 
prawna. Niech sobie jeżdżą na wyznaczonych torach wyścigowych”.

Charakter i masowość komentarzy wskazuje na to, że mieszkańcy 
faktycznie mają już dość tego rodzaju wyczynów. Pojawiły się jednak 
niebezpieczne sugestie, by na młodocianych rajdowców „zapolować”, 
wymierzając samodzielnie karę, np. poprzez sprowokowanie wypadku. 
Miejmy nadzieję, że słowa te padły jedynie w formie postraszenia. Ape-
lujemy do rodziców o zwracanie baczniejszej uwagi na to, w jaki sposób 
spędzają czas nasze dzieci, szczególnie jeśli dysponują pojazdami mecha-
nicznymi.

(pw)   

Tłumaczył, że amfetamina  
to „proszek do butów”

Policjanci zatrzymali 25-latka, który w Koluszkach nie zastosował 
się do znaku drogowego ,,stop”. Podczas przeprowadzonej kontroli kieru-
jącego bmw mundurowi znaleźli w drzwiach samochodu amfetaminę. 
Mężczyzna tłumaczył, że jest to tylko ,,proszek do butów”. Wstępne ba-
dania testerem wykazały, że jest to środek odurzający. 25-latek usłyszał 
już zarzut posiadania narkotyków, przestępstwo to zagrożone jest karą do 
3 lat pozbawienia wolności.

11 czerwca 2020 roku tuż przed 
godz. 21:00 policjanci ze rzgowskie-
go komisariatu i komendy ze Skier-
niewic pełnili wspólną służbę na tere-
nie Koluszek. Podczas patrolowania 
zauważyli, że kierujący bmw nie do-
stosował się do znaku drogowego 
,,STOP”. Mundurowi postanowili 
sprawdzić kierującego, jak się okaza-
ło był nim 25-letni mieszkaniec gmi-
ny Brzeziny. W trakcie kontroli stró-
że prawa zauważyli w drzwiach 
samochodu torebkę z białym prosz-
kiem, mężczyzna tłumaczył się, że 
jest to tylko ,,proszek do butów”. Ta-

kie tłumaczenia nie uśpiły czujności policjantów, wstępne badania narko-
testerem wykazały, iż jest to blisko 5 gramów metoamfetaminy. 25-latek 
został zatrzymany, usłyszał już zarzut posiadania narkotyków za co grozi 
do 3 lat pozbawienia wolności. W przeszłości miał już konflikty z pra-
wem.

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

Drogiemu Koledze 

Przemysławowi Łąckiemu

wyrazy głębokiego żalu po śmierci 

Brata
składają burmistrz Koluszek oraz pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Koluszkach   

Komisje rozpoczynają prace
Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych powoła-

nych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej w dniu 28 czerwca 2020 r. odbędzie się 22 czerwca 2020 r. (ponie-
działek) w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koluszkach ul. 
Kościuszki 16.

Godziny spotkań zostaną przesłane przez sms.
W związku ze stanem epidemii, w trakcie posiedzenia członkowie 

komisji zobowiązani są do zakrywania ust i nosa. Niespełnienie tego na-
kazu skutkować będzie brakiem możliwości udziału w posiedzeniu.
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Nowy peron w Słotwinach zapewni  
wygodniejsze podróże  
do Łodzi i Tomaszowa Maz. 

Stacja Słotwiny zapewni lepszy dostęp do podróży w kierunku Łodzi 
i Tomaszowa Mazowieckiego, sprawniejsze przejazdy pociągów i więk-
sze bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. Inwestycja PKP Polskich Linii 
Kolejowych S.A. za ok. 27 mln zł jest realizowana ze środków własnych 
spółki.

Obok peronu nr 1 rozpoczęła się modernizacja peronu nr 2 na stacji 
Słotwiny. Ustawiono już ścianki peronowe tzw. elki na długości 150 me-
trów. Trwają roboty ziemne, po których nastąpi układanie elementów od-
wodnienia. Następnie ułożona zostanie nawierzchnia peronu oraz zamon-
towane ławki. Podczas prac utrzymany jest ruch pociągów po jednym 
torze. Po zakończeniu inwestycji pasażerowie otrzymają nowy, wyższy 
peron, który ułatwi korzystanie z pociągów. Poprawę komfortu podróży 
zapewnią nowe ławki, wiata, gabloty z rozkładami jazdy, jasne oświetle-
nie oraz czytelne oznakowanie. 

Peron zostanie oddany do użytku pod koniec listopada br. Dojście do 
niego zapewni bezpieczne przejście w poziomie szyn. Powstanie pochyl-
nia dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się.

Większy komfort podróży do Koluszek
Obecne roboty są kontynuacją prac na linii Koluszki – Mikołajów roz-

poczętych przez PLK w latach 2018-2019. Na stacji Słotwiny podróżni ko-
rzystają już z nowego peronu nr 1, który otrzymał wygodne ławki i wiaty. 
Bezpieczeństwo zwiększyły barierki ochronne oraz antypoślizgowa na-
wierzchnia peronu dostosowana m.in. do potrzeb osób niedowidzących.

W ramach dotychczas wykonanych prac w ramach projektu pn. „Pra-
ce na linii kolejowej nr 22 i 25 na odcinku Gałkówek - Tomaszów Mazo-
wiecki - Radom oraz na przyległych łącznicach” o wartości ok. 27 mln zł 
wymieniono 2,5 km torów oraz sieci trakcyjnej na odcinku Koluszki – 
Słotwiny i na stacji Słotwiny. Między Koluszkami a Słotwinami wymie-
niono 11 rozjazdów, wzmocniona została konstrukcja jednego mostu oraz 
przepustu. Powstały nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. 
Dzięki temu na ponad 3 km odcinku Słotwiny – Mikołajów prędkość po-
ciągów wzrosła z 60 km/h do 100 km/h.

Po zakończeniu wszystkich prac na linii Koluszki – Słotwiny - Miko-
łajów poprawi się komfort podróży i wzrośnie bezpieczeństwo ruchu po-
ciągów. 

Linia autobusowa i kolejny odcinek wodociągu

Kolejne inwestycje  
w kompleks w Borowej

W Borowej gmina posiada aż 250 działek budowlanych, które czę-
ściowo są już uzbrojone w prąd i sieć wodociągową. Nieruchomości będą 
systematycznie wystawiane na sprzedaż. Są również sukcesywnie do-
zbrajane.    

W ubiegłym roku zakończyła się budowa 15 km sieci wodociągowej 
(koszt 2 mln zł), dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Z możliwości przyłączenia się, skorzystało już 70 mieszkańców.

W tym roku gmina składa kolejne wnioski o dofinansowanie. Tym 
razem ma powstać odcinek wodociągu, na budowę którego samorząd za-
mierza przeznaczyć ponad 200 tys. zł.        

Bolączką kompleksu w Borowej jest nieodpowiedni stan dróg, które w 
większości są jeszcze drogami gruntowymi. Dlatego też sukcesywnie są 
one utwardzane kruszywem. Zarządzanie terenem utrudnia jednak rozpro-
szona zabudowa. Zdarzają się przypadki, że jeden dom od drugiego umiej-
scowionego gdzieś daleko pod lasem, oddzielają nawet dwa kilometry.     

Linia autobusowa
Podjęto także starania o zapewnienie mieszkańcom komunikacji z bar-

dziej zurbanizowanymi terenami. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie 
do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wniosek został pozy-
tywnie rozpatrzony, dzięki temu w okresie od września do grudnia bieżące-
go roku, na próbę zostanie uruchomiona linia autobusowa przez Borową, 
prowadząca od strony Karpina do dworca kolejowego w Gałkowie Dużym. 
Połączenie skorelowane zostanie z godzinami odjazdów pociągów. W grę 
wchodzą dwa połączenia rano i dwa po południu. Na uruchomienie połącze-
nia na okres 4 miesięcy, trzeba będzie przeznaczyć ok. 70 tys. zł.         (pw)

Raport z Gminy Koluszki
 � Zdziwieni mieszkańcy naszej gminy otrzymują wezwania z Urzędu 

Skarbowego w sprawie zaległości w PIT. Skorzystali z możliwości 
złożenia zeznania rocznego do końca maja. Niestety system traktuje 
to jako korektę. Jeśli ktoś otrzymał tego rodzaju upomnienie może 
wystąpić o umorzenie odsetek w związku ze specustawą COVID.

 � Gaz tanieje! Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził we wto-
rek nową, niższą o 10,6 procent taryfę PGNiG dla gospodarstw domo-
wych. Będzie ona obowiązywać od początku lipca do końca grudnia 
bieżącego roku. Kolejny powód dla którego warto rozważyć likwida-
cję pieca węglowego.

 � Podczas egzaminu dla ósmoklasistów pojawił się temat z Quo Vadis. 
Wielu z nas zapewne zadaje sobie pytanie dokąd zmierzamy. 

 � W środę odnotowano 4 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w 
naszym powiecie, z tego 3 w Gminie Koluszki! Przypadki w Kolusz-
kach najczęściej związane są z pracą naszych mieszkańców w Łodzi. 

 � Po stronie dyrektora szkoły pozostaje decyzja o formie i terminie wy-
dania świadectw. Dyrektorzy szkół myślą, jak przed wakacjami poże-
gnać się z uczniami tak, by nie narażać ich zdrowia.

 � Otrzymaliśmy dofinansowanie na uruchomienie linii autobusowej 
Borowa - PKP Gałkówek.

Absolutorium dla starosty 
Z ostatniej chwili: 18 czerwca podczas zwołanej sesji powiatowej 

radni udzielili absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodnie-
go, tym samym udzielając poparcia działaniom podejmowanym przez 
starostę Andrzeja Opalę. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.  
Za udzieleniem absolutorium opowiedziało się 13 radnych, 2 było prze-
ciw, 2 wstrzymało się od głosu.  
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Tydzień w Koluszkach nr 25

W drugiej części wywiadu bę-
dzie mowa  m.in. o tym, jak Ame-
rykanie patrzą na muzułmanów po 
zamachu 11 Września, w czym 
różnią się od nas, Polaków a także 
o zainteresowaniu mieszkańców 
USA tzw. „kulturą wysoką”. Z Jo-
lantą Baginski rozmawia Zbigniew 
Komorowski. 

-W którym z miast spędziłaś 
najwięcej czasu?

-Wiele lat spędziłam w Chica-
go. To najbardziej polskie z amery-
kańskich miast. Za moich czasów 
było podzielone na dzielnice:  por-
torykańską, niemiecką, włoską, 
polską, itd. Szedłeś przez Chicago 
tak, jakbyś przechodził z jednego 
kraju do drugiego. Po jednej stro-
nie ulicy Harlem, miałeś restaura-
cje, hotele, biznesy włoskie, po 
stronie przeciwnej znajdują się 
polskie sklepy, pączki, pierogi. Da-
lej była dzielnica niemiecka, hin-
duska, a zaraz potem dzielnica or-
todoksyjnych Żydów. To tam po 
raz pierwszy widziałam kobiety z 
ogolonymi głowami nakrytymi pe-
ruką i chustką, kroczącymi za ich 
mężami z pejsami. W Chicago spo-
tkasz też dzielnicę perską, gdzie 
można skosztować najwspanial-
szej na świecie baraniny. 

-Jaką społecznością są w 
Chicago są muzułmanie? Dają o 
sobie znać?

-Oczywiście mieszkają w swo-
ich społecznościach.  Niestety, bar-
dziej brudnych  budynków, jak 
domy muzułmanów, nie widziałam. 
Być może to element ich kultury i 
religii, która pewnych rzeczy im za-
brania, trudno mi powiedzieć. 

-Po 11 Września stosunek 
Amerykanów do społeczności 
muzułmańskiej w USA uległ po-
gorszeniu? Widząc muzułmanina 
na ulicy ludzie reagują lękiem? 

-Po pierwsze, ludzie tam nie 
chodzą po ulicy, przynajmniej w 
Tenessee, gdzie mieszkałam w 
tamtym okresie czasu. W Atlancie 
jest dużo muzułmanów, i tam nie 
cieszą się popularnością. Ale tak 
jak powiedziałam: katolicy też nie 
mają w Stanach dobrej passy, więc 
nie wiem, z czym to wiązać: czy z 
uprzedzeniem w kontekście specy-
ficznej społeczności, jaką są mu-
zułmanie arabscy czy hinduscy, 
czy też z zamachami terrorystycz-
nymi w 2001 roku. 

Ameryka Północna oczami  
Pani Joli z Przanowic (cz. II) 

-Dlaczego powróciłaś do 
Polski?

-Zmarł mój mąż, i pozostałam 
sama z synem. Skończyły się czasy 
100-osobowych Wigilii z moimi 
przyjaciółmi – każdy dorobił się 
wnuków. Mój syn, który wyjechał 
na wakacje do Polski na 3 miesią-
ce, do Stanów powrócił po 6 la-
tach! Skończył amerykański colle-
ge, ale w głowie miał już powrót 
do Polski, gdzie miał dziewczynę 
(oczywiście!).  College ukończył 4 

sierpnia, a w Polsce byliśmy już 8 
sierpnia ubiegłego roku. To za jego 
namową wróciliśmy do kraju oj-
ców. Powrót przyspieszyły moje 
kłopoty zdrowotne. 

-W Polsce nie ma jednak ta-
kiej etnicznej różnorodności, tej 
mozaiki ludzi na ulicach. Tempe-
ratury i brak jej stabilności też 
znacznie odbiegają od tego, czego 
mogłaś doświadczyć za Oceanem. 
W ogrodach nie rosną piękne, wy-
sokie palmy. Tak sobie próbuję 
uświadomić, w czym jeszcze nasz 
kraj różni się od Ameryki…

-Może powiem o ludziach, o 
tym, co nas odróżnia. Polacy, nie-
stety, nie uśmiechają się. W Polsce, 
gdy idę ulicą i uśmiecham się do 
kogoś, ludzie nie bardzo wiedzą, 
co z tym zrobić. To jest charaktery-
styczne. Ale poza tym Polacy są 
bardzo przyjacielscy i otwarci. Po-
magają sobie nie tylko tu w domu, 
ale również poza granicami kraju. 
U nas „mój dom jest twoim do-
mem”, czego w Stanach raczej  nie 
ma. Dla przykładu, kiedy rodzina 
przyjedzie na wesele, nie śpi u Cie-
bie, tylko idzie do hotelu. U nas w 
Polsce dom jest gościnny. Ciągle 

ktoś Cię odwiedza, ludzie wchodzą 
i wychodzą, przychodzi ktoś na-
stępny, by napić się razem herbaty 
lub  obejrzeć nowe kwiatki w 
ogródku, jak ostatnio u mojej 
mamy. Jakiś czas temu mama upie-
kła dużych rozmiarów jabłecznik. 
Dla kogo tyle i po co, pytam się. 
Mama mówi: u mnie ciasto musi 
być na co dzień. I po kilku wizytach 
sąsiadek i koleżanek mojej mamy 
ciasta nie było! W Stanach odwie-
dzanie się bez wcześniejszego umó-
wienia jest nie do pomyślenia, chy-
ba, że najbliższa rodzina. Ma to 
prawdopodobnie swoje uzasadnie-
nie w tym, że każdy może mieć 
broń w domu ( w Teksasie w samo-
chodzie). Jeśli ktoś przekroczy 

granicę twojej posiadłości, masz 
prawo go zastrzelić i w większości 
Stanów nie będziesz ukarany.

-Kim jesteśmy my, Polacy? 
Przynajmniej w zestawieniu z 
najpotężniejszym krajem świa-
ta… 

-Jesteśmy prawdziwymi Eu-
ropejczykami. Potrafimy zacho-
wać się przy stole, w życiu jeste-
śmy obyci. Nawet wiedza tych 
mniej wykształconych Polaków 
jest nieporównywalnie większa niż 
wiedza Amerykanów. Spojrzenie 
na świat, otwartość… My Polacy, 
owszem, narzekamy na wszystko, 
ale moim zdaniem mamy i tak 
większą radość życia niż Ameryka-
nie. Oni są skupieni na osi: praca, 
dom, kościół. W sobotę pani robi 
zakupy, pan kosi trawę. W niedzie-
lę cały dzień w Kościele, w tygo-
dniu praca,  gonitwa. O życiu to-
warzyskim w ciągu tygodnia w 
Stanach zapomnij – godzinami 
wisi się na telefonach. W Polsce, 
mimo wszystko jest inaczej. 

-A kultura wysoka? Kino, 
teatr, filharmonia?

-Pytasz o innego rodzaju spo-
łeczność: intelektualistów, ludzi 

wolnych zawodów. Centrum kultu-
ry jest  na Broadway’u w Nowym 
Jorku. Śmietanka chodzi na najbar-
dziej popularne sztuki, z którymi te-
atry z Broadway objeżdżają całe 
Stany. Drugim centrum kultury jest 
oczywiście Los Angeles, miasto 
sztuki filmowej. Obecnie coraz wię-
cej filmów kręci się w Atlancie z 
uwagi na mniejsze koszty, podatki 
czy ceny domów. W Hollywood 
wszystko jest horrendalnie drogie. 
Niedawno ktoś zapytał się mnie: ile 
kosztuje dom w Ameryce? Odpo-
wiedziałam: zależy gdzie pan chce 
kupić. Pod Atlantą kupisz dom za 
100 tysięcy dolarów, ale w Los An-
geles czy w Nowym Jorku byle jaki 
dom kosztuje 600 tys. dolarów. 

-W Polsce zdecydowana 
większość aktorów, jeśli nie 
wszyscy, do zawodu przygotowu-
ją się w szkołach teatralnych czy 
w Wyższej Szkole Filmowej, Te-
atralnej i Telewizyjnej  w Łodzi. 
A jak jest w Stanach? Mówi się, 
że większość amerykańskich 
gwiazd przed kamerę trafia cza-
sem wprost z ulicy… 

-Zgadza się, w Ameryce  nie 
ma systemu takiego jak w Polsce. 
Tam aktorem może zostać każdy, 
kto tylko umie zagrać rolę. Ow-
szem, są szkoły, które kształcą lub 
dokształcają młodych artystów fil-
mu, jak choćby słynna szkoła do 
której uczęszczał Marlon Brando – 
studio Lee Strasberga, ojca aktor-
stwa metodycznego. Obecnie w 
każdym college są klasy o profilu 
aktorsko- teatralnym, więc pomału 
zaczyna się to zmieniać. Najprost-
sza, a zarazem najtrudniejsza dro-
ga do pieniędzy, to zaistnieć jako 
aktor lub sportowiec. W Stanach to 
znani aktorzy i znani sportowcy 
wyznaczają trendy. To aktor Ci po-
wie, jak się strzyc, ubierać lub ja-
kie mieć poglądy polityczne. 

-Skoro jesteśmy na podwór-
ku filmowym, porozmawiajmy o  
jednym z najlepszych polskich 
reżyserów, Romanie Polańskim, 
w kontekście niedawnych, wciąż 
niekończących się oskarżeń pod 
jego adresem, bynajmniej nie 
związanych z jego twórczością 
filmową. Co tak naprawdę mówi 
się o nim w Hollywood?  

-Powiedzmy sobie szczerze: 
w Stanach Polański jest pedofilem. 
Istnieje powiedzenie w US „Polań-
ski is wanted” (czyli poszukiwany 
przez organy przestępca), a Europa 
„wants him”(chce jego sztuki). Je-
żeli chodzi o Polańskiego, to jest to 
bardzo niewyraźna sytuacja. On 
został kozłem ofiarnym całej tam-
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tej sytuacji. W tamtym zdarzeniu 
uczestniczyło wielu, Roman Po-
lański nie był tam jedyny. W tej 
imprezie, gdzie miało dojść do 
czynu, o który jest oskarżany jedy-
nie polski reżyser, brał udział bo-
żyszcze tłumów- Jack Nicolson! 
Ktoś  o nim choć raz wspomniał? 

-Twórca „Oficera i Szpiega” 
już właściwie został osądzony 
przez tak zwany „lud”, a jak na 
to wszystko reaguje Kobieta, 
która miała być wówczas ofiarą 
gwałtu, którego miał się na niej 
dopuścić Polański? 

-Wystąpiła jakiś czas temu  w 
telewizji i zaapelowała w sprawie 
Polańskiego: „odczepcie się już od 
tego człowieka. Ja tam chciałam 
jechać i pojechałam, zawieziona 
przez moją matkę. Nie chcę nikogo 
oskarżać, nikt mnie nie zgwałcił, 
sama tego chciałam, chciałam za-
istnieć w show-biznesie”. 

-Nie pomyślałaś, że może 
cala ta akcja została tak „wyre-
żyserowana”, by zwyczajnie po-
zbyć się Polańskiego z grona naj-
wybitniejszej palestry światowej 
rangi sztuki filmowej? Przecież 
on był tam obcy i stawał się być 
może, zbyt dużą konkurencją? 

-Nie był tam obcy, Polański 
jest Żydem, więc w Hollywood był 
wśród swoich. Moim zdaniem nie 
zdobył takiego poparcia jak np. 
Jack Nicholson. Skąd to wyniknęło-
-nie mam pojęcia. Moim zdaniem 
jako kobiety, cała ta sprawa już 
dawno powinna zostać zamknięta.  

-Jak postrzegasz nas, Pola-
ków na tle amerykańskiego spo-
łeczeństwa?

-Jesteśmy lepszymi ludźmi, 
mamy lepsze serca, bardziej się 
przejmujemy czyjąś biedą i niedolą 
życiową. Tego w Stanach nie ma, na 
pewno nie w takim stopniu jak w 
Polsce. Lubimy narzekać, to nasza 
przywara, czasem denerwująca. Za-
pinamy pasa, oszczędzamy, to też 
prawda, ale i tak mamy dużo spo-
kojniejsze życie niż Amerykanie. 
Nie musimy się martwić, że jak pój-
dziemy do szpitala, to otrzymamy 
rachunek na pół miliona złotych. 
Nasze dzieci chodzą do darmowe-
go przedszkola a jeśli nie, to za-
wsze możemy liczyć na pomoc 
babci lub dziadka, czego w Sta-
nach nie ma lub jest rzadkie. Pola-
cy są bardziej rodzinni i serdeczni. 
Jakbyśmy jeszcze bardziej cieszyli 
się tym, co mamy, było by super. 

-Gdzie ten „amerykański 
sen”?

-Skończył się gdzieś w latach 
60-tych. 

Zespół Szkół nr 1 w Kolusz-
kach z przyjemnością informuje, 
że od czerwca br. po raz kolejny 
prowadzi nabór do klas technikal-
nych i Branżowej Szkoły I stopnia.

Klasa kształcąca w zawodzie 
TECHNIK ELEKTRYK O SPE-
CJALNOŚCI AUTOMATYKA 
PRZEMYSŁOWA I INFORMA-
TYKA wychodzi naprzeciw potrze-
bom dzisiejszego rynku pracy, na 
którym brakuje wysoko wykwalifi-
kowanych techników elektryków 
posiadających umiejętności związa-
ne z eksploatacją nowoczesnych 
systemów automatyki przemysło-
wej. W klasie objętej patronatem 
firmy AGAT S.A. szkoła kształci ta-
kich specjalistów. Absolwenci ZS 
nr 1 to poszukiwani fachowcy łą-
czący umiejętności wykonywania 
instalacji elektrycznych, energe-
tycznych, eksploatacji urządzeń i 
maszyn elektrycznych z obsługą i 
wdrażaniem systemów automatyki 
przemysłowej i mechatroniki. Kla-
sa istnieje już cztery lata. Współpra-
ca z przedsiębiorstwem AGAT po-
zwala czerpać z doświadczeń firmy 
w zakresie projektowania i wdraża-
nia systemów automatyki 
przemysłowej, energetyki i 
mechatroniki. 

Podjęcie nauki w kla-
sie patronackiej firmy 
AGAT daje liczne korzyści. 
Umożliwia zdobycie wyso-
kich kwalifikacji dzięki do-
stępowi do nowoczesnych 
technologii, naukę na sta-
nowiskach zaprojektowa-
nych i wykonanych w firmie, odby-
cie praktyk w przedsiębiorstwie, 
uczestnictwo w zajęciach prowa-
dzonych przez specjalistów z 
AGAT-u i wycieczkach branżo-
wych. AGAT gwarantuje absolwen-
tom możliwość podjęcia pracy w 
firmie, wsparcie w dalszym rozwo-
ju zawodowym oraz dla chętnych 
pomoc w podjęciu i ukończeniu stu-
diów wyższych. W każdym seme-
strze uczniowie wyróżniający się 
osiągnięciami z przedmiotów za-
wodowych otrzymują cenne nagro-
dy. Po ukończeniu 18 roku życia 
mogą starać się o przyznanie wyso-
kiego stypendium fundowanego. 
Oferta jest o tyle interesująca, że o 
stypendium może starać się każdy 
uczeń, ponieważ jego otrzymanie 
nie jest uzależnione od uzyskania 
określonej średniej ocen. Ponadto 

uczniowie mają możliwość zdoby-
cia bezpłatnie uprawnień SEP. Kla-
sa ma rozszerzony program naucza-
nia informatyki w zakresie 
wykonywania sieci komputero-
wych i programowania oraz języka 
angielskiego zawodowego. 

Jedną z najszybciej rozwijają-
cych się dziedzin gospodarki świa-
towej jest informatyka. ZS nr 1 w 
Koluszkach już od dawna kształci 
TECHNIKÓW INFORMATY-
KÓW. Zawód ten jest zawodem 
szerokoprofilowym w zakresie sys-
temów zarządzania bazami danych, 
komputerowego wspomagania pro-
jektowania, grafiki komputerowej, 
technik multimedialnych, admini-
strowania sieciami. Szkoła zapew-
nia naukę w dobrze wyposażonej 
pracowni pod okiem doświadczo-
nych i profesjonalnie przygotowa-
nych teoretycznie i praktycznie na-
uczycieli. Podjęła też owocną 
współpracę z firmą PROCAD pro-
wadzącą działalność z zakresu elek-
troenergetyki, telekomunikacji oraz 
branży sanitarnej, ponadto zajmują-
cą się projektowaniem i wykony-
waniem instalacji i sieci elektro-

energetycznej telekomunikacyjnych. 
PROCAD oferuje przyszłym 
uczniom i absolwentom szkoły 
praktyki i staże w firmie z nowocze-
snym i stale rozwijającym się zaple-
czem technologicznym oraz szkole-
nia z zakresu sieci światłowodowych, 
standardów transmisji danych i au-
tomatyki zabezpieczeniowej, infor-
matyki w energetyce, projektowa-
nia sieci teleinformatycznych.

Zarówno technicy elektrycy jak 
i technicy informatycy uzupełniają 
szkolną wiedzę podczas zajęć prowa-
dzonych przez pracowników nauko-
wych uczelni, które są naszymi part-
nerami: Uniwersytet Łódzki, Wydział 
Fizyki i Informatyki i Politechnika 
Częstochowska, Wydział Inżynierii 
Mechanicznej i Informatyki.

Dla tych ósmoklasistów, któ-
rzy od dzieciństwa majsterkują z oj-

cami w garażu i interesują się bran-
żą motoryzacyjną, szkoła przy ul. 
Wigury 2 ma do zaoferowania klasę 
kształcącą w zawodzie TECHNIK 
POJAZDÓW SAMOCHODO-
WYCH. Atutami tego kierunku są 
wycieczki do zakładów pracy, m.in. 
Fiat, Mahle, Josam, Hella, Volks-
wagen, Opel oraz możliwość 
uczestnictwa w bezpłatnych szkole-
niach technicznych prowadzonych 
przez ekspertów czołowych firm 
branży motoryzacyjnej takich jak: 
Schaeffler (LuK, INA, FAG), Hella, 
Mahle, Bosch, Continental, Brem-
bo, Josam. Udział młodzieży w 
szkoleniach jest potwierdzany za-
wsze certyfikatami i dyplomami. 
Każdy uczeń kształcący się w za-
wodzie technik pojazdów samocho-
dowych (lub mechanik pojazdów 
samochodowych w branżowej 
szkole) ma okazję całkiem bezpłat-
nie odbyć kurs prawa jazdy.

Kolejnym technikalnym kie-
runkiem kształcenia, jaki ma do za-
oferowania Zespół Szkół nr 1 w 
Koluszkach, jest TECHNIK ME-
CHANIK. Technik Mechanik to 
wysokiej klasy specjalista z zakresu 
obsługi i naprawy, a także projekto-
wania i konstruowania urządzeń 
mechanicznych. Jeden z najczęściej 
poszukiwanych zawodów na rynku, 
dobrze płatna praca, profesjonalne 
przygotowanie na najnowszym 
sprzęcie oraz możliwość zdobycia 
certyfikatów potwierdzających 
umiejętności CNC – to atuty tej 
specjalizacji. Klasa kształcąca 
uczniów w tym zawodzie objęta jest 
patronatem  firmy KONGSBERG 
ATOMOTIVE Sp. z o.o.

Trzeba podkreślić, że Zespół 
Szkół nr 1 w Koluszkach zapewnia 
również możliwość odbycia prak-
tyk zawodowych za granicą. W tym 
roku szkolnym po raz drugi takie 
praktyki odbyły się w Grecji. Jeżeli 
w przyszłości ustąpi zagrożenie epi-
demiczne, to kolejne praktyki za-
planowano we Włoszech.

Należy dodać, że w ZS nr 1 
uczniowie mogą zdobyć wykształ-
cenie również w Branżowej Szkole 
I stopnia. Jest to jedyna szkoła tego 
typu w okolicy. Uczniowie mogą 
kształcić się w wybranym przez sie-
bie zawodzie, np. fryzjera kucharza, 
lakiernika, stolarza, mechanika po-
jazdów samochodowych, elektryka, 
sprzedawcy i wielu innych.

Zapraszamy absolwentów 
szkół podstawowych do podjęcia 
nauki w Zespole Szkół nr 1 i zdoby-
cia ciekawego, poszukiwanego i 
wysoko płatnego zawodu.

www. zsp1koluszki.pl

Chcesz mieć asa w rękawie?  
– zdobądź tytuł technika w Zespole Szkół nr 1
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W Polsce kalafior i brokuł jest 
jednym z najpopularniejszych wa-
rzyw. Mogą być spożywane na su-
rowo, gotowane lub pieczone. 

Kalafiory i brokuły bogate są 
w witaminę C-200 g warzyw cał-
kowicie pokrywa dzienne zapo-
trzebowanie człowieka na witami-
nę C, witaminy z grupy B. 
Obecność witamin z grupy B jest 
ważna między innymi dla układu 
nerwowego. Pamiętajmy jednak, 

że witaminy te rozpuszczają się w 
wodzie, a ich zawartość w warzy-
wie jest w dużej mierze zależna od 
sposobu obróbki termicznej. Kala-
fior i brokuł zawiera też witaminę 
K-chroniącą przed osteoporozą, 
kwas foliowy, wapń-mają więcej 
niż większość nabiału, potas, żela-
zo, cynk, sód, magnez i fosfor. Ka-
lafior i brokuł należą do grupy po-
karmów roślinnych o najsilniejszym 
potencjale antynowotworowym.

Kalafior i brokuł pozytywnie 
oddziałuje również na układ krąże-
nia, ponieważ obniża poziom złego 
cholesterolu we krwi, a dodatkowo 
pomaga utrzymać prawidłowe ci-
śnienie. Okazuje się jednak, że 
brokuły i kalafiory nie są dla 
wszystkich. Mimo, że zawierają 
wiele cennych składników odżyw-
czych, posiadają związki, które 
utrudniają wchłanianie jodu, mogą 
powodować też wzdęcia.

W czerwcu zaczyna się sezon 
na nasze polskie kalafiory i broku-
ły i trwa nawet do listopada-wa-
rzyw te wytrzymają temperaturę 
do -5 st. Celsjusza. Zachęcamy do 
spożywania naszych wspaniałych 
polskich produktów! Warto zamro-
zić brokuły i kalafiory, gdyż zimą 
w sklepie można kupić niestety tyl-
ko zagraniczne i drogie warzyw w 
których pełno chemii. Zamrożone 

Z cyklu „Na zdrowie”!

Z rodziny kapustowatych:  
brokuł i kalafior!

główki można przechowywać na-
wet kilka miesięcy, 

Kalafior i brokuł wywodzą się 
z Cypru. Do Polski trafiły dzięki 
królowej Bonie, która sprowadziła 
też włoszczyznę. Mówi się, że 
Zygmunt Stary tak bardzo kochał 
żonę, że zaczął jeść kalafior.

Kupując brokuły i kalafiory 
zwracajmy uwagę przede wszyst-
kim na kolor. Brokuły powinny po-
siadać ciemnozieloną barwę, głów-

ka kalafiora powinna być biała lub 
kremowa, a przy tym twarda, zwar-
ta i ciężka. Wszelkie odbarwienia i 
naloty są niedopuszczalne. W na-
szym sklepie zawsze zwracamy 
uwagę na łodygę – powinna być 
twarda, ale nie zdrewniała. Aby 
przedłużyć świeżość, przechowu-
jemy nasze warzywa w ciemnym i 
chłodnym miejscu łodygą do góry- 
co zapobiegnie gromadzeniu się 
wilgoci i szybkiemu psuciu. 

Zapraszamy do naszego skle-
pu Kar-Pol ul.Partyzantów 9 na 
świeże warzywa i owoce! Pamię-
tajcie, że kupujemy je codziennie 
od lokalnych producentów! Pole-
camy również świeżo wyciskane 
soki, które wyciskamy codziennie 
rano od 5:00! Są PYSZNE! Mamy 
już uzależnionych klientów-może 
warto zmienić swoje przyzwycza-
jenia? Np.1 paczka papierosów=aż 
5 soczków 200ml!-nie warto? 
Przypominamy, że jeśli zrobicie 
zakupy warzyw i owoców za kwo-
tę co najmniej 40zł otrzymacie 
świeży sok 200ml gratis!

I pamiętajcie: „Najważniejsze 
w życiu jest być zdrowym. Wszyst-
ko inne jest kwestią chęci i siły, 
czasami szczęścia.”

Na zdrowie!
Kar-Pol 

Halina i Sławomir Karlińscy

Mieszkańcy Koluszek oddali  
hołd Zamordowanym w Treblince

W każdą ostatnią sobotę miesiąca na terenie Muzeum-Byłego Obozu 
Zagłady w Treblince koło  Małkini, odbywa się modlitwa Polaków za za-
mordowanych na terenie Obozu Żydów z Polski i całej niemal Europy. 
Inicjatorem comiesięcznej modlitwy jest znany z zaangażowania w dia-
log chrześcijańsko-żydowski, ksiądz Wojciech Lemański. Dodajmy, że 
podobne spotkania odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca na 
Stacji Radegast w Łodzi.

W Apelu Poległych w Treblince bierze zwykle udział od kilku do kil-
kunastu, czasem  kilkudziesięciu osób. W ostatnią sobotę maja wśród tej 
grupy znalazło się dwoje się mieszkańców Koluszek: Ewa i Mateusz, któ-
rzy przybyli tam spontanicznie, aby złożyć hołd zamordowanym Żydom 
z Koluszek. Dziękujemy im za nadesłane zdjęcia. Po oficjalnej modlitwie 
położyli kamyk-  żydowski znak wiecznej Pamięci na głazie z napisem 
„Koluszki”, będącym symbolem pomordowanych. Wszyscy zmówili mo-
dlitwę za zmarłych- kaddisz, której przewodniczył ksiądz Wojciech Le-
mański. 

Miejsce obozu „Tre-
blinka” wciąż przypomina 
o śmierci, jaką w tym miej-
scu człowiek zadał drugie-
mu człowiekowi. Cynizm 
Niemców obsługujących 
obóz podkreśla jeszcze 
fakt, że na terenie obozu 
oprawcy mieli sprawnie 
działające ZOO. Troska o 
zwierzęta, dbanie o świat  
przyrody nie przeszkadzało  
hitlerowskim „obrońcom 
praw zwierząt”  palić ludzi 
w piecach krematoryjnych 
lub spalinami samochodo-
wymi. 

Obóz Zagłady w Tre-
blince istniał od lipca 1942-
do listopada 1943.  Do bu-
dowy obozowych baraków i innych zabudowań, Niemcy zmuszali 
niewolniczo Żydów w wielu stron Polski. Wiadomo, że wśród przymuso-
wych robotników było co najmniej dwóch mieszańców Koluszek( Meir 
Tyrangiel i Icchak Erlich), którym udało się zbiec z terenu budowy. Woj-
nę przeżyli i zmarli wiele lat później w Izraelu.  Na terenie obozu w Tre-
blince Niemcy zabili, trując gazem i spalinami samochodowymi  a na-
stępnie paląc w krematoriach około 800 tysięcy ludzi. Był to największy 
pod tym względem Obóz Zagłady w Generalnej Guberni i drugi po Au-
schwitz w Europie. 

Gdy pod koniec 1943 roku „fabryka Śmierci” zakończyła swą „pra-
cę”, obóz całkowicie zniszczono, wszystkie budynki i krematoria zostały 
spalone, a dla zatuszowania miejsca zbrodni, Niemcy sprowadzili tu z 
Wołynia rodzinę Ukraińców, którzy pobudowali sobie dom. Gdy w lato 
1944 roku Armia Czerwona i Armia generała Berlinga  wkroczyły na te-
ren obozu, na leniej, ogromnej polanie zastali zgliszcza i…domek Ukra-
ińca, który utrzymywał, że mieszka tam od lat…  Obecnie Obóz pokryty 
jest mnóstwem kilkuset lub nawet kilkudziesięciu tysięcy mniejszymi i 
większymi głazami, z napisem miast i miejscowości, z których pochodzi-
li zamordowani w Treblince obywatele międzywojennej Polski. 

Ostatnio Amerykę oburzyła, i słusznie, dramatyczna śmierć, jaką 
Afro-Amerykaninowi zadał Biały Policjant. Do tego oburzenia przyłą-
czyły się społeczeństwa wielu krajów, w tym Polacy. Sprzeciwiając się tej 
śmierci zza Oceanu i popierając „antyrasistowskie” marsze solidarności, 
nie zapominajmy także o obywatelach II Rzeczypospolitej- Polakach, 
polskich Żydach, polskich Tatarach, polskich Cyganach, spolonizowa-
nych Czechach lub Polakach    pochodzenia niemieckiego, którzy ponie-
śli śmierć w Obozach Zagłady na terenie okupowanej Polski. 

Zk
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Zakątek sensoryczny przy SOSW
W czerwcu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ko-

luszkach zakończono realizację zadania: Utworzenie punktu dydaktycz-
nego pn. „Zakątek sensoryczny”. 

Punkt dydaktyczny 
został utworzony w ra-
mach konkursu z dziedzi-
ny edukacji ekologicznej 
„Ekopracownia pod 
chmurką” dzięki dofinan-
sowaniu ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 
Łodzi w formie dotacji w 

wysokości 32 465,00 zł, przy udziale Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 
kwocie 3 633,00 zł.

W ramach projektu powstały rabaty zielne, skalniak, ścieżka senso-
ryczna. Ustawiona została altana, w której są ławki i stolik dla uczniów. 
Miejsce zostało wyposażone w kosze do segregacji odpadów, kompo-
stownik, tablice dydaktyczne, stację meteorologiczną, karmnik dla pta-
ków, domek dla owadów, gazony betonowe, ławki oraz pergolę. Cały te-
ren został obsadzony drzewami, krzewami i bylinami. Projekt obejmował 
również zakup podstawowych narzędzi ogrodniczych oraz pomocy dy-
daktycznych. Efekty rzeczowe zadania w formie zakupionych pomocy 
dydaktycznych z pewnością ułatwiają zdobywanie wiedzy i umiejętności 
z zakresu treści przyrodniczych i ekologicznych, a tym samym wpływają 
na poprawę jakości nauczania. Nasadzenia oprócz walorów estetycznych 
pełnią funkcję dydaktyczną i wraz z wyposażeniem ogrodu dają możli-

wość prowadzenia zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych z wszystkimi 
uczniami i wychowankami Ośrodka.

W ramach projektu realizowany był także program edukacji przyrod-
niczo - ekologicznej pn. „Zakątek sensoryczny - cztery pory roku”. 
Uczniowie brali udział w licznych zajęciach, konkursach, warsztatach i 
spotkaniach, dzięki którym wzbogacali swoją wiedzę na temat otaczają-
cej przyrody, ekologii oraz uczyli się odpowiedzialności za środowisko w 
którym żyją.

Różnorodne pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu 
przyczyniły się do lepszego poznania i zrozumienia przez uczniów zmian 
zachodzących w środowisku przyrodniczym w poszczególnych porach 
roku. Zakątek sensoryczny stał się funkcjonalnym i atrakcyjnym miej-
scem przeprowadzania zajęć edukacyjnych o tematyce przyrodniczej i 
ekologicznej na świeżym powietrzu. 

 Koordynatorzy projektu: 
Magdalena Bąk i Ilona Jasiaczek 
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Za nami dwa tygodnie współpracy na no-
wych zasadach z firmą HAK, która odbiera od-
pady komunalne. Niestety, pojawiły się już 
pierwsze niesnaski w kwestii segregacji śmieci. 
Coraz częściej dochodzi do zdarzeń, podczas 
których pracownicy obsługujący śmieciarkę, po 
przejrzeniu wystawionych odpadów i stwier-
dzeniu nieodpowiedniej segregacji, nie przyj-
mują worka, zostawiając go mieszkańcowi do 
ponownego posegregowania. 

O ile w przypadku domów jednorodzinnych 
upomnienie właściciela śmieci nie przysparza 
żadnych problemów, to już w przypadku bloków 
sprawa zaczyna się mocno komplikować. Ponie-
waż na naszych osiedlach kontenery na śmieci 
stoją na powietrzu, mieszkańcy domów wieloro-
dzinnych nie do końca mają kontrolę nad tym, co 
i przez kogo wrzucane jest do pojemników. Jeże-
li okaże się, że odpady pochodzące z bloków 
również są źle segregowane, gmina może nało-
żyć na mieszkańców takiego bloku karę w wyso-
kości czterokrotnej stawki miesięcznej, czyli aż 
96 zł. Kara wymierzana jest zbiorowo, czyli w 
danym miesiącu wyższą stawką objęty byłby 
każdy z mieszkańców tego bloku z osobna. 

W związku z powyższym, w celu zapewnie-
nia większej kontroli na odpadami, gmina zachę-
ca wspólnoty i spółdzielnie do budowy zamyka-
nych pergoli, czyli wiat na śmieci, do których 
każdy z lokatorów posiadałby swój klucz.      (pw)

HAK coraz rygorystyczniej  
podchodzi do tematu segregacji
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10 czerwca w bazie paliw w 
Koluszkach został oddany do eks-
ploatacji nowy zbiornik na olej na-
pędowy o pojemności 32 tys. m³. 
Projekt jest częścią ambitnego pro-
gramu Megainwestycji PERN, któ-
ry odpowiada na potrzeby klien-
tów i wzmacnia bezpieczeństwo 
energetyczne Polski. 

„To już trzeci zbiornik o po-
dobnej wielkości, który oddajemy 

w tej bazie w przeciągu trzech lat, 
co oznacza wzrost pojemności tej 
bazy o około 35 proc. Tak jak po-
przednio projekt był realizowany 
przez Konsorcjum w składzie: 
Naftoremont Naftobudowa  Sp. z 
o.o. jako lider i spółkę Agat S.A 
jako partnera. Konsorcjanci wyko-
nali swoje zlecenie w terminie, 
dzięki czemu możemy rozpocząć 
eksploatację zbiornika zgodnie z 
planem” - zaakcentował Tadeusz 
Zwierzyński, Wiceprezes Zarządu 
PERN.

Około 710 tys. zwykłych  
baków samochodowych  
w jednym zbiorniku

Baza paliw w Koluszkach 
składa się z 37 zbiorników, o łącz-
nej pojemności nominalnej  
343 tys. m³, w których magazyno-
wane są m.in. olej napędowy, olej 
opałowy lekki, benzyna, biokom-
ponenty i dodatki firmowe. Pro-
dukty przyjmowane są z rurociągu 
dalekosiężnego Płock – Koluszki, 
cystern kolejowych i cystern dro-
gowych, a także magazynowane 
oraz wydawane do innych baz pa-
liw rurociągiem dalekosiężnym 
Koluszki – Boronów, cysternami 
kolejowymi oraz poprzez cysterny 
drogowe na rynek.

PERN oddaje kolejny zbiornik  
na paliwa w bazie w Koluszkach

Nowy zbiornik o pojemności 
32 tys. m³ będzie przeznaczony na 
magazynowanie oleju napędowe-
go. Taka objętość pozwala na na-
pełnienie ok. 710 tys. przeciętnych 
baków samochodów osobowych. 
Zbiornik zbudowany jest w kształ-
cie walca o osi pionowej i średnicy 
43 m oraz wysokości w najwyższym 
punkcie (środek kopuły) 27,5 m, 
zwieńczony dachem w kształcie 

kopuły oraz wewnętrznym pływa-
jącym przykryciem. To właśnie 
montaż dachu był największym 
wyzwaniem w czasie budowy. Jest 
to bardzo precyzyjna operacja, któ-
rą może uniemożliwić nawet mini-
malna zmiana pogody. Do kon-
strukcji zbiornika użyto 1080 ton 
stali.

Megainwestycje PERN
Nowy zbiornik w Koluszkach 

to element drugiego etapu rozbu-
dowy baz paliw, należącego do 
programu Megainwestycji PERN. 
Pierwszy etap obejmował wybudo-
wanie 4 zbiorników o łącznej po-
jemności 128 tys. m³. Drugi etap, 
obecnie realizowany, to 9 nowych 
zbiorników o całkowitej pojemno-
ści 222 tys. m³, również w bazach 
w Boronowie, Rejowcu, Emiliano-
wie i Małaszewiczach. Obecnie 
trwa zbieranie ofert na zaprojekto-
wanie zbiorników w ramach trze-
ciego etapu, który maksymalnie 
może zwiększyć pojemność maga-
zynową Spółki o 480 tys. m³. Sto-
pień jego realizacji będzie zależny 
od wzrostu konsumpcji paliw w 
kraju i zapotrzebowania na maga-
zynowanie oraz obrót paliwami

„PERN nie zwalnia kroku. 
Niebawem zakończymy realizację 

inwestycji dwóch potężnych zbior-
ników na ropę w Bazie Gdańsk – 
100 tys. m³ każdy. Jesienią będą 

dostępne kolejne pojemności su-
rowcowe, tym razem w Terminalu 
Naftowym w Gdańsku. To nasza 
odpowiedź na zmianę trendów na 
rynku zakupów surowca. Nasi 
klienci coraz więcej ropy nabywa-
ją z innych niż wschodni kierun-
ków, a to wymaga od nas elastycz-
nego podejścia i zaspokojenia ich 
oczekiwań” -  dodał Igor Wasilew-
ski, Prezes Zarządu PERN.

Baza paliw w Koluszkach jest 
połączona rurociągami z rafinerią 
PKN Orlen S.A. w Płocku na pół-
nocy i z bazą paliw PERN S.A. w 
Boronowie na południu. Obecnie w 
ramach Megainwestycji projekto-
wana jest budowa ok. 100 km prze-
dłużenia istniejącego rurociągu pro-
duktowego relacji Płock – Koluszki 
– Boronów do Terminala Paliw w 
Trzebini. Dzięki temu zostanie 
ograniczony transport produktów 
naftowych drogami lokalnymi, a 
także wzrośnie bezpieczeństwo i 
niezawodność zaopatrzenia w pali-
wa Aglomeracji Śląskiej  z wyko-

rzystaniem nowo wybudowanych 
zbiorników w Koluszkach.

Poprawa komfortu i bezpieczeń-
stwa również dla mieszkańców 
Koluszek

Ponieważ koluszkowska baza 
jest liderem w PERN w zakresie re-
alizowanych procesów, w tym m.in. 

dozowania biokomponentów i do-
datków firmowych i obrotu paliwa-
mi oraz wydań paliw na transport 
autocysternowy, dlatego równocze-
śnie z nowym zbiornikiem wybudo-
wano dodatkowo miejsce postoju 

dla 30 autocystern, co oznacza wej-
ście na wyższy poziom współpracy 
z klientami, poprzez poprawę kom-
fortu pracy kierowców. Ta inwesty-
cja zwiększy także bezpieczeństwo 
zarówno klientów, jak i mieszkań-
ców Koluszek. Parking dla TiR-ów 
ma bowiem zlikwidować kolejki 
autocystern na ul. Naftowej, które 
utrudniały ruch samochodów w 
tamtej okolicy.   

(pw)
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BRZEZIŃSKA LIGA  
ROZGRYWKI NABIERAJĄ ROZPĘDU

Brzezińska Liga rozpędza się na dobre. W ostatni weekend, tj. 13-14 
czerwca rozegrano trzecią kolejkę, w której zdecydowanie nie można 
było narzekać na nudę.

Sobota rozpoczęła się od dwóch porażek debiutantów. Polskie Sao 
Paulo przegrało 4:11 z OKS, a Lewary uległy 1:7 Wikingom. W dwóch 
pozostałych sobotnich meczach Grube Wióry w ciekawym pojedynku po-
konały Turbo Team 7:4, A Ciamciaramciam pewnie pokonało Zieloną 
Stronę Mocy 9:2.

W niedzielę rozegrano 3 z zaplanowanych 4 spotkań, gdyż Zieloni 
Bimbrownicy z powodu problemów kadrowych oddali walkower w me-
czu z FC Jarrones. W arcyciekawym hicie rozgrywanym tego dnia, Gra-
barze w ostatniej sekundzie meczu urwali punkt Red Devils, remisując 
4:4. W kolejnym fantastycznym meczu JRK Meble pewnie pokonali 
WKS 7:4. Na zakończenie kolejki, Misie wygrały z Arką 8:4.

Po trzech kolejkach kompletem punktów mogą się pochwalić tylko 
trzy zespoły. Są to: aktualny mistrz JRK Meble, Misie oraz FC Jarrones. 
Tuż za podium Grabarze (7 pkt), a na kolejnych miejscach Grube Wióry, 
OKS, Wikingowie, Ciamciaramciam, WKS (wszyscy 6 pkt). Najbliższa, 
czwarta kolejka, wyjątkowo zostanie rozegrana nie w  weekend, lecz w 
środku tygodnia. Mecze zaplanowano na środę i czwartek 17 i 18 czerwca. 
Zgodnie z przedsezonową zapowiedzią organizatora, kilka kolejek zostanie 
rozegranych w tygodniu, aby nadgonić czas stracony przez epidemię.

4. kolejka 
SP1 Grube Wióry - Ciamciaramciam
SP2 Red Devils - Wikingowie
SP1 Lewary - FC Jarrones
SP2 JRK Meble - Turbo Team
SP1 Zieloni Bimbrownicy - Zielona Strona Mocy
SP2 OKS - WKS
SP1 Arka Brzeziny - Grabarze
SP2 Misie - Polskie Sao Paulo

5. kolejka:
sobota 20 czerwca:
16:00 SP1 Polskie Sao Paulo - Grabarze
16:00 SP2 Misie - WKS
17:30 SP1 Red Devils - FC Jarrones
17:30 SP2 JRK Meble - Ciamciaramciam
niedziela 21 czerwca:
16:00 SP1 Lewary - Zieloni Bimbrownicy
16:00 SP2 Grube Wióry - Zielona Strona Mocy
17:30 SP1 Arka Brzeziny - Wikingowie
17:30 SP2 OKS - Turbo Team

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.

 � 25.06.2020 r. w godz. 8:00 do 12:00: Gałków Duży nr od 1 do 11.
 � 25.06.2020 r. w godz. 13:00 do 16:00: Różyca ul.: Makowa nr 3 do 9, Pół-
nocna nr 7 do 19.

 � 30.06.2020 r. w godz. 8:00 do 12:00: Zielona Góra ul.: Główna nr 3,  
25-66, 95, Leśna nr 3, Liliowa nr 9.

 � 1.07.2020 r. w godz. 9:00 do 15:00: Świny nr 56 do 61, Wierzchy nr 30 – 36, 
Wierzchy 

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
w Koluszkach  

informuje,  

że od dnia 15 czerwca br.  
istnieje możliwość  

wynajęcia hali sportowej 
 przy ul. Ludowej 2 w Koluszkach.

Korzystanie z obiektu możliwe będzie wyłącznie  
pod warunkiem dokonania wcześniejszej rezerwacji  

tj. z min.  jednodniowym wyprzedzeniem. 

Rezerwacji należy dokonać u administratora  
(do godz. 15.00) pod nr tel. 44 714 58 58 

ZATRUDNIĘ OPERATORA DZWIGU
Samojezdnego - Żurawia Samochodowego.

Doświadczenie, praca w Koluszkach. 
Wynagrodzenie 3,5 – 4,5 tys brutto

509-373-435 

Firma CMPLAST sp. z o.o. w związku z ciągłym, stabilnym rozwojem
we współpracy międzynarodowej nawet w czasie pandemii  

poszukuje nowych pracowników na stanowisko:
OPERATOR MASZYN SKRAWAJĄCYCH CNC
Opis stanowiska:
– obsługa frezarki sterowanej numerycznie CNC (ploter frezujący),
– wykonywanie części na podstawie rysunku technicznego i wcześniej 

przygotowanego programu przez Programistę / Ustawiacza.

Wymagania:
– doświadczenie w pracy na stanowisku operatora CNC przy obróbce 

tworzyw sztucznych oraz aluminium.

Oferujemy:
– wynagrodzenie podstawowe 3.500zł netto
– stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– comiesięczne premie uznaniowe,
– dwuzmianowy czas pracy,
– możliwość rozwoju zawodowego–kursy, szkolenia,
– perspektywę wieloletniej współpracy,
– możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oraz karty Multisport,
– całoroczne posiłki regeneracyjne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres email:  
biuro@cmplast.pl lub kontakt telefoniczny: 505 210 010
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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

Oferta edukacyjna  
Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach

W tym roku pandemia koronawirusa przeszkodziła w zwiedzeniu 
szkoły, pracowni i bezpośrednich rozmowach z nauczycielami Zespołu 
Szkół nr 2 podczas organizowanych zawsze Dniach Otwartych Drzwi. 
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpoczęta, w związku z tym 
szkoła przypomina absolwentom szkół podstawowych swoją ofertę edu-
kacyjną.   W ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach na rok 
2020/2021 znajdują się liceum ogólnokształcące i technikum.

Szkoła kształci w zawodach, które są poszukiwane na dzisiejszym 
wysoko wyspecjalizowanym rynku pracy, a są to: technik automatyk, 
technik teleinformatyk, technik mechatronik  czy cieszący się niesłabną-
cą popularnością technik logistyk.

Technik teleinformatyk i technik automatyk to klasy pod patrona-
tem PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Spółka obejmuje programem sty-
pendialnym najlepszych uczniów, umożliwia odbycie praktyk zawodo-
wych, wspiera szkołę w procesie dydaktycznym i gwarantuje 
absolwentom zatrudnienie w strukturach spółki. Uczniowie klas dru-
gich i trzecich w technikum teleinformatycznym od dwóch lat otrzymu-
ją co miesiąc stypendia ufundowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe 
SA. Są to osoby, które osiągnęły bardzo dobre wyniki z przedmiotów 
zawodowych i dobre wyniki z pozostałych przedmiotów w klasyfikacji 
na koniec roku szkolnego. W roku szkolnym 2019/2020 ze stypendium 
skorzystało 2 uczniów z klasy drugiej i 4 z klasy trzeciej. Dodatkowo 
wszyscy stypendyści otrzymują jednorazowo na zakończenie roku 
szkolnego nagrody rzeczowe i dodatkowa gratyfikację pieniężną. W 
2019 roku uczniowie technikum teleinformatycznego byli na wyciecz-
kach zawodowych w Łodzi, gdzie zapoznali się z układami automatyki 
sterowania ruchem kolejowym, a także na Międzynarodowych Targach 
Kolejowych” TRAKO” w Gdańsku. Natomiast zaplanowane praktyki 
zawodowe klasy trzeciej , ze względów bezpieczeństwa,  zostały prze-
niesione na jesień.

Pozostałe kierunki  kształcenia w technikum to: technik logistyk i 
technik mechatronik.

Technik logistyk – kierunek współpracuje z firmą Onninen; która 
umożliwia odbycie staży zawodowych, doposaża szkołę w środki dydak-
tyczne z zakresu kształcenia zawodowego, współorganizuje praktyki i 
wycieczki zawodowe dla uczniów. Nauka w tym zawodzie obejmuje na-
stępujące bloki: logistyka (ekonomia logistyki i systemy logistyczne), 
podstawy transportu i spedycji, zarządzanie zapasami i magazynem, pra-
wo, gospodarka elektroniczna, dwa języki obce dla logistyków. Absol-
went w zawodzie technik logistyk może podjąć pracę w działach logisty-
ki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, usługowych, 
dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samo-
rządu terytorialnego.

Technik mechatronik – klasa objęta patronatem firmy SuperDrob Za-
kłady Mięsno - Drobiarskie S. A oraz Pol – Hun General - Fresh. W ra-
mach patronatu firmy włączają się w realizację projektów unijnych, fun-
dują nagrody dla najlepszych uczniów i nagrody w konkursach oraz 
współorganizują praktyki i staże zawodowe. W trakcie nauki w techni-
kum mechatronicznym uczniowie poznają zagadnienia z dziedziny pro-
jektowania, sterowania i obsługi procesów technicznych. ). Absolwent 
kierunku studiów mechatronika można pracować jako: inżynier automa-
tyk (utrzymanie ruchu taśm produkcyjnych), technolog, projektant czy 
serwisant urządzeń i systemów mechatronicznych. 

W liceum ogólnokształcącym uczniowie mogą się uczyć w klasie po-
licyjno – pożarniczej. Jest to  klasa mundurowa pod patronatem Komen-
dy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego - Wschodniego w Koluszkach 
i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego 
- Wschodniego w Koluszkach. 

W ramach nauki uczniowie grupy policyjnej biorą udział w zajęciach 
praktycznych w Komendzie Powiatowej Policji w Koluszkach, wyjezdża-
ją do wyższych szkół policyjnych przechodzą szkolenie strzeleckie, a w 
ramach w - f ucza się sztuk walki i samoobrony. Kształcenie policyjne 

obejmuje m. in.: wstęp do prawoznawstwa, elementy działań prewencyj-
nych oraz wybrane zagadnienia z zakresu kryminalistyki.    

Uczniowie grupy pożarniczej nabywają wiedzę i umiejętności z za-
kresu rozpoznawania zagrożeń, wykonywania podstawowych czynności 
ratowniczych, w tym gaśniczych, poznają związane z ich prowadzeniem 
zasady postępowania. W zakres kształcenia pożarniczego wchodzą m. in.: 
zagadnienia ochrony przeciwpożarowej, taktyka działań ratowniczo – ga-
śniczych, sprzęt ratowniczy i armatura wodna.

Zachęcamy do podjęcia nauki w Zespole Szkół nr 2. Kształcimy w 
zawodach na które prognozowane jest istotne zapotrzebowanie na pra-
cowników. Mając na uwadze rozwój kształcenia zawodowego i jego do-
stosowanie do potrzeb pracodawców i lokalnego rynku pracy ZS nr 2 
współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami m. in. : Kongsberg Auto-
motive, Procad, CityNet, POL - HUN General Fresh, CMPlast, Hart sp. 
z oo. Szkoła może poszczycić się dobrze wyposażonymi pracowniami 
zawodowymi, ma też uprawnienia do przeprowadzania egzaminów za-
wodowych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe, a nasi nauczy-
ciele są egzaminatorami w innych ośrodkach. Uczniowie ZS nr 2 uczest-
niczą i odnoszą sukcesy w różnych konkursach, zawodach sportowych, 
olimpiadach przedmiotowych. W szkole panuje atmosfera przyjazna 
uczniowi.

Nasz adres:
Zespół Szkół Nr 2 w Koluszkach

ul. Budowlanych 8, 95-040 Koluszki
tel./fax: 44 714 07 34 

e-mail: zsp2.koluszki@o2.pl 
www.zsp2.info 

www.facebook.com/zsp2koluszki
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                                Firma Strarmeat Katowicz, Ignatowicz Sp.J. 

poszukuje pracowników 
do nowego zakładu w Koluszkach 

na stanowiska:
 � pracownik produkcji
 � sprzątaczka działu socjalno-biurowego
 � pracowników sprzątających dział produkcyjny 

na nocną zmianę
CV prosimy przesyłać na adres: 

zarzad@starmeat.pl      Kontakt tel.: 724 997 979

Kup działkę od gminy
Przy ul. Św. Stanisława Kostki w Koluszkach gmina posiada 6 dzia-

łek budowlanych o łącznej powierzchni 1,1332 hektara. Może być to do-
bry teren dla developera pod lokalizację na przykład mini osiedla składa-
jącego się z kilku szeregowych domów. Co ważne, na powyższym teren 
oprócz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, można również zlokali-
zować usługi. 

Teren nie jest uzbrojony, ale od ulicy posiada dostęp do sieci elektro-
energetycznej, wodociągu i kanalizacji sanitarnej. 

Działki w jednym pakiecie zostaną wystawione na sprzedaż 28 sierp-
nia 2020 r. Cena wywoławcza to 810 tys. zł. Jeżeli w pierwszym etapie 
nie znajdzie się chętny developer na zakup całości, w kolejnym przetargu 
gmina wystawi na sprzedaż każdą z działek osobno.   

Aby wziąć udział w przetargu, najpóźniej do 24 sierpnia należy 
wpłacić wadium w wysokości 100 tys. zł. Szczegóły, Urząd Miejski w 
Koluszkach, tel. 44 725 67 53.    

(pw)

Ogłoszenie o naborze kandydatów  
na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia  

Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Burmistrz Koluszek  – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty  
i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  

do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 
lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728) 
ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania 
spisowe na terenie gminy Koluszki. Powszechny Spis Rolny przeprowadzony zo-
stanie w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Liczba rachmistrzów do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na 
terenie gminy Koluszki ustalona została w ilości 3 osób.

I. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie gminy Koluszki,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
5) nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe
oraz posiadać dodatkowe umiejętności i cechy takie jak:

1) obsługa komputera,
2) korzystanie z map cyfrowych,
3) komunikatywność,
4) obowiązkowość,
5) rzetelność.

II. Termin składania ofert: od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 8 lipca 2020 r.

III. Wymagane dokumenty:
1) zgłoszenie (wzór do pobrania),
2) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
3) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestęp-

stwo skarbowe (wzór do pobrania).

IV. Miejsce składania zgłoszeń:
Zgłoszenia można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Koluszkach,  

ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, w kancelarii Urzędu (szczegółowe informa-
cje pokój nr 8) w dniach i godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem operato-
ra pocztowego, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na 
rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub niekompletne, nie będą 
rozpatrywane. Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać w Gminnym 
Biurze Spisowym, pod numerem telefonu: 44 725 67 47.

Dodatkowe informacje:
1. Kandydat na rachmistrza terenowego zobligowany jest do wzięcia udziału w 

szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o:
a) statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej,
b) zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego,
c) sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośred-

niego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie 
obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedyko-
wane do przeprowadzenia spisu rolnego. Szkolenie kończy się egzaminem 
testowym. Podczas szkolenia i egzaminu kandydat na rachmistrza tereno-
wego posługuje się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Inter-
netu. Warunkiem uzyskania dostępu do systemu szkoleniowego jest posia-
danie adresu e-mail.

2. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał 
wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę 
kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Ko-
misarza Spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów 
uzyskanych z egzaminu testowego.

3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego ko-
misarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z 
egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rach-
mistrzów terenowych, z którym zawiera umowę zlecenia.

4. Za wykonane prace spisowe rachmistrz terenowy otrzyma wynagrodzenie na-
liczone zgodnie zasadami określonymi w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 
2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

    5. Rachmistrzowi terenowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla 
funkcjonariuszy publicznych.

Burmistrz Koluszek
Waldemar Chałat

Pożyczka płynnościowa  
dla przedsiębiorców dotkniętych  
koronawirusem

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzi nabór wniosków 
na pożyczkę płynnościową dla przedsiębiorców z województwa łódzkie-
go dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. 

W ramach pożyczki finansowane są wydatki związane z utrzyma-
niem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej 
m.in. na wynagrodzenia dla pracowników (w tym także składowe należ-
ne ZUS, Urzędowi Skarbowemu) oraz koszty personelu pracującego na 
terenie firmy, na zobowiązania publiczno-prawne, na spłatę zobowiązań 
handlowych, na pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, na zakup 
towarów i półproduktów. 

Oprocentowanie pożyczki wynosi od 0,1% do 1,5% w skali roku w 
zależności od okresu spłaty i wysokości pożyczki. Przedsiębiorca będzie 
mógł otrzymać pożyczkę maksymalnie do 1 000 000 zł i okresem spłaty 
do 72 miesięcy. Możliwa jest również karencja w spłacie – do 6 miesięcy, 
oraz stosowanie wakacji kredytowych - raz do roku na 2 miesiące w 
pierwszym i drugim roku okresu spłaty.

Więcej informacji na stronie: 
www.larr.pl.
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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
AUTO SKUP, Całe, Uszkodzone, 
502-592-035
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

EDUKACJA
ANGIELSKI, HISZPAŃSKI - na-
uka, korepetycje tel. 605-107-555
ANGIELSKI, HISZPAŃSKI - zaję-
cia z native speakers tel. 605-107-555

USŁUGI
Gabinet Psychologiczny dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, 691-840-079
Montaż ogrodzeń Panelowych, 
Sztachetowych oraz z siatki. Wybu-
rzenia i inne. Wycena gratis,  
507-364-074
Wycinki, Koszenia. Karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074
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
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
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

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam dom w centrum Koluszek, 
44 536-20-61-60
Sprzedam mieszkanie M-3,  
pow. 37,7 m2, p. III, Koluszki,  
ul. Głowackiego, 600-883-176
Sprzedam gospodarstwo rolne  
o powierzchni 7,86 ha wraz  
z budynkami, Turobowice 19,  
tel. 880-775-126
Sprzedam działkę 1000 m2,  
Koluszki, 603-110-821
Sprzedam mieszkanie 72 m2 
Koluszki, 603-110-821
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 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 900 m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684 
lub 601-28-56-27

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      
Kwatery pracownicze,  
tel. 693-97-97-01.
Do wynajęcia Mieszkanie M-3,  
tel. 501-64-91-04
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
Opel Astra 1.6, 1996 r.,  
tel. 694-435-647
Grzejniki żeliwne 100 żeberek, 
używane. Tanio, 696-605-711
Silniki do maszyn krawieckich, szt. 
2, Drukarka HP, Telefon stacjonar-
ny+sekr+fax, Pompa do WC. Ceny 
do uzgodnienia, tel. 501-223-659
Drewno kominkowe - opałowe, 
509-101-167
Betoniarka 150, używana,  
607-042-857
Ford C-Max Titanum 1,6 CDTI 
2018r., tel. 691-292-621
Kury odchowane, kaczki.  
Węgrzynowice Modrzewie 23, 
728-386-763

OGŁOSZENIA DROBNE
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
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

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
Zatrudnimy spawaczy MIG/MAG 
lub TIG z możliwością przyuczenia. 
DRIVAL Żelechlinek 606-762-071
Zatrudnimy konstruktora/technolo-
ga. Branża konstrukcje stalowe. 
Może być student, możliwość 
przyuczenia. DRIVAL Żelechlinek 
606-762-071
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
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
Brukarzy z doświadczeniem, 
atrakcyjne wynagrodzenie,  
umowa o pracę, 607-303-814

SZUKAM PRACY
2 osoby przyjmą szycie chałupniczo, 
693-970-989
Podejmę się prac w ogrodzie  
lub mycia okien, 781-196-850

RÓŻNE
KajakiPilica–Spływy, 505-962-185

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

ROLETY materiałowe w kasetkach, dzień - noc, plisy, żaluzje, moski-
tiery, tel. 603-993-306
Do wynajęcia lokal 90 m2 pod działalność lub kwatery pracownicze, 
606-363-006
Pilnie zatrudnię fryzjerkę w Jeżowie wysokie wynagrodzenie, 697-777-414. 
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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

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
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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 r ORZECH II r EKO r MIAŁ r BRYKIET DRZEWNY

 w sprzedaży kamień ozdobny do ogrodów  r 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. 4 

Rodzaj odpadu Szczegółowy opis Kolor
pojemnika/worka

Plastry,  
środki opatrunkowe niezależnie z jakiego surowca są wykonane powinny wylądować w odpadach zmieszanych. CZARNY

Plecaki, torebki, walizki
jeśli są niewielkich rozmiarów i są zniszczone – to do odpadów zmieszanych, gdy duże należy 
oddać w punkcie SZOK. Jeśli są dobre – tak jak w przypadku odzieży, butów, firanek warto zain-
teresować się zbiorkami charytatywnymi.

CZARNY  
PSZOK

Płyty winylowe szkoda wyrzucać całe płyty – lepiej znaleźć kolekcjonera :-) CZARNY

Popiół z papierosa, pieca, kominka, paleniska musi być zimny. SZARY

Pościel, poduszki, kołdry, 
koce, śpiwory

brudne i uszkodzone wrzucamy do zmieszanych. Ale gdy są w dobrym stanie tak jak w przy-
padku odzieży, butów, firanek warto zainteresować się zbiórkami charytatywnymi lub znaleźć 
pobliski uliczny pojemnik na używaną odzież. 

CZARNY

Ręczniki papierowe, 
chusteczki

nie wolno wrzucać do toalet! Mogą zapchać rury, bo nie rozmiękają w wodzie. Wszystkie rodza-
je w tym podpaski, chusteczki do nosa, higieniczne, do zmywania makijażu muszą wylądować 
w pojemniku na zmieszane odpady. 

CZARNY

Segregatory,  
teczki na dokumenty

po opróżnieniu z zawartości do pojemnika czarnego. Dla ambitnych polecamy oderwanie ele-
mentów metalowych i wraz z plastikową okładką wrzucenie do pojemnika żółtego lub niebie-
skiego, jeśli okładka jest z tektury. Zawartość wyjąć i rozdzielić spinacze, posegregować na pa-
piery i koszulki plastikowej wrzucić do odpowiedniego pojemnika.

CZARNY  
ŻÓŁTY  

NIEBIESKI

Siatki zakupowe tak popularnie nazywamy wiele przedmiotów: reklamówki, zrywki, foliówki, plecione siatki do 
pakowania owoców, warzyw, ziemniaków. ŻÓŁTY

Słoiki szklane
także potłuczone, bez względu na kolor muszą być puste, ale nie muszą być myte, nie trzeba 
też usuwać naklejek. Jeśli maja metalową lub plastikową zakrętkę należy ją odkręcić i wrzucić 
do pojemnika żółtego.  

ZIELONY  
ŻÓŁTY 

Słomki do napojów z naturalnych surowców (papier, liście i co tam jeszcze wymyślą) do zmieszanych, plastikowe do 
żółtego pojemnika. 

CZARNY  
ŻÓŁTY 

Szyby
nie są szkłem, które jak butelki nadaje się do recyklingu. Dlatego jeśli są małe np. z ramek od 
zdjęć lub potłuczone – należy zapakować w mocną siatkę foliową lub materiałową i wrzucić do 
zmieszanych. Jeśli duże: samochodowe lub  np. w ramach okiennych to do PSZOK.

CZARNY  
PSZOK

Świeczki i znicze
do odpadów zmieszanych. Dla chętnych proponujemy rozebranie odpadu na części metalowe 
np. wieczko i jeśli osłona ze szkła lub plastiku nie są zabrudzone parafiną wrzucić do zielonego 
lub żółtego pojemnika. 

CZARNY  
ŻÓŁTY  

ZIELONY

Tacki po produktach 
spożywczych

jeśli są to tacki styropianowe lub plastikowe np. po ciastkach, serach, owocach, pierogach, wę-
dlinach, mięsie powinny się znaleźć w żółtym pojemniku. Zazwyczaj tacki na których sprzedaje 
się mięso maja dodatkowy podkład materiałowy, który powinien trafić do odpadów  zmiesza-
nych. 

ŻÓŁTY
CZARNY

Talerze, wazy, półmiski to jest materiał nie nadający się do recyklingu. CZARNY

Tampony opakowania do pojemnika żółtego, reszta do czarnego ŻÓŁTY 
CZARNY

Termometr  
i inne medyczne ciśnieniomierze, glukometry, wagi elektroniczne należy traktować jako sprzęt elektroniczny. PSZOK

Termometry rtęciowe
formalnie nie dopuszczone do sprzedaży, ale jeszcze w domach się znajdują. Jest to przedmiot 
niebezpieczny jeśli pęknie obudowa i rozleje się rtęć. Więc co do zasady – PSZOK. Można też 
spytać w pobliskiej aptece. 

PSZOK

Torby na zakupy  
i prezenty

papierowe lub plastikowe mają zazwyczaj sznurek ozdobny lub wstążkę. Te należy usunąć i 
wrzucić do odpadów zmieszanych a resztę do pojemnika niebieskiego lub żółtego. Torby wyko-
nane z innych materiałów np. materiału z rafii powinny trafić do zmieszanych. 

CZARNY ŻÓŁTY 
NIEBIESKI

Torebki papierowo  
foliowe

torebki lub pudełka  z ,,okienkiem'' mimo, że więcej jest tam zazwyczaj papieru – wrzucamy 
do odpadów zmieszanych. Jeśli mamy troszkę czasu i dbamy o środowisko możemy spróbować 
rozdzielić folię i umieścić ja w pojemniku czarnym a papier w żółtym.

CZARNY 
ŻÓŁTY

Torebki po herbacie  
i ziołach

torebki papierowe ze sznurkiem,etykiety mogą być wrzucane do bio ale tzw. piramidki stosowa-
ne chętnie w naparach smakowych trzeba wrzucić do zmieszanych.

BRĄZOWY 
CZARNY

Tubki po artykułach 
spożywczych

po żelach, musach, mleku skondensowanym, czekoladach po dokładnym opróżnieniu: do po-
jemnika żółtego. Opakowania brudne, rozerwane  powinny trafić do pojemnika czarnego.

ŻÓŁTY 
CZARNY

Ulotki reklamowe do makulatury – niebieski pojemnik. Ale jeśli papier jest zalaminowany czyli ma śliską i błyszczą-
cą powłokę to trzeba wrzucić do czarnego. 

NIEBIESKI
CZARNY



Odszkodowania  
powypadkowe

Sprawy cywilne
Windykacja należności

tel. 663 742 876

Drzewa owocowe  
przy ścieżce rowerowej 

Gmina planuje nasadzenie drzew owocowych wzdłuż ścieżki rowe-
rowej po dawnym torze kolejowym. Drzewa mają nie tylko umilać po-
dróż, ale również dać możliwość korzystania z nich jak z miejskiego sadu. 
Na pojawienie się pierwszych wartościowych owoców przyjdzie nam 
oczywiście trochę poczekać. 

(pw)  

Budki dla nietoperzy  
na gminnych obiektach 

Na wysokich gminnych budyn-
kach pojawi się 40 budek dla nieto-
perzy. Budki zawisną m.in. na Urzę-
dzie Miejskim. Pomimo strachu jaki 
wzbudzają, nietoperze są bardzo po-
żytecznymi stworzeniami, a wręcz 
wielkimi sprzymierzeńcami czło-
wieka. 

Nasze rodzime gatunki odży-
wiają się w głównej mierze owada-
mi latającymi. Każdej nocy inten-
sywnie latając, zjadają ogromne 
ilości muchówek, chrząszczy czy 
ciem, a przede wszystkim komarów, 
które są wyłapywane masowo. Na-
ukowcy szacują, że jeden tylko osobnik nocka rudego - pospolitego, nie-
wielkiego nietoperza, zjada w ciągu nocy kilka tysięcy komarów.

Budki dla nietoperzy to kolejna gminna akcja wspierania małych, la-
tających stworzeń. W ostatnim czasie nasz samorząd rozdawał budki dla 
jerzyków. Wśród gminnych obiektów zawisły one m.in. na budynku 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach. Jerzyki można już również za-
obserwować wokół budek zamontowanych na wieży strażniczej OSP w 
Koluszkach.   

(pw)

Wakacyjne dyżury przedszkoli 
16 czerwca burmistrz Koluszek zorganizował wideokonferencję z dyrektora-
mi przedszkoli i żłobka. W wakacje wszystkie placówki będą rotacyjnie pełniły 
dyżury. Potrzebę opieki należy zgłaszać w placówkach macierzystych.
Dyżury:

 � 29-30 czerwca: Przedszkole nr 2 w Koluszkach oraz Przedszkole 
w Różycy.

 � 1-31 lipca: Przedszkole nr 3 w Koluszkach oraz Przedszkole w 
Gałkowie Dużym.

 � 1-16 sierpnia: Przedszkole nr 1 w Koluszkach oraz Przedszkole nr 
2 w Koluszkach.

 � 17-31 sierpnia: Przedszkole nr 1 w Koluszkach oraz Przedszkole 
w Różycy.

Ubikacja to nie miejsce 
na odpady

Służby wodociągowe wciąż 
apelują: nie wrzucajmy śmieci do 
kanalizacji. Nawilżające chusteczki 
i środki higieniczne, materiały opa-
trunkowe, jedzenie, żwirek z kuwet, 
wszystko to powoduje, że zapycha-
ją się i uszkadzają pompy, a w piw-
nicach domów dochodzi do wyle-
wów.

(pw)


