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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

26.06.  
ul. Brzezińska 54

27.06.  
ul. Przejazd 6

28.06.  
ul. 11 Listopada 33

29.06.  
ul. Żwirki 2

30.06.  
ul. Głowackiego 20

1.07.  
ul. Korczaka 5

2.07.  
ul. Sikorskiego 6A

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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Blok nad rozlewiskiem. Osiedle przy ul. Gen. Andersa 
w Koluszkach po gwałtownych ulewach. 

Kosić czy nie kosić,  
oto jest pytanie

Do Rady Miejski ej w Koluszkach wpłynęło pismo z apelem o za-
przestanie koszenia trawników. Jego autorem jest mieszkaniec Kolu-
szek Patryk Kurc, asystent społeczny poseł na Sejm Hanny Gill-Pią-
tek. Pismo nawiązuje do skutków suszy, która trapi również naszą 
gminę.

- Trawa pochłania znaczne ilości dwutlenku węgla, a także spowalnia 
parowanie wody z gleby. Przy deficycie wilgoci wiele roślin nie będzie w 
stanie samemu się rozwijać. Ponadto wodą deszczową opadającą na 

źdźbła trawy, pożywiają 
się małe zwierzęta. Nie-
koszenie trawników to 
także oszczędności finan-
sowe, niezwykle po-
trzebne w dobie pande-
mii. Twórzmy kwietne 
łąki. Jestem pełen opty-
mizmu i wiary, że złożo-
na przeze mnie prośba 
zostanie przyjęta i rozpo-
wszechniona - czytamy 
w piśmie.   

Pisma z podobnymi 
apelami pojawiają się 

oczywiście w całej Polsce. Do tego rodzaju argumentacji przychylił się 
niedawno m.in. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Koszenie ograniczają tak-
że inne miasta. Inaczej kwestia ta wygląda już jednak w przypadku domo-
wych trawników. Tutaj na forach internetowych trwa zażarta dyskusja.  

Jeśli chodzi o koluszkowski samorząd, gmina już w pewien sposób 
wpisuje się w tego rodzaju trend. Już kilka tygodni temu pisaliśmy o tym, 
że na terenie Lisowic zamiast koszonych trawników mają powstać łąki 
kwietne. Natura w postaci niekoszonych łąk, najdłużej jak się da, ma go-
ścić także przy ścieżce rowerowej po dawnym torze kolejowym, która 
ciągnie się przez malownicze pola. 

(pw)   

Starostwo uhonorowało 
sportowców

18 czerwca podczas XX Sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodnie-
go VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Łodzi zostały uroczyście 
wręczone Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osią-
gnięcia sportowe w 2019 roku.

Laureatami tegorocznych Nagród zostali mieszkańcy powiatu łódz-
kiego wschodniego, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współ-
zawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w 2019 roku:
- Pan Jędrzej Hasiura – w lekkiej atletyce (biegi średniodystansowe z 

przeszkodami),
- Pan Krzysztof Pietrzyk – w lekkiej atletyce (biegi na średnich i długich 

dystansach),
- Pan Bartłomiej Sobecki – w wyścigach psich zaprzęgów.

Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia 
sportowe przyznawane są corocznie na podstawie uchwały nr VI/104/2011 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 20.04.2011 r. w sprawie 
ustanowienia Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie 
osiągnięcia sportowe oraz w sprawie ustalenia zasad i trybu jej przyzna-
wania.

Uroczyste wręczanie nagród zazwyczaj odbywało się podczas ob-
chodów Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które jednak w tym 
roku nie zostało zorganizowane ze względu na sytuację epidemiologiczną 
w kraju.

(Powiat Łódzki Wschodni)

Raport z Gminy Koluszki 
 � Rolnicy poszkodowani przez gradobicie mogą zgłaszać się do Urzędu 
w celu oszacowania szkód, kontakt tel.: 44 725 67 66.

 � Rząd w ramach ustawy tzw. tarczy antykryzysowej zapowiedział 
wsparcie finansowe dla samorządów na częściowe pokrycie ubytków 
we wpływach z podatku PIT. Pieniądze mają być przeznaczone na in-
westycje. Ze wstępnych ustaleń wynika, że otrzymamy kwotę ponad  
5 milionów złotych.

 � W niedzielę idziemy na wybory. Głosowanie w godzinach 7:00 - 
21:00. Na potrzeby przeprowadzenia wyborów nasza gmina otrzyma-
ła niezbędne środki ochrony osobistej: maseczki, przyłbice, płyny de-
zynfekcyjne.

Krajobraz po burzy...
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Działania Straży Pożarnej

Plama oleju na jezdni drogi powiatowej była przyczyną interwencji 
straży pożarnej w dniu 17 czerwca w Gałkówku Małym na ul. Łódzkiej. 
Wyciek nastąpił z uszkodzonego pojazdu, który oddalił się z miejsca zda-
rzenia. Plama rozciągała się na powierzchni ok. 5m2. Strażacy zabezpie-
czyli miejsce zdarzenia i usunęli plamy z jezdni. W działaniach brał 
udział zastęp z JRG Koluszki.

W Gałkowie Małym przy ul. Łódzkiej w tym samym dniu, strażacy 
zabezpieczali zerwane przewody energetyczne. Wiejące silne wiatry 
uszkodziły przyłącze do budynku mieszkalnego. Strażacy zabezpieczyli 
przewody po sprawdzeniu detektorem prądu czy nie ma w nich napięcia. 
W działaniach brał udział zastęp z JRG Koluszki.

Po obfitych opadach deszczu strażacy zostali wezwani do pompowa-
nia wody z jezdni w Koluszkach na ul. Wołyńskiej. Zdarzenie miało miej-
sce 18 czerwca. W działaniach brały udział zastępy z JRG Koluszki i OSP 
Koluszki.

Do likwidacji gniazda os zostali wezwani strażacy w dniu 19 czerw-
ca w Koluszkach przy ul. Wierzbowej. Zebrane gniazdo os wywieziono 
do lasu. W działaniach brał udział zastęp z JRG Koluszki.

Usunięcie plamy płynów eksploatacyjnych po kolizji drogowej było 
przyczyną interwencji strażaków w dniu 19 czerwca w Gałkowie Dużym. 
W tym zdarzeniu nikt nie został ranny. W działaniach brał udział zastęp z 
OSP Gałków Duży.

W dniu 22 czerwca po ulewnych opadach deszczu i silnych powie-
wach wiatru, strażacy interweniowali usuwając powalone drzewa i pom-
powali wodę z zalanych jezdni. Drzewo usuwano z jezdni w Długiem. 
Wodą opadową zalane były ulice w Koluszkach: Kolejowa, Zielona, Wo-
łyńska, Łódzka, Polna, Sportowa, Głowackiego i Piłsudskiego. W działa-
niach brały udział zastępy z JRG Koluszki, OSP Koluszki, OSP Długie 
oraz OSP Wierzchy.

Ze względu na awarię instalacji odprowadzania wód deszczowych  
w dniu 23 czerwca, strażacy pompowali wodę w Koluszkach przy  
ul. 11 Listopada. Zalane zostały pomieszczenia budynku gminy. W dzia-
łaniach brał udział zastęp z OSP Koluszki.

a.M.K.

Ryba w sedesie
Czy czymś możemy jeszcze 

zostać zaskoczeni? Okazuje się, że 
ludzka pomysłowość nie zna gra-
nic. We wtorek w przepompowni 
ścieków przy ulicy Armii Krajo-
wej znaleziono wielką rybę. Ryba 
w całości została wrzucona do ubi-
kacji i przepływając rurami utknę-
ła w pompie. Udrażnianie kanali-
zacji trwało dwie godziny. W 
imieniu służb wodno-kanalizacyj-
nych ponownie apelujemy: nie 
wrzucajmy śmieci do ubikacji. W 
ten sposób zapychamy i niszczy-
my pompy oraz inicjujemy poważ-
ne awarie, uciążliwe także dla 
mieszkańców.   

(pw)    

Czy gmina taniej  
odbierałaby śmieci?

Podczas minionej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach ze strony rad-
nych padło pytanie w kontekście tego, czy gdyby gmina, jako samorząd 
sama zdecydowała się odbierać od mieszkańców odpady komunalne, ob-
niżyłoby to stawkę za śmieci. 

Według burmistrza Koluszek, w zasadzie podczas każdej narady, 
analizowana jest kwestia możliwości obniżenia opłat za śmieci. 

- To trudny temat, ponieważ nie jest łatwo od podstaw zbudować za-
kład lub przedsiębiorstwo, które zajmowałoby się odbiorem odpadów. 
Nie mamy do tego sprzętu, odpowiedniej wiedzy. Należałoby pozyskać 
technologię, ogromną ilość sprzętu. Zwróćmy uwagę na przykład na to, 
że kosze na odpady używane przez mieszkańców, są własnością firmy od-
bierającej śmieci. Czyli należałoby zakupić kosze dla 7 tys. gospodarstw. 
Dlatego też dzisiaj zastanawiamy się raczej nad tym, jakie byłyby możli-
wości przejęcia danej frakcji odpadów, a nie całości gospodarowania od-
padami. Bo to jest prawnie możliwe - stwierdził burmistrz Koluszek, Wal-
demar Chałat. 

(pw)          

Urząd Miejski podjął wyzwanie

W ślad za innymi osobami i jednostkami, pracownicy Urzędu Miej-
skiego w Koluszkach podjęli internetowe wyzwanie na rzecz jakiegoś 
szczytnego dzieła! Challenge polegał na wykonaniu 10 pompek lub przy-
siadów. Gmina Koluszki do zadania została nominowana przez Powiat 
Łódzki Wschodni oraz przez Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach. 
Przed nagraniem ćwiczeń gimnastycznych w wykonaniu pracowników ko-
luszkowskiego Magistratu, głos zabrał burmistrz Koluszek. Podziękował za 
nominację i zakomunikował, że środki zebrane wśród pracowników Urzę-
du Miejskiego zostaną przeznaczone na najbardziej potrzebujące dzieci z 
terenu naszej gminy.  Jednocześnie burmistrz nominował następnych, któ-
rymi są Ośrodki Opieki Zdrowotnej: Med-Kol, Eskulap oraz Zdrowie.  
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5 mln zł na zadania inwestycyjne w ramach tarczy 
finansowej dla samorządów

Poseł Włodzimierz Tomaszewski  
przekazał dobrą informację  
dla Koluszek 

W czwartek o godz. 13 przy pomniku Orła Białego w Koluszkach 
odbyła się konferencja prasowa posła PiS Włodzimierza Tomaszewskie-
go. Posłowi towarzyszył burmistrz Koluszek Waldemar Chałat oraz prze-
wodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Sławomir Sokołow-
ski. Konferencja dotyczyła tematu tarczy antykryzysowej dla samorządów. 

Zainicjowane przez obecnego prezydenta rozwiązanie ma zapewnić 
5 mld zł wsparcia dla inwestycji we wszystkich gminach, oraz 1 mld zł w 
powiatach. Środki mają być podzielone między wszystkie samorządy.

- Są to pieniądze inwestycyjne określane jako Fundusz Inwestycji 
Samorządowych. Będzie to ok. 10 proc. nakładów inwestycyjnych tych 
gmin. Samorządy z powiatu łódzkiego wschodniego otrzymają łącznie 16 
mln zł, w tym gmina Koluszki ponad 5 mln zł, a powiat łódzki wschodni 
ponad 2 mln zł. Są to pieniądze inwestycyjne, które powinny realnie 
wzmocnić te samorządy, a jednocześnie także utrzymać miejsca pracy. 
Mam nadzieję, że to początek nowego systemu subwencji inwestycyj-
nych, którego gwarantem jest prezydent Andrzej Duda - stwierdził  poseł 
Włodzimierz Tomaszewski.

Podczas konferencji padło również zapewnienie, że środki z fundu-
szu będą dostępne już w te wakacje. – Wnioski przez samorządy będą mo-
gły być składane od połowy sierpnia, taki jest plan. Natomiast we wrze-
śniu już wpłyną na konta poszczególnych gmin i powiatów. Te pieniądze 
będą mogły być wykorzystane na wszystkie cele inwestycyjne, jakie dany 
samorząd uzna za najbardziej pożyteczne. I co ważne, nie będą one mu-
siały być zwracane - dodał poseł.

Do powyższej inicjatywy odniósł się także burmistrz Koluszek Wal-
demar Chałat: - Bardzo dziękuję panu posłowi za tak dobrą nowinę dla 
Koluszek. Pandemia która nas dotknęła, dotknęła wiele rodzin, wielu pra-
cowników którzy stracili zatrudnienie, ale także gminę. Wpływy z podat-
ków, szczególnie z podatku PIT, bardzo znacznie się zmniejszyły. 5 mln 
zł na inwestycje na terenie gminy Koluszki, to są potężne pieniądze. 
Chciałbym podkreślić to, o czym wspomniał pan poseł, że będą to pienią-
dze do wydania nie w roku 2020, bo to mogłoby być trudne w dzisiej-
szych czasach bardzo skomplikowanych procedur zamówień publicz-
nych. Ale będą to środki na przyszłe lata, co ważne bez szczególnych 
obwarowań zewnętrznych, po prostu przeznaczone na inwestycje dla 
mieszkańców naszej gminy.

Jeśli chodzi o powiat łódzki wschodni, o celu na jakie mogą zostać 
przeznaczone pieniądze, powiedział Sławomir Sokołowski, przewodni-
czący Rady: - Powiat ma dwie, bardzo ważne inwestycje do wykonania. 
Chodzi polepszenie komunikacji poprzez wybudowanie tuneli pod torami 
kolejowymi w Gałkówku oraz Bedoniu. 

Dodajmy, że tunel w Gałkówku ma być wspólną inwestycją realizo-
waną przez naszą gminę i powiat.

(pw)       

Koluszkowscy policjanci  
w walce z COVID-19

Koluszkowscy policjanci apelują: wszyscy możemy mieć wpływ na 
zmniejszenie liczby zarażeń poprzez swoje odpowiedzialne zachowanie! 
Tylko odpowiedzialność i zdrowy rozsądek może zahamować rozprze-
strzenianie się choroby. Koluszkowscy policjanci codziennie kontrolują 
przestrzeganie wprowadzonych przepisów. Apelują do mieszkańców o 
stosowanie się do panujących obostrzeń. Dzisiaj pojawili się na stacji 
PKP i w pociągach aby sprawdzić jak pasażerowie stosują się do wprowa-
dzonych zaleceń. Zachowanie między sobą 2 - metrowego dystansu oraz 
używanie maseczek ochronnych to priorytet w walce z szalejącą epide-
mią.

Koluszkowscy dzielnicowi każdego dnia rozpoczynając służbę 
przede wszystkim zwracają uwagę na stosowanie się mieszkańców po-
wiatu łódzkiego wschodniego do panujących obostrzeń. Szczególnie kie-
dy w woj. łódzkim współczynnik reprodukcji wirusa wynosi aż R=2,09. 
To najwyższy współczynnik w całym kraju z podziałem na województwa. 
Według ministerstwa zdrowia w całej Polsce wskaźnik R wskazuje 1,11.

Bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu jak i nas samych i 
naszych rodzin jest najważniej-
sze powtarzają mundurowi. No-
szenie maseczek ochronnych i 
zachowanie społecznego dystan-
su przede wszystkim w miej-
scach publicznych jest bardzo 
istotne. Dzisiaj koluszkowscy 
dzielnicowi poświęcili służbę na 
kontrolowanie pociągów, stacji 
PKP w Koluszkach gdzie zwra-
cali uwagę na podróżujących i 
ich stosowanie się do panują-
cych przepisów sanitarnych. Po-
licjanci podróżowali też pociągami na odcinku Koluszki - Bedoń, Bedoń 
- Koluszki, gdzie mogli spotkać się z każdym z pasażerów i skontrolować 
jak wygląda bezpieczeństwo podróżujących, jak również pracowników 
kolei. Tylko zdrowy rozsądek i odpowiedzialne zachowanie za siebie a 
przede wszystkim za innych może zahamować rozprzestrzenianie się ko-
ronawirusa.

Epidemia trwa w naszym kraju już od kilku miesięcy, niestety wiele 
osób nadal nie przestrzega obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach 
publicznych.

Łącznie stróże prawa skontrolowali ponad 100 osób i pouczyli 48 
mieszkańców w zakresie przestrzegania zaleceń zakrywania ust i nosa. W 
tym samym czasie policjanci w Tuszynie, Rzgowie i Andrespolu kontor-
lowali placówki handlowe i komunikację publiczną.

(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)
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Zabierz ze sobą  
maseczkę i długopis
Wybory prezydenckie 2020 - głosowanie

28 czerwca to dzień wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Co do zasady, będą one bardzo podobne do poprzednich. Głos będzie 
można oddać w lokalu wyborczym obwodowej komisji, w godz. od 7:00 
do 21:00. Lokale wyborcze, w przeważającej większości będą znajdować 
się w tych samych miejscach, do których jesteśmy już przyzwyczajeni. Wy-
bierać będziemy jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na 
karcie do głosowania, stawiając w kratce obok jego nazwiska znak „x”.

Reżim sanitarny
Sam akt oddawania głosu nie będzie się w żaden sposób różnił od po-

przedniego, będzie jednak obowiązywał ścisły reżim sanitarny. W lokalu 
będzie trzeba posiadać maseczkę ochronną oraz zachowywać stosowne 
odległości (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia w lokalach wy-
borczych może przebywać nie więcej niż jedna osoba na 4 metry kwadra-
towe). Rękawice nie są potrzebne, ponieważ przed wejściem każdy z gło-
sujących będzie musiał zdezynfekować swoje ręce. Choć w lokalu 
dostępne będą długopisy, zaleca się by wyposażać się w nie osobiście. 
Chodzi bowiem o to, by unikać dotykania wspólnych rzeczy. Ruchem w 
lokalu będą sterować członkowie obwodowej komisji.  

Głosowanie korespondencyjne
Z tradycyjnej formy głosowania będą korzystać w zasadzie wszyscy 

głosujący z terenu naszej gminy, na głosowanie korespondencyjne zdecy-
dowały się bowiem jedynie 122 osoby, co przy ok. 18 600 uprawnionych 
do głosowania, nie stanowi nawet 1 procenta. Przypominamy, że osoby 
które otrzymały pocztą pakiet wyborczy, ale zapomniały oddać kartę do 
26 czerwca, mogą to jeszcze uczynić w dniu głosowania. Kopertę zwrot-
ną nie można jednak wrzucać do skrzynki. Należy oddać ją komisji wy-
borczej w swoim lokalu wyborczym. 

(pw)   

Obwieszczenie 
Państwowej Komisji Wyborczej 

z dnia 12 czerwca 2020 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 305 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 
wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Pań-
stwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości dane kan-
dydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzo-
nych na dzień 28 czerwca 2020 r.

BIEDROŃ Robert, lat 44, wykształcenie wyższe politologiczne, 
poseł do Parlamentu Europejskiego, zamieszkały w Warszawie, członek 
Wiosny Roberta Biedronia;

BOSAK Krzysztof, lat 38, wykształcenie średnie, poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, członek Konfede-
racji Wolność i Niepodległość;

DUDA Andrzej Sebastian, lat 48, wykształcenie wyższe prawnicze, 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, nie nale-
ży do partii politycznej;

HOŁOWNIA Szymon Franciszek, lat 43, wykształcenie średnie, 
wykonujący zawód publicysty, miejsce pracy: własna działalność gospo-
darcza, zamieszkały w Otwocku, nie należy do partii politycznej;

JAKUBIAK Marek, lat 61, wykształcenie średnie, wykonujący za-
wód menadżera, miejsce pracy: Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o.o., 
zamieszkały w Warszawie, członek Federacji dla Rzeczypospolitej;

KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin, lat 38, wykształcenie 
wyższe medyczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały 
w Krakowie, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego;

PIOTROWSKI Mirosław Mariusz, lat 54, wykształcenie wyższe 
historyczne, wykonujący zawód nauczyciela akademickiego, miejsce pra-
cy: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, zamieszkały w Lubli-
nie, członek Ruchu Prawdziwej Europy - Europa Christi;

TANAJNO Paweł Jan, lat 44, wykształcenie wyższe w zakresie za-
rządzania, wykonujący zawód przedsiębiorcy, miejsce pracy: IAM4U.pl 
Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej;

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz, lat 48, wykształcenie wyższe 
politologiczne, wykonujący zawód pracownika samorządowego, miejsce 
pracy: Urząd m.st. Warszawy, zamieszkały w Warszawie, członek Platfor-
my Obywatelskiej RP;

WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz, lat 66, wykształcenie 
wyższe, wykonujący zawód zarządcy, miejsce pracy: Spółdzielnia Miesz-
kaniowa im. Hipolita Cegielskiego, zamieszkały w Poznaniu, członek 
Unii Pracy;

ŻÓŁTEK Stanisław Józef, lat 64, wykształcenie średnie, miejsce 
pracy: własna działalność, zamieszkały w Krakowie, członek Kongresu 
Nowej Prawicy oraz Polexitu.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Sylwester Marciniak

Zostało kilka dni na złożenie  
wniosku o zwolnienie ze składek

Tylko do końca czerwca przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o 
zwolnienie ze składek na ubezpieczenia.  W województwie łódzkim za-
twierdzono zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień na kwo-
tę ponad 411 mln zł, w całym kraju na kwotę ponad 7 mld zł. 

Dzięki tzw. Tarczy Antykryzysowej część firm może skorzystać ze 
zwolnienia z opłacania składek za trzy miesiące - od marca do maja 2020 
r.  Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek można 
uzyskać w wysokości 100% lub 50% ich łącznej kwoty. Zależy to od licz-
by osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych.

O zwolnienie ze składek mogą się ubiegać firmy zgłaszające do 
ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielnie socjalne, osoby 
duchowne, a także osoby prowadzące pozarolniczą działalność opłacają-
ce składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, w tym osoby korzystające 
z ulgi na start. 

Przedsiębiorcy, którzy mogą skorzystać z Tarczy Antykryzysowej, 
mają czas do 30 czerwca na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek. 
Muszą także do tej daty złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres od 
marca do maja 2020 r., chyba że zgodnie z przepisami są zwolnieni z ich 
składania.

Zakład zachęca do składania wniosków w formie elektronicznej po-
przez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS. W okresie pandemii, 
liczba użytkowników PUE wzrosła o pół miliona. W sumie swój profil na 
PUE ma już ponad 4,1 mln osób.
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Wykaz lokali wyborczych
Nr obw. 

głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej

1 
Koluszki ulice: Bema, Budowlanych, Kolejowa, Kościuszki od nr 26 do końca (numery parzyste  
i nieparzyste), Krótka, Miedziana, Miła, Odlewnicza, Piękna, Srebrna, Stalowa, Warszawska, 
Wiejska, Zawiła, Złota, Żelazna, Żeliwna 

Przedszkole Nr 1 w Koluszkach  
ul. Budowlanych 10

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2 
Koluszki ulice: Cmentarna, Głowackiego, Kilińskiego, Konopnickiej, Kościuszki od nr 1 do nr 25 
(numery parzyste i nieparzyste), Krzemieniecka, Krzywa, Ludowa, 11 Listopada parzyste  
od nr 6 do nr 84, Poprzeczna, Reja, Rynek, Strażacka, Ściegiennego, Targowa, Wołyńska 

Szkoła Podstawowa Nr 2  
im. Marii Konopnickiej w Koluszkach  

ul. Kościuszki 16

3 Koluszki ulice: 11 Listopada od nr 2 do nr 4, 11 Listopada nieparzyste od nr 3 do nr 31A,  
Generała Sikorskiego 

Miejska Biblioteka Publiczna  
im. W.Strzemińskiego w Koluszkach  

ul. 11 Listopada 33

4 Koluszki ulice: 11 Listopada nieparzyste od nr 33 do nr 75, Generała Andersa,  
Generała Stanisława Maczka, Marszałka Piłsudskiego 

Ochotnicza Straż Pożarna w Koluszkach  
ul. 11 Listopada 39

5 
Koluszki ulice: Batalionów Chłopskich, Graniczna, Kraszewskiego, Leśna, Partyzantów,  
Piastowska, Rataja, Reymonta, Słoneczna, Świętego Stanisława Kostki, Westerplatte, Witosa, 
Wojska Polskiego, Wyzwolenia 

Przedszkole Nr 2 w Koluszkach  
ul. Reja 5

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6 
Koluszki ulice: Aleja ZHP, Armii Krajowej, Brzozowa,Bukowa, Jerzego Kukuczki, Wisławy 
Szymborskiej, Hubala, Ignacego Krasickiego, Łódzka, Plac Obrońców Warszawy, Powstańców 
Wielkopolskich, Przejazd, Danuty Szaflarskiej, Sosnowa, Spacerowa, Wschodnia, Zwycięstwa 

Budynek ul. Mickiewicza 8
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7 
Koluszki ulice: Broniewskiego, Brzezińska od nr 1 do nr 110 (parzyste i nieparzyste),  
Brzezińska w kierunku Żakowic, Generała Hallera, 3 Maja od ul. Towarowej do ul. Brzezińskiej, 
Mickiewicza, Ogrodowa, Pomorska, Rolnicza, Słowackiego, Sportowa, Strzemińskiego, Śląska, 
Teatralna, Towarowa, Wigury, Wileńska, Wincentego Pola, Żeromskiego 

Żłobek Miejski w Koluszkach
ul. Staszica 36

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8 
Koluszki ulice: Brzechwy, Brzezińska nieparzyste od nr 111 do nr 123, Brzezińska wszystkie 
numery od nr 124a do nr 188, Chopina, Generała Dąbrowskiego, Jagiellońska, Kochanowskiego, 
8 Marca, Natolińska, Próchnika, Sienkiewicza, Wieniawskiego 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki w Ko-
luszkach ul. Zagajnikowa 12

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9 
Koluszki ulice: Asnyka, Czarneckiego, Gałczyńskiego, Harcerska, Kasprowicza, Kopernika, 
Krańcowa, Lotnicza, Łąkowa, 3 Maja od ul. Brzezińskiej w kierunku Felicjanowa, Miodowa, 
Okrzei, Polna, Prusa, Staszica, Traugutta, Tuwima, Wyspiańskiego, Zagajnikowa, Zielona, Żwirki 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki w Ko-
luszkach ul. Zagajnikowa 12

10 Koluszki ulice: Akacjowa, Baczyńskiego, Jaśminowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, 
Orzechowa, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Zachodnia 

Budynek ul. Mickiewicza 8
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

11 
Żakowice ulice: Brzozowa, Bursztynowa, Cicha, Dębowa, Graniczna, Koluszkowska, Krzywa, 
Kwiatowa, Liliowa, Lipowa, Łączna, Magnoliowa, Norwida, Ogrodnicza, Piotrkowska,Pogodna, 
Poprzeczna, Rolnicza, Słowackiego, Sosnowa, Spacerowa, Wczasowa, Wierzbowa, Wiśniowa, 
Wspólna, Wycieczkowa, Zagajnikowa, Zielona 

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima  
w Różycy ul. Piotrkowska 11

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

12 Różyca, Żakowice ulice: Dworcowa, Kolejowa, Krótka, Szkolna, Willowa, Zakątna 
Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima  

w Różycy ul. Piotrkowska 11
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

13 Przanowice Świetlica w Przanowicach
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

14 Gałków Duży, Gałkówek Parcela 
Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym  

ul. Dzieci Polskich 14 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

15 Gałków Mały Wschód, Gałków Mały Zachód Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym  
ul. Dzieci Polskich 14 

16 Borowa I, Borowa II Ochotnicza Straż Pożarna  
w Borowej ul. Długa 166

17 Będzelin Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy  
w Będzelinie ul. Szkolna 10

18 Kaletnik Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima  
w Różycy ul. Piotrkowska 11

19 Słotwiny Świetlica w Starym Redzeniu
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

20 Stary Redzeń, Nowy Redzeń Świetlica w Starym Redzeniu
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

21 Regny Świetlica w Regnach
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

22 Długie-Turobowice, Stamirowice-Leosin, Stefanów 

Szkoła Podstawowa  
im. Kornela Makuszyńskiego  

w Długiem  Długie 4
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

23 Kazimierzów, Świny, Wierzchy Ochotnicza Straż Pożarna  
w Wierzchach   Wierzchy 53

24 Felicjanów, Jeziorko, Lisowice-Erazmów Świetlica w Felicjanowie
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

25 Katarzynów-Zygmuntów Świetlica w Katarzynowie

26 Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.
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Dodatek solidarnościowy
O dodatek solidarnościowy mogą wnioskować osoby, które po 15 

marca 2020 roku z powodu COVID-19 straciły pracę. Dodatek solidarno-
ściowy w wysokości 1400 zł przysługuje od 1 czerwca maksymalnie 
przez 3 miesiące.

Przepisy o dodatku solidarnościowym weszły w życie 21 czerwca. 
Przez dwa dni w całym kraju wpłynęło 18,5 tys. wniosków o dodatek, a w 
województwie łódzkim 755, w tym: 299 wniosków wpłynęło do I oddzia-
łu w Łodzi; 245 wniosków do II oddziału w Łodzi; 211 wniosków do od-
działu w Tomaszowie Mazowieckim.

O dodatek solidarnościowy mogą wnioskować osoby, z którymi z 
powodu COVID -19, po 15 marca 2020 r.:

– pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub 
– osoby, których umowa o pracę na czas określony, została rozwiąza-

na wraz z upływem czasu na jaki została zawarta. 

Warunkiem otrzymania dodatku jest też podleganie ubezpieczeniom 
społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 
dni w 2020 roku. – informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzecznicz-
ka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Dodatek solidarnościowy przysługuje osobie uprawnionej, która nie 
podlega ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniom społecznym rolni-
ków lub obowiązkowi ubezpieczenia  zdrowotnego, z wyłączeniem osób 
zarejestrowanych jako bezrobotne.  

Co ważne, świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym 
już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarno-
ściowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz 
stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie, a jego wypła-
ta następuje między 1 czerwca a 31 sierpnia br. Można go otrzymać naj-
wcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek. 
Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal Platforma 
Usług Elektronicznych ZUS (wniosek EDS). Dokument musi być podpi-
sany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, 
podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE.

Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłacane są składki 
emerytalna i rentowa, a także składka zdrowotna. Płatnikiem składek na 
te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowe-
go. Jednak składki nie pomniejszają wypłaty dodatku, ponieważ są finan-
sowane z budżetu państwa. – mówi Monika Kiełczyńska, regionalna 
rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia br. Informacja o 
przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie 
będą dostępne na PUE ZUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia 
wniosku dodatek solidarnościowy trafi na wskazany we wniosku rachu-
nek bankowy w ciągu 7 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności nie-
zbędnej do wydania decyzji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl, 
łącznie z instrukcją wysłania wniosku przez PUE ZUS.

Wniosek możesz przekazać wyłącznie elektronicznie przez portal 
Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj z instrukcji, 
plik doc, 596 kb).

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego

Drodzy Uczniowie  
klas ósmych

Jak dobrze wybrać szkołę, zawód, profil? Już  wkrótce każdy z 
Was stanie przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia… Pamiętajcie, 
aby przy wyborze szkoły kierować się przede wszystkim możliwością 
rozwoju zainteresowań oraz realizacją planów i marzeń. Wyrażamy 
głęboką nadzieję, że przedstawiona przez naszą szkołę oferta eduka-
cyjna na nadchodzący rok szkolny, umożliwi Wam wybór kierunku 
kształcenia, który spełni Wasze oczekiwania. Jednocześnie informuje-
my, że I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Ko-
luszkach to szkoła o wysokiej jakości kształcenia o czym świadczą 
wysokie,

100 procentowe wyniki zdawalności egzaminów maturalnych, a tak-
że sukcesy naszych uczniów w ogólnopolskich konkursach przedmioto-
wych i tematycznych.

Życzymy Wam samych najlepszych wyników na egzaminie oraz 
wiary we własne umiejętności i możliwości. W nowym roku szkolnym 
zapraszamy do kontynuowania nauki w naszej szkole w celu wspólnego 
przeżycia wielu wspaniałych przygód oraz zdobycia wiedzy, która za-
gwarantuje Wam dobre przygotowanie do podjęcia studiów wyższych 
oraz realizację Waszych marzeń zawodowych.

Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym i Uczniami 
I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach

Więcej informacji  
na temat wsparcia ZUS w ramach  
Tarczy Antykryzysowej na stronie:  

www.zus.pl
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Wznawiają prace drogowe 
na osiedlu Łódzkim

Po długiej przerwie wznowieniu ulegają prace, związana z przebudo-
wą dróg na osiedlu Łódzkim w Koluszkach. Pierwotny termin zakończe-
nia realizacji inwestycji przewidziany był na 30.06.2020 roku. Mimo od-
powiedniej pogody, latem ubiegłego roku prace zostały jednak nagle 
przerwane.  

Przyczyny przedłużania się prac
Zdaniem przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Koluszkach powo-

dem wstrzymania robót drogowych, było wykorzystanie zakontraktowa-
nej na dany rok puli pieniędzy. W zawartej umowie na roboty budowalne, 
uwzględnione zostały bowiem limity finansowe na poszczególne lata w 
okresie realizacji zadania inwestycyjnego. W wyniku łagodnej zimy 
2018/2019 prace budowla-
ne były wykonywane nie-
mal przez całą zimę i środ-
ki finansowe na rok 2019 
zostały wykorzystane w 
okresie od stycznia do 
maja.

Z kolei w 2020 r. har-
monogram przebudowy 
osiedla Łódzkiego pokrzy-
żował przedłużający się 
proces uzgodnienia oraz uzyskania pozwolenia na budowę kolektora 
deszczowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 715 oraz pod torami PKP. 

Przypomnijmy, że kolektor pozwoli na odwodnienie tej części osie-
dla, w której brakowało dotychczas sieci kanalizacji deszczowej tj. w uli-
cy Łódzkiej, drodze serwisowej drogi wojewódzkiej (ulica przy sklepie 
„Delikatesy Centrum”), części ulicy Wschodniej, części ulicy Krasickie-
go oraz części ulicy Danuty Szaflarskiej. 

Z informacji uzyskanych od samorządu wynika, że długotrwały pro-
ces uzgodnienia dokumentacji budowy kolektora deszczowego wynikał z 
faktu, iż jest on ściśle związany z planowaną na 2021 r. budową nowego 
wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 715. Dodatkowo projektowany 
kolektor deszczowy wymuszał konieczność przebudowy linii elektro-
energetycznej PGE, co także wpływało na wydłużenie uzgodnień. 

Termin zakończenia przebudowy osiedla
Ponieważ ogłoszony w maju przetarg na wyłonienie wykonawcy ko-

lektora został unieważniony (firma która wygrała nie zdecydowała się na 
podpisanie umowy), całość inwestycji związanej z  przebudową dróg na 
osiedlu wydłuży się najprawdopodobniej do wiosny przyszłego roku. Do-

kładny termin zakończenia zależał będzie jednak tak naprawdę od postę-
pów i ewentualnych problemów przy budowie kolektora deszczowego, 
gdyż są to dość skomplikowane prace. Przewidują one między innymi 
wykonanie przewiertu o długości 80 m pod linią kolejową relacji Łódź – 
Warszawa.

Po wznowieniu prac, płyty z rozbiórki pozostałych nawierzchni ulic 
będą ponownie składowane w poboczu ulicy Łódzkiej. Za zabezpieczenie 
placu budowy odpowiada wykonawca prac, czyli firma BUD-DROG z Ko-
luszek. 

(pw) 
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Święty Jan Paweł II oczami dzieci
Z przyjemnością informujemy o rozstrzygnięciu konkursu plastycz-

nego pt.: „Święty Jan Paweł II oczami dzieci” zorganizowanego przez 
Miejski Ośrodek Kultury w związku z przypadającym w 2020 roku stule-
ciem urodzin Karola Wojtyły oraz ustanowieniem bieżącego roku – Ro-
kiem Świętego Jana Pawła II. 

Konkurs skierowany był do przedszkolaków oraz uczniów szkół 
podstawowych z terenu Gminy Koluszki. Zadaniem konkursowym było 
wykonanie pracy plastycznej mającej przybliżyć wizerunek Św. Jana 
Pawła II, wydarzenia związane z jego pontyfikatem, odbyte podróże oraz 
inne okoliczności związane z życiem Karola Wojtyły.

Do Miejskiego Ośrodka Kultury wpłynęło wiele ciekawych i twór-
czych wykonań prac. Jury miało nie lada wyzwanie w wyłonieniu laure-
atów konkursu. Podczas wyboru jury zwracało szczególną uwagę na 
zgodność pracy z tematem, pomysłowość, oryginalność, estetyka wyko-
nania i wkład pracy, różnorodność wykorzystanych materiałów oraz ogól-
ny wyraz artystyczny pracy

Oto lista zwycięzców:
kategoria - przedszkola:
I miejsce – Julia Tałasiewicz
II miejsce - Kacper Francikowski
III miejsce – Julia Barcicka
kategoria – szkoły podstawowe klasy I – III:
I miejsce – Maria Banaszkiewicz
II miejsce – Szymon Koluszkowski
kategoria - szkoły podstawowe klasy IV-VIII:
I miejsce – Kacper Jarzęcki
II miejsce – Eliza Owczarek
III miejsce – Paweł Zychla
Wyróżnienie – Milena Kazimierczak
Wyróżnienie – Mateusz Solarek 
Wyróżnienie – Julia Zabrzewska
Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w 

konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w 
kolejnych konkursach organizowanych przez MOK.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia wszystkich nadesłanych prac na 
profilu Facebook ośrodka oraz stronie internetowej: www.mok-koluszki.pl 
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Ludzie i ich wybory
Autobus Szymona Hołowni odwiedził Koluszki  

W środę uwagę mieszkańców naszego miasta przykuł autobus 
miejski oblepiony plakatami wyborczymi kandydata na Prezydenta RP 
Szymona Hołowni. Nie był to jednak transport publiczny, a zabytkowy 
przegubowy autokar, jakim jeszcze kilkanaście lat temu mogliśmy po-
ruszać się np. po Łodzi. Pomysł na tego rodzaju kampanię wypłynął od 
jednego z sympatyków Szymona Hołowni, który zadeklarował chęć po-
mocy i współorganizowania akcji. W założeniach autokar ma odwiedzić 
21 powiatów na terenie naszego województwa. Choć pojazd nie prze-
woził kandydata na prezydenta, warto było choć na chwilę przyjrzeć się 
bliżej samej akcji. W Koluszkach przechodniów wystraszył rzęsisty 
deszcz, ale ponoć w innych miejscowościach, autobus przyciągał wielu 
rozmówców. 

- Dla mnie odbiór naszej akcji przez mieszkańców jest zaskakująco 
dobry. Dla przykładu w Andrespolu jedna z mieszkanek sama wręcz za-
trzymała nasz autobus, prosząc o ulotki i plakaty wyborcze.  Oczywiście 
zdarzają się pojedyncze przypadki osób niechętnych, ale w stosunku do 
ilości miejscowości przez nas odwiedzonych, to niewielki odsetek. Mamy 
wrażenie, że te sondaże są mocno niedoszacowane jeśli chodzi o naszego 
kandydata Szymona Hołownię. Liczymy na dobry wynik 28 czerwca - 
komentuje akcję jedna z wolontariuszek. 

Kim są pasażerowie autokaru Szymona Hołowni. Sami siebie nazy-
wają grupą zwolenników, którzy bezpłatnie postanowili zaangażować się 
w promowanie swego kandydata. – Nie znajdzie Pan wśród nas nikogo, 
kto jest politykiem. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy postanowili zmie-
nić coś w Polsce. To jest czysty ruch obywatelski – dodaje druga z moich 
rozmówczyń. 

Przykładem tego jest jeden z pasażerów autokaru, którym okazał się 
artysta Dariusz Pietrzyk, twórca nieformalnego kampanijnego hymnu 
tzw. „żółtej rewolucji” Szymona Hołowni. 

- W momencie gdy nazwano nas słupami, postanowiłem to skomen-
tować w krótki, wierszowany sposób. Tekst, który zamieściłem na face-
booku, tak trafnie odnosi się do obecnej sytuacji politycznej i spotkał się 
z tak dużą ilością polubień, że zostałem poproszony o ułożenie do niego 
muzyki – opowiada Dariusz Pietrzyk, autor piosenki „Opoka przyszło-
ści”. „Jestem żółtej rewolty podstawą; Lecz nie słup jam lecz filar; Jam 
kolumną co trzyma; I nadzieję i miłość i prawo; A tych kolumn jest wie-
le; Stojąc w bagnie, w popiele; Kolumnadą mur tworzą jedności; Nie ule-
gniem tornadom; I domina zasadom; Myśmy dzisiaj opoką przyszłości” – 
możemy usłyszeć w refrenie piosenki. 

Dla mnie jako dziennikarza, najważniejsze pytanie tyczyło się jed-
nak tego, czy start w wyborach Szymona Hołowni to jedynie jednorazo-
wy zryw wyborczy, a może projekt na przyszłość. – To się przełoży na 
sformalizowanie ruchu, który będzie miał część społeczną i na pewno 
część polityczną. Kampania to dopiero początek większego ruchu poli-
tycznego – usłyszałem w odpowiedzi.                   

Uczestnicy akcji pochwalili się również, że autokar przysłuży się 
także środowisku. W jaki sposób stary pojazd może zadbać o przyrodę? 
Ponoć za każdy przejechany kilometr sztab Hołowni zadeklarował się po-
sadzić jedno drzewo w myśl akcji: „Posadźmy drzewa na pokolenia, nie 
na kadencje”. Cóż, może te wybory faktycznie przysłużą się społeczeń-
stwu.

(pw)   
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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 4 tys. na rękę

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

W deszczu, ale walecznie 
zawody biegowe o Puchar Kujaw! 

Po ponad trzymiesięcznej 
przerwie spowodowanych epide-
mią koronawirusa, nasi zawodni-
cy z powodzeniem wystartowali w 
zawodach lekkoatletycznych w 
Pucharze Kujaw. We Włocławku, 
w zawodach dzieci w biegach na 
300 i 600 m. w kat U12, U14 i 
U16 wystartowało blisko 150 za-
wodników z kilkudziesięciu klu-
bów sportowych, m.in.: z Byd-
goszczy, Torunia, Włocławka, 
Zgierza, Chojnic, Bełchatowa, 
Grodziska Mazowieckiego, Tere-
sina, Kościerzyna, Świnoujścia, 
Chełmna, Warszawy. Biegi pro-
wadzone były niemalże w nieusta-
jących strugach deszczu, w kału-
żach i na dość śliskim tartanie. W 
tych dość nietypowych warun-
kach wystartowało 11 zawodni-
ków LKS Koluszki, walcząc o jak 
najlepsze miejsce i czas. Ci co tre-
nowali w okresie pandemii w 
domu i w terenie uzyskali bardzo dobre wyniki. W biegu na 300 metrów 
w kat. U12, 10-letnia Milena Płocka uzyskała świetny czas 55,18 sek., 
również dobrze pobiegła rówieśniczka Ania Siemińska 62,63 sek. W Kat 
U14 Łukasz Nowakowski miał czas 61,08 sek. Bardzo dobrze w U 16 spi-
sała się 14-letnia Amelia Napierała uzyskując czas 47,30. 

Blisko rekordu życiowego pobiegł na 300 m. w U 16 Karol Sokołow-
ski, który z czasem 40,60 sek. był czwarty, szóste miejsce ze swoim no-
wym swoim rekordem zajął Maciej Jeżyna 42,35 sek. 

Niesamowitą walkę o drugie miejsce w biegu na 600 m U 14 stoczy-
ły Jagoda Nowakowska i Adrianna Siemińska, obie uzyskały nowe rekor-
dy życiowe, na mecie Ada była druga 1:49,95 Jagoda trzecia 1:50,86.  

Na tym samych dystansie i kategorii wiekowej, wśród chłopców Ra-
dek Babiarski z czasem 1:58,72 zajął szóste miejsce, Kamil Tenentka 
2:19,44 czternasty. W U 16 Michał Smyka z nowym rekordem życiowym 
1:48,30 był szósty. 

Dziękuję wszystkim zawodnikom za udział, rodzicom za pomoc w 
trakcie rozgrywania biegów. Tak na marginesie. Koronawirus sprawił, że 
wielu sportowców w tym i niestety kilku naszych, przez prawie cztery 
miesiące nie dbali o jakiekolwiek trening czy nawet większy ruch, stąd 
dość trudno będzie im powrócić do uprawiania sportu, a szkoda, RUCH 
TO ZDROWIE, SPORT TO PRZYGODA.
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Co roku planuję jedną, dłuż-
szą wyprawę rowerową – niestety 
na tyle starcza czasu. Jeszcze w 
styczniu miała być to wyprawa w 
bardzo odległe tereny naszego 
kontynentu, ale zamknięte granice 
musiały zweryfikować plany. Po-
stanowiłem skorzystać już z daw-
no odkładanego planu, czyli prze-
jechania całego polskiego 
wybrzeża. Początkowo miał to być 
wyjazd jednoosobowy, później do-
łączyły do planu jeszcze dwie oso-
by, więc już zrobiła się mała grup-
ka. Postanowiłem opisać nasz 
wyjazd, jak każdy dotychczasowy, 
może komuś nasze doświadczenia 
pomogą w planowaniu własnego 
wyjazdu tą trasą.

Planowanie
Do tego tematu można po-

dejść na kilka sposobów:
Przejechać trasę po wyzna-

czonym szlaku R10 – szlak jest 
wyznaczony już od dawna, ma jed-
ną wadę często odbiega od linii 
brzegowej. Zaletą jest to, że popro-

wadzony jest w większości droga-
mi, ścieżkami i duktami o dobrej 
nawierzchni.

Przejechać jak najbliżej linii 
brzegowej, oczywiście jeżeli się 
da. Niestety ta wersja wiąże się z 
tym, że niejednokrotnie szlak ro-
werowy przeistoczy się w szlak 
pieszy.

Przejechać z zachodu na 
wschód. Przejechać ze wschodu na 
zachód.

My zdecydowaliśmy się na 
opcje 2 i 3, czyli przejeżdżamy 
całą linię brzegową Świnoujście – 
Piaski, od słupka granicznego z 
Niemcami, do słupka granicznego 
z Rosją. Przy okazji postanowili-

Testujemy trasy rowerowe nad Bałtykiem

Po wybrzeżu rowerem (cz. 1)

śmy jeszcze odwiedzić każdą latar-
nię morską znajdującą się w Polsce 
i zdobyć odznakę BLIZA. Czas 
jaki mieliśmy był ograniczony do 7 
dni. Wybraliśmy dojazd do Świno-
ujścia przy wykorzystaniu PKP. 
Podróż nocą z dwoma przesiadka-
mi, i po 12 godzinach jazdy byli-
śmy w Świnoujściu, gdzie oczywi-
ście zaczęła się przygoda z 
rowerem.

Etap 1, trasa Świnoujście – Koło-
brzeg

Od słupka granicznego ruszy-
liśmy do promu, który przeprawił 
nas na drugi brzeg rzeki Świny. 
Dalej szlakiem do latarni morskiej 
i Fortu Gerharda, bardzo dobrą 
drogą asfaltową. Następnie do 
„Podziemnego Miasta” i dalej do 
Międzyzdrojów drogami leśnymi o 
dobrej, szutrowej nawierzchni. 
Międzyzdroje, to przejazd prome-
nadą, a dalej drogami asfaltowymi. 
Za terenem miasta musieliśmy wy-
jechać na jakiś czas na drogę krajo-
wą. Niestety w tym miejscu znaj-

duje się bardzo wysoki klif, po 
którym nie da się jechać rowerem. 
Trzeba podkreślić, że ten teren to 
obszar Wolińskiego Parku Narodo-
wego, i nie wolno się po nim poru-
szać poza wyznaczonymi szlaka-
mi. Drogą krajową musieliśmy 
jechać praktycznie do miejscowo-
ści Wisełka, gdzie skręciliśmy do 
latarni Kikut. Nasza nawigacja 
proponowała wybranie drogi poża-
rowej po terenie Wolińskiego Par-
ku Narodowego, ale informacja 
jaką uzyskaliśmy od mieszkańca 
tej okolicy o nakładaniu mandatów 
przez policję, za nieporuszanie się 
po wyznaczonych szlakach, znie-
chęciła nas do jechania po wyzna-

czonej trasie. Zdecydowaliśmy się 
wybrać oficjalny szlak pieszy. Po-
deszliśmy do tego w ten sposób, 
że jeżeli się przejdzie, to się też 
przejedzie rowerem. Założenie, 
„legło w gruzach” po przejecha-
niu około 1,5 km. Niestety zaczął 
się podjazd – piach, korzenie – co 
nie pozwoliło na kontynuowanie 
jazdy z sakwami. Do latarni dotar-
liśmy dosłownie wciągając rower 
po górę.

Zjazd z latarni przyniósł nam 
nieprzewidzianą sytuację, miano-
wicie w jednym z rowerów na sku-

tek przeciążenia, uległa uszkodze-
niu, pęknięciu, obręcz tylnego 
koła. Najgorsze było to, że stało się 
to w środku lasu daleko od jakie-
gokolwiek serwisu, a jak wiadomo 
bez koła się nie pojedzie. Zresztą 
najlepszy serwis, to własny serwis. 
W tym miejscu trzeba podkreślić, 
że na takie wyprawy trzeba zabie-
rać wszelkie narzędzia, aby móc 
sobie poradzić w takich sytuacjach. 
Tym razem pomogły szczypce, 
łyżki do opon i taśma izolacyjna. 
Naprawa została dokonana, i na-
prawione koło przejechało ponad 
80 km. Myślę że dałoby jeszcze 
radę przejechać więcej, ale nie 
było sensu próbować. Niestety,  
hamulce zastosowane w tym rowe-
rze, to V-BRAKE, więc jazda była 
kontynuowana tylko z hamulcem 
przednim, co na pewno obniżyło 
komfort, jak i bezpieczeństwo, ale 
nie było wyjścia.

Dalsza trasa na tym etapie to 
przeważnie drogi o dobrej na-
wierzchni, przebiegające przez 
wszystkie miejscowości nadmor-
skie, takie jak: Pobierowo, Trzę-
sacz, Rewal, Niechorze (latarnia), 
Pogorzelica. Odcinek Pogorzelica 
– Mrzeżyno to bardzo fajny prze-
jazd przez tereny nadmorskich la-
sów. Za Mrzeżynem to już asfalt 
do samego Kołobrzegu. Odcinek 
ten to około 120 km. 

Etap 2, trasa Kołobrzeg – Jaro-
sławiec

Po zakupie i wymianie koła 
ruszyliśmy dalej. Samego Koło-
brzegu nie trzeba chyba nikomu 
opisywać, typowe miasto nadmor-
skie z portem, latarnią i ścieżkami 
rowerowymi. Przez Kołobrzeg 
ścieżka rowerowa w parku nad-
morskim. Trasa Kołobrzeg – 
Ustronie Morskie to ekstra ścieżka 
rowerowa obfitująca w super wi-
doki. Biegnie praktycznie przy sa-
mej plaży, gdzie można zjechać na 
kilka tarasów widokowych. Ustro-

nie Morskie – Gąski (latarnia) – 
Sarbinowo – Mielno – Łazy, to 
mieszanka płyt, asfaltu, i szutru, 
bardzo przyjemna jazda praktycz-
nie bez większego wysiłku.

W Łazach stanęliśmy przed 
wyborem, czy poruszamy się dalej 
po szlaku R10, czy wybieramy 
szlak pieszy przez mierzeję między 
Bałtykiem, a Jeziorem Bukowo. 
R10 to łagodny przejazd ścieżką 
okrążającą jezioro. Szlak pieszy 
mierzeją, to pogodzenie się z pcha-
niem roweru po piachach. Wybra-
liśmy oczywiście szlak pieszy, i po 
około 2 km niestety skończyła nam 
się możliwość jazdy. Dalej pozo-
stało już tylko pchanie roweru po 
mierzei. Nasza nawigacja po około 
3 km pchania roweru po plaży, po-
kazała nam możliwość odbicia do 
równoległego duktu, który niestety 
okazał się duktem całym w piachu, 
nie nadającym się do jazdy rowe-
rem, który jest obciążony sakwa-
mi. Czyli następne 2 km pchania 
roweru. Nagle jakaś cywilizacja. 
Okazało się, że dukt doprowadził 
nas na teren Urzędu Morskiego 
mieszczącego się w miejscowości 
Dąbkowice. I tu niestety niemiła 
niespodzianka. Pracownik Urzędu 
poinformował nas, że zeszliśmy ze 
szlaku i należy nam się mandat za 
wchodzenie na wydmy. Fakt, prze-
szliśmy przez wydmy, należy się 
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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

jak nic. Skończyło się na upomnie-
niu. Dalej to już fajna jazda do sa-
mego Darłowa, a później brzegiem 
kanału portowego do Darłówka. 
Oczywiście w Darłówku obowiąz-
kowo latarnia. Z Darłówka do Ja-
rosławca, to bardzo dobra ścieżka 
(płyty, asfalt), piękne widoki aż do 
samego Jarosławca. No i w Jaro-
sławcu obowiązkowo, latarnia. 
Odcinek ten to około 100 km.

Etap 3, trasa Jarosławiec – Łeba
Za Jarosławcem, niestety 

znajduje się teren poligonu woj-
skowego. Nie da się przejechać 
nad samym morzem. Trzeba obje-
chać. Objazd prowadzi po szlaku 
R10 wokół Jeziora Wicko i dalej 
do Ustki. Ten odcinek, to drogi 
bardzo dobrej, przeważnie asfalto-
wej nawierzchni. Ustki, także jak 
Kołobrzegu, nie trzeba nikomu 
opisywać, port, latarnia, dobre 
ścieżki rowerowe.

Z Ustki wjeżdżamy na drogę 
leśną przez Zapadłe, Wytowno, 
kierując się do miejscowości 

Rowy. Na tym odcinku znajduje 
się fajny przystanek dla rowerzy-
stów (Wytowno), którego wystrój 
złożony jest prawie wyłącznie ze 
starych rowerów. Odcinek Ustka – 
Rowy to typowe dukty, łagodne 
piaski i trochę kamieni, część po-
prowadzona jest po starej linii kle-
jowej.

Za Rowami obieramy kieru-
nek na Latarnie Czołpino. Fajne le-
śne ścieżki bardzo malowniczo po-
łożone, i kilka bardzo malowniczo 
położonych jeziorek. Trochę drogi 
przebiega przez płyty betonowe. Z 
Latarni Czołpino kierujemy się do 
Kluk, gdzie znajduje się Skansen – 
Muzeum Wsi Słowińskiej. Nieste-
ty z powodu epidemii zamknięte. 
No cóż innym razem.

Za Klukami zaczyna się zaba-
wa. Jest to teren Słowińskiego Par-
ku Narodowego. Przejazd rowe-
rem nad samym morzem niestety 
niemożliwy. Kierujemy się więc na 
bagna. Trasa przez bagna przebie-
ga przez drewniane kładki, które 
nie nadają się do ciągłej jazdy. 

Przed każdą kładką trzeba zsiadać i 
przeprowadzać rower. Niestety, jak 
bagna to i musi być mokro. Spora  
część tego odcinka jest niestety za-
mknięta dla turystyki. Nie ma moż-
liwości przejechania, a nawet 
przejścia. Dzięki wskazówkom 
miejscowego rowerzysty, udaje 
nam się przejechać w miarę spraw-
nie przez ten teren do Izbicy. Dalej 
to już jazda przez las, niestety oko-
ło 12 km drogi piaskowej i wiele 
komarów, które jak tylko stanęli-

śmy, gryzły strasznie, więc nie 
można było się ociągać tylko je-
chać mimo piachu do przodu.

Po wyjechaniu z lasu, to już 
jazda nad brzegiem Jeziora Łebsko 
do Łeby, mety tego odcinka. Ten 
odcinek przejechaliśmy w zwięk-
szonym składzie, dołączyła do nas 
jedna rowerzystka z Łodzi, która 
samotnie podróżowała po wybrze-
żu. Odcinek ten to około 100 km.

Dariusz Sobieszek  
„Rowerowe Koluszki”

Usługi krawieckie i tapicerskie
Violeta Paruszkiewicz

Koluszki, ul. Sikorskiego 7A
Zakład świadczy usługi krawieckie na stębnówce, 

owerloku (mereżka), podszywarce i renderce.
m Wykonuję poprawki krawieckie, m wszywam 

suwaki, m szyję usługowo zasłony, firany, pokrowce  
na krzesła, poduchy itp., m nabijam napy.

ZAPRASZAM od pn. do pt.
tel. 668-361-069
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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
AUTO SKUP, całe, uszkodzone, 
502-592-035
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674
AUTO SKUP wszystkie marki  
w każdym stanie, 881-388-982

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

USŁUGI
Docieplenia domów, 668-178-080
Instalacje elektryczne, 668-178-080
Złota Rączka, hydraulika, armatura 
łazienkowa, kuchenna, ceramika, 
malowanie, inne prace domowe  
i ogrodowe. Solidnie i z kulturą, 
732-622-362
Gabinet Psychologiczny dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, 691-840-079
ROLETY materiałowe w kasetkach, 
dzień-noc, plisy, żaluzje, moskitiery, 
tel. 603-993-306
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 3,5 t, 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

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam dom w centrum  
Koluszek, 44 536-20-61-60
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 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 900m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684 
lub 601-28-56-27

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      
Do wynajęcia lokal 90 m2  
pod działalność lub kwatery  
pracownicze, 606-363-006
Kwatery pracownicze,  
tel. 693-97-97-01.
Tanio do wynajęcia garaż 60 m2  
+ poddasze. Możliwość działalności, 
601-835-140
Do wynajęcia mieszkanie M-3,  
tel. 501-64-91-04
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Mercedesa GL 2013 450Matic, VW 
Golfa elektryka 2016 – stan idealny, 
używaną pralkę lodówkę, zmywarkę, 
kuchnię ceramiczną. Telewizor 65” 
Panasonic – stan idealny. Kino 
domowe Yamaha - wysoki model, 
tel. 604-607-306
Sklepowe lady, wagi, krajalnice, 
601-835-140
KOMPOST wieloletni. Oddam  
za darmo. Odbiór własny,  
tel. 604-495-107
Opel Astra 1.6, 1996 r.,  
tel. 694-435-647
Silniki do maszyn krawieckich,  
szt. 2, drukarka HP, telefon stacjo-
narny+sekr+fax, pompa do WC. 
Ceny do uzgodnienia, tel. 501-223-659
Drewno kominkowe - opałowe, 
509-101-167
Betoniarka 150, używana,  
607-042-857

OGŁOSZENIA DROBNE
Zadbam o Twoje auto. Mycie, 
sprzątanie, odkurzanie, polerowanie. 
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
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
Zatrudnię osoby: do prac ogrodo-
wych i sprzątania domu, 604-607-306 
Zatrudnię prasowaczkę i szwaczkę. 
Stała praca. Umowa o pracę, 
600-293-257
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

Pilnie zatrudnię fryzjerkę w Jeżowie. 
Wysokie wynagrodzenie, 697-777-414

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

Szwalnia zatrudni osobę na stano-
wisko prasowaczka (cz) – konfekcja 
damska, tel. 693-426-098

Zatrudnię szwaczki, praca cały rok, 
605-845-380

Zatrudnię do układania kostki 
brukowej, 794-794-711

Szwaczki zatrudnimy od zaraz,  
tel. 604-797-243

Brukarzy z doświadczeniem, 
atrakcyjne wynagrodzenie,  
umowa o pracę, 607-303-814

SZUKAM PRACY

Dwie osoby przyjmą szycie chałup-
niczo, 693-970-989

ZDROWIE

UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrowski, 
Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 1. 
Pon/Śr/Pt: 13.00 - 16.00. WAZEK-
TOMIA, WSZYWKI (Esperal),  
tel. 602-190-429

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl

Przerwy w dostawach prądu
 � 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 

Przedstawiciel handlowy do przyuczenia tel.: 518-456-560
Sprzedam działkę leśną 0,8 ha Tworzyjanki, 601-359-550
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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! 

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

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

Potrzebujesz pomocy w zakresie obsługi biura?
Firma BIU-REX oferuje swoje usługi w księgowości,  

kadrach, prowadzeniu ewidencji, wystawianiu faktur  
i innych czynności w zależności od potrzeb

na miejscu u klienta i zdalnie.
Tel. 575 054 999            e-mail: biurexdorota@gmail.com

Skup Aut
513-067-594

USŁUGI  
SPRZĄTAJCE

 �pranie dywanów, kanap  
i tapicerki
 �mycie okien

tel. 691 840 071 
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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. 5 

Rodzaj odpadu Szczegółowy opis Kolor
pojemnika/worka

Worki od odkurzaczy powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane. CZARNY

Wycieraczki  do domu gumowe, z tworzyw sztucznych i naturalnych. CZARNY

Wycieraczki  
samochodowe

pióra wycieraczek najlepiej rozdzielić na części: metalową  wrzucić do żółtego pojemnika  
a gumową do zmieszanych. Dywaniki samochodowe do zmieszanych.

CZARNY  
ŻÓŁTY

Zabawki

z pluszu, z materiału, z drewna, wielomateriałowe należy wrzucić do odpadów zmieszanych. 
Zabawki plastikowe jak klocki lego, lalki, zwierzątka, domki, piłki, dmuchańce, baseny plastiko-
we – do żółtego. Zabawki elektroniczne czyli grające muszą być traktowane jako elektrośmieci, 
które należy odwieźć do PSZOK. Do zabawek zaliczamy też gry planszowe. Jeśli są wykonane  
z tektury i papieru – trzeba je wrzucić do makulatury wybierając drobne części plastikowe  
i metalowe i przenieść je do właściwych pojemników.

CZARNY  
ŻÓŁTY  

NIEBIESKI  
PSZOK

Zapalniczki, zapałki
jeśli zawierają gaz to muszą być traktowane jak spray czyli do PSZOK. Opróżnione mogą być 
wrzucone do zmieszanych. Tak samo z zapałkami, ale opróżnione pudełko powinno trafić do 
makulatury.

PSZOK  
CZARNY  

NIEBIESKI

Zdjęcia fotograficzne same kartoniki powinniśmy wrzucić do zmieszanych. Opróżnione albumy jeśli z papieru  
– do pojemnika niebieskiego jeżeli z różnych materiałów np. płótno, plastik – do czarnego. 

CZARNY  
NIEBIESKI

Żarówki zwykłe tzw. żarowe czyli takie, które się bardzo rozgrzewają można wrzucić do zmieszanych 
ale tzw żarówki LED, listwy z LED-owe, świetlówki są elektrośmieciami  muszą trafić do PSZOK 

CZARNY  
PSZOK

Żwirek dla zwierząt czysty i zużyty CZARNY

Maluszek z Koluszek

Sandra Sobczak
Rodzice: Beata i Grzegorz

Urodzona 6 czerwca 2020 r.
Waga 2330 g  

i 52 cm wzrostu

Czy wiesz, że…

Segregacja ma sens – ciekawostki 
- Z 35 plastikowych butelek można wyprodukować bluzę z polaru. Dzię-

ki recyklingowi oszczędzasz surowce (plastik robi się z pochodnych 
ropy naftowej) i energię.

- W Polsce marnuje się blisko 9 mln ton jedzenia rocznie. Kupuj tylko 
tyle jedzenia, ile na pewno zjesz.

- Jedna plastikowa butelka rozkłada się ok. 500 lat, a aluminiowa puszka 
od 200 do 400 lat. Nie pozwól aby zalegały na składowisku - segreguj.

- Puszki aluminiowe można poddawać recyklingowi nieskończona ilość 
razy. Przetworzenie tony aluminium to oszczędność 4 tony rudy i 700 
kilogramów ropy naftowej.

Akcja pobierania krwi 
w Koluszkach

28 czerwca w dniu wyborów w siedzibie Komendy Powiatowej PSP 
w Koluszkach przy ul. Słowackiego odbędzie się akcja pobierania krwi. 
Krew będzie można oddać w godzinach od 9.00 do 12.30.



Odszkodowania  
powypadkowe

Sprawy cywilne
Windykacja należności

tel. 663 742 876

Bardzo bym chciała, aby koncert promujący  
odbył się w Koluszkach

Lidia Kopania opowiada  
o najnowszej płycie

Zwyciężczyni Top Trendy, reprezentantka Polski w Moskwie na  fe-
stiwalu Eurowizji, piosenkarka, artystka polskiej estrady, z wykształcenia 
historyk sztuki oraz  arteterapeutka. Jej największe pragnienie: wyśpie-
wać swój koncert promujący jej najnowszą płytę w … Koluszkach. Z Li-
dią Kopanią rozmawia Zbigniew Komorowski. 

-Twój nowy projekt zatytułowałaś „W pomiędzy”. Czemu nie 
„Pomiędzy”?

-Podobne pytanie słyszę od wielu. Interesuje mnie całość życia, 
wszystko co jest w przestrzeni „w pomiędzy”. Nie tylko tym, co jest czar-
no-białe, staram się widzieć szerzej i patrzeć głębiej. Stąd taki tytuł płyty. 

-Co się na niej znajdzie?
-Płyta jest bardzo zróżnicowana. I najbardziej dojrzała z tych, które 

dotychczas wydałam, przyznaję. Na krążku znajdzie się art rock, odrobi-
na opery, jest również pop. Ocena  płyty należy jednak do osób, które 

będą jej słuchały. 
-Kto jest autorem tekstów i kompozytorem utworów?
-Płyta jest dziełem tych, z którymi cały czas współpracuję, m.in. z 

zespołem Kind of Blue czy twórca mojego eurowizyjnego utworu Bernd 
Klimpel, a także znakomity Team z Poznania. Producentem płyty jest Je-
ans Luck. Jestem bardzo ciekawa waszego odbioru. Przedsięwzięcie już 
zbiera laury, mimo, że na premię wciąż czekam. Mój producent muzycz-
ny otrzymał za „W pomiędzy” nagrodę Audiofilów w Niemczech, za 
brzmienie. Dźwięki wirują dookoła nas. Nie czujemy ściany dźwięku. Je-
stem dumna z tej płyty. 

-Kiedy  spodziewasz się premiery?
-Polska premiera odbędzie się jesienią. 
-Gdzie?
-Bardzo bym chciała, aby koncert promujący ten krążek odbył się w 

Koluszkach, połączony z ogólnopolskim spotkaniem mojego licznego - a 
jakże - Fun Clubu. Koluszki to moje rodzinne, ukochane miasto. Bardzo 
bym chciała, aby mój koncert odbył się tutaj. Tutaj ludzie przenoszą góry. 
Powtórzę się: kocham to miejsce. 

-Czym obecnie zajmujesz się? Czas walki z epidemią nie służy 
muzykom. Wielu z artystów musiało odwołać swe koncerty…

-Muzyka i śpiew to zarówno mój zawód jak i pasja. Ponieważ jestem 
historykiem sztuki,  postanowiłam zająć się  arteterapią, czyli terapią po-
przez sztukę. Dla nas, ludzi estrady, nadeszły ciężkie czasy. Na moje 
szczęście mam ciekawy zawód, sztuka jest przestrzenią która bardzo lu-
dzi otwiera, daje neutralną  przestrzeń, dzięki której ludzie mogą się ze 
sobą porozumieć. Myślę, że funkcjonowanie w Koluszkach jako artetera-
peutka daje duże możliwości. 

-Sztuka, poza tym że daje przyjemność, uzdrawia? 
-Oczywiście że tak! W śpiewie odczuwam coś w rodzaju katarsis- 

oczyszczenie. Śpiewanie, malowanie, tworzenie czegokolwiek, co jest 
piękne, wyrażamy siebie, i oczyszczamy swój organizm. Poprzez sztukę 
uwalniamy ciało i umysł ze złych emocji. 

-Co sądzisz o współczesnej polskiej piosence?
-Skomplikowany temat (śmiech). Ale jeśli ktoś w taki czy inny spo-

sób chce siebie realizować, to cóż,  czapka z głowy! Ja jednak wolę szu-
kać takiej muzyki, która jest trudniejsza, ambitna, stanowi dla mnie wy-
zwanie, zarówno wokalne jak i muzyczne. To sprawia mi przyjemność.  

-Wolisz być muzycznym Michałem Aniołem niż np. malarzem 
pokojowym, choć to skądinąd bardzo praktyczny zawód. Z szacun-
kiem dla wszystkich, którzy się tym fachem zajmują!

-O tak, bywają wśród nich prawdziwi artyści! Niemniej coś w twoim 
porównaniu jest. Wolę śpiewać trudną piosenkę, dla duszy, która wymaga!

-Rozmawiamy ze sobą na molo ośrodka w Lisowicach. Na prze-
łomie XIX i XX wieku do pałacu w Lisowicach zjeżdżała się łódzka 
fabrykancka „bohema”, by na łonie przyrody odpoczywać, rozma-
wiać o filozofii i sztuce, i słuchać żywej muzyki. Obecnie władze na-
szego miasta czynią starania, by poprzez budowę ośrodka rekreacyj-
nego, ożywić to miejsce i  nieco nawiązać do tamtego czasu sprzed 
ponad stu lat. 

-To bardzo piękne, urocze miejsce, i z całego serca popieram tę ini-
cjatywę! Kultura, to jest wielka przestrzeń, niestety czasem się ją zanie-
dbuje, co jest nawet z ekonomicznego punktu widzenia, ale przede 
wszystkim kulturowego, dużym błędem. Dlatego tym bardziej cieszę się 
z budowy ośrodka w Lisowicach. Kultura i pieniądze to dwa ogniwa, któ-
re winny się wspierać. Świetna inicjatywa! 


