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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
KPGK sp. z o.o.
ZUK
MGOPS
Pogot. Energetyczne
Pog. Kanalizacyjne
Pogotowie Gazowe
Ujęcie wody i pog. wod.
Oczyszcz. ścieków

– 44 725 67 68
– 44 714 58 45
– 44 714 04 95
– 44 714 58 25
– 991
– 468-30-15-31
– 44 714 58 79
507 078 873
– 992
– 44 714 58 24
605 370 020
– 44 714 58 79
507 078 873

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

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
ul. Sikorskiego 6
ul. Głowackiego 20
ul. Korczaka 5
ul. 11 Listopada 33
ul. Przejazd 6
ul. 3 Maja 8
ul. 3 Maja 19G
ul. Brzezińska 54
Gałków

– 736 697 592
– 44 714 16 43
– 44 714 02 86
– 44 714 24 58
– 44 714 03 63
– 44 714 24 44
– 44 714 07 88
– 44 714 02 73
– 44 714 00 77
– 605 509 502

Taxi
Rower miejski
Biuro numerów
Informacja PKP
KSM
Spółdz. Odlewnik
Urząd Pracy

– 44 714 58 42
– 42 214 40 00
– 118 913
– 19 757
– 44 714 10 41
– 44 714 19 98
– 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

Opłaty na rzecz Gminy Koluszki

PKO Bank Polski S.A. z/s w Łodzi,
Oddział 1 w Koluszkach,
ul. 11 Listopada 41
- konto do uiszczania wpłat
za podatki i pozostałych opłat:
11 1020 3352 0000 1802 0240 6841
- konto do uiszczania wpłat za „śmieci”:
35 1020 3352 0000 1302 0258 7947

Biuro Inżyniera Gminy

przyjmuje zgłoszenia dotyczące:
l

l
l

l
l

l
l
l
l
l

l
l
l
l

awarii sieci infrastruktury miejskiej (wodociągi,
kanalizacja, ciepłownictwo, energetyka,
gazociągi);
zimowego odśnieżania dróg;
uszkodzeń dróg i infrastruktury drogowej
(znaki, przepusty);
uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych;
nielegalnie prowadzonych robót w pasie
drogowym;
uszkodzonych latarni oświetlenia ulicznego;
czystości w mieście i gminie;
przepełnień pojemników na odpady;
przepełnionych ulicznych koszy na śmieci;
zniszczeń i nieporządku wokół pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów;
zaśmiecenia terenów;
dzikich wysypisk śmieci;
padłych zwierząt;
inne związane z bieżącą obsługą mieszkań-ców
w zakresie gospodarki komunalnej.

44 725 67 68 telefon czynny 24h
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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

Kasa Urzędu
poniedziałek, środa, czwartek
– 8.15-14.10
wtorek – 8.15-15.10
piątek – 8.15-13.10
przerwa w godzinach: 10.30-10.40 i
12.30-12.50

Infolinia
ws. przyłączy
Tu uzyskasz informacje jak przyłączyć się
do sieci kanalizacyjnej

pon. - piąt. w godz. 7.00-15.00

tel. 44 714 58 79

3.07.
ul. 3 Maja 8
4.07.
ul. 3 Maja 19G
5.07.
ul. Brzezińska 54
6.07.
ul. Przejazd 6
7.07.
ul. 11 Listopada 33
8.07.
ul. Żwirki 2
9.07.
ul. Głowackiego 20

3.07.2020 r.

Wyniki wyborów prezydenckich w Gminie Koluszki

Duda wygrywa I turę
Z roku na rok w wyborach
prezydenckich na terenie naszej
gminy PO coraz bardziej traci do
PiS. W 2010 r. w Gminie Koluszki
w I turze Jarosław Kaczyński uzy-

skał 8 punktów procentowych
przewagi nad Bronisławem Komorowskim, w 2015 r. w I turze Andrzej Duda o 10 pkt procentowych
wyprzedził Bronisława Komorow-
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tzw. ugrupowań narodowych, które w 2020 r. zagospodarował
Krzysztof Bosak (7,88 proc.),
wciąż na terenie naszej gminy
utrzymuje się kilkunastoprocentowa grupa osób, którym nie
po drodze jest z obecnym
ogólnopolskim podziałem
partyjnym.
Jeśli chodzi o pojedynek PO-PiS, utrzymane zostały tendencje sympatii politycznych na obszarach
wiejskich naszej gminy. Bastionem PiS okazały się takie miejscowości jak Długie
(69,31 proc.), Wierzchy
(67,92 proc.), Redzeń (62,96
proc.), Katarzynów (62
proc.). Regny (61 proc.) czy
Felicjanów (57,10 proc.). Z
kolei najniższe wyniki Andrzej Duda otrzymywał w
zachodniej części gminy, w Gałkówku i Różycy 38-40 proc.). Zdecydowanie najgorszy wynik obecny prezydent uzyskał z obszaru
osiedla Łódzkiego II w Kolusz-

wiło się 54,18 proc. uprawnionych
do głosowania, w 2020 r. udział w
wyborach wzięło aż 69,72 proc.
wyborców (2010 r. – 58,4 proc.).
Najbardziej do udziału w wyborach zmobilizowali się mieszkańcy głosujący w punkcie wybor-

czym przy ul. Mickiewicza w
Koluszkach (frekwencja 78,65
proc. os. Łódzkie II i 74 proc. os.
Łódzkie). Pełne wyniki wyborów
nba str. 5.
Druga tura wyborów odbędzie
się w niedzielę 12 lipca.
(pw)

Od piątku do kina!
Od piątku 10 lipca rusza Kino ODEON 3D. Kino zostanie otwarte zgodnie z wytycznymi dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce, podanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. W kinie
obowiązuje noszenie maseczek. Zajęta może być maksymalnie połowa miejsc na sali.
10.07 - piątek
15:00 Czworo dzieci i COŚ familijny 2D Dub PREMIERA
17:30 #tu i teraz 2D Nap PREMIERA
20:00 Dżentelmeni 2D Nap
11.07 - sobota
15:00 Czworo dzieci i COŚ familijny 2D Dub PREMIERA
17:30 #tu i teraz 2D Nap PREMIERA
20:00 Dżentelmeni 2D Nap

skiego, by w II turze przewagę powiększyć do blisko 13 proc. W tym
roku w I turze Andrzej Duda wręcz
deklasuje Rafała Trzaskowskiego,
uzyskując wynik lepszy od swojego rywala aż o 20 proc.
Podobnie jak w wynikach
ogólnopolskich, bardzo dobrym
wynikiem w naszej gminie może
pochwalić się debiutant na scenie
politycznej Szymon Hołownia,
który z wynikiem 13,40 proc. uplasował się na trzecim miejscu. Co
ciekawe jeszcze lepszym wynikiem pięć lat temu poszczycił się
inny bezpartyjny polityk Paweł
Kukiz (20,79 proc.), ale jeśli od
jego wyniku odjęlibyśmy głosy

kach (27,14 proc.). Dla kandydata
PO Rafała Trzaskowskiego wymieniane miejscowości były lustrzanym odbiciem preferencji wyborczych. Wymienione os. Łódzkie II było jedynym miejscem na
mapie naszej gminy, w którym wygrał bezpośredni pojedynek z Andrzejem Dudą (w głosach 72:57).
Jeśli chodzi o frekwencję, stanęliśmy na wysokości zadania. Podobnie jak podczas ostatnich wyborów prezydenckich, przebiliśmy
frekwencję ogólnopolską o ponad
5 proc. Ogólnie wybory cieszyły
się dużo większym zainteresowaniem niż w 2015 r. Wtedy na naszym terenie do urn w I turze sta-

12.07 - niedziela
15:00 Czworo dzieci i COŚ familijny 2D Dub PREMIERA
17:30 #tu i teraz 2D Nap PREMIERA
20:00 Dżentelmeni 2D Nap
15.07 - środa
17:00 Czworo dzieci i COŚ familijny 2D Dub PREMIERA
19:30 #tu i teraz 2D Nap PREMIERA
16.07 - czwartek
17:00 Czworo dzieci i COŚ familijny 2D Dub PREMIERA
19:30 #tu i teraz 2D Nap PREMIERA

Do czego służy kamera na wiadukcie?
Na jednej z latarni na wiadukcie pojawiła się kamera. Urządzenie
monitoruje natężenie ruchu. Akcja podjęta przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi realizowana jest w kontekście planowanej budowy nowego
wiaduktu w Koluszkach.
(pw)

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

4

Tydzień w Koluszkach nr 27

Wyniki wyborów w Gminie Koluszki
Przedszkole Nr 1 w Koluszkach,
ul. Budowlanych 10
1. BIEDROŃ Robert – 19
2. BOSAK Krzysztof – 69
3. DUDA Andrzej Sebastian – 537
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek – 150
5. JAKUBIAK Marek – 0
6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin – 24
7. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz – 0
8. TANAJNO Paweł Jan – 0
9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 269
10. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz – 1
11. ŻÓŁTEK Stanisław Józef – 1
Szkoła Podstawowa Nr w Koluszkach,
ul. Kościuszki 16
1. BIEDROŃ Robert – 28
2. BOSAK Krzysztof – 81
3. DUDA Andrzej Sebastian – 482
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek – 140
5. JAKUBIAK Marek – 1
6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin – 27
7. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz – 0
8. TANAJNO Paweł Jan – 0
9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 336
10. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz – 0
11. ŻÓŁTEK Stanisław Józef – 1
Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach,
ul. 11 Listopada 33
1. BIEDROŃ Robert – 14
2. BOSAK Krzysztof – 49
3. DUDA Andrzej Sebastian – 263
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek – 88
5. JAKUBIAK Marek – 0
6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin – 6
7. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz – 1
8. TANAJNO Paweł Jan – 1
9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 173
10. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz – 1
11. ŻÓŁTEK Stanisław Józef – 1
Ochotnicza Straż Pożarna w Koluszkach,
ul. 11 Listopada 39
1. BIEDROŃ Robert – 11
2. BOSAK Krzysztof – 63
3. DUDA Andrzej Sebastian – 310
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek – 88
5. JAKUBIAK Marek – 4
6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin – 20
7. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz – 1
8. TANAJNO Paweł Jan – 0
9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 196
10. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz – 1
11. ŻÓŁTEK Stanisław Józef – 3
Przedszkole Nr 2 w Koluszkach, ul. Reja 5
1. BIEDROŃ Robert – 15
2. BOSAK Krzysztof – 62
3. DUDA Andrzej Sebastian – 298
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek – 69
5. JAKUBIAK Marek – 0
6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin – 14
7. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz – 0
8. TANAJNO Paweł Jan – 1

9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 166
10 WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz – 0
11 ŻÓŁTEK Stanisław Józef – 1
Budynek przy ul. Mickiewicza 8
w Koluszkach
1. BIEDROŃ Robert – 16
2. BOSAK Krzysztof – 53
3. DUDA Andrzej Sebastian – 389
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek – 113
5. JAKUBIAK Marek – 0
6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin – 11
7. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz – 0
8. TANAJNO Paweł Jan – 1
9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 208
10. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz – 2
11. ŻÓŁTEK Stanisław Józef – 4
Żłobek Miejski w Koluszkach, ul. Staszica 36
1 BIEDROŃ Robert 23
2 BOSAK Krzysztof 52
3 DUDA Andrzej Sebastian 325
4 HOŁOWNIA Szymon Franciszek 117
5 JAKUBIAK Marek 2
6 KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 18
7 PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 1
8 TANAJNO Paweł Jan 0
9 TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 237
10 WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 0
11 ŻÓŁTEK Stanisław Józef 2
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koluszkach,
ul. Zagajnikowa 12
1. BIEDROŃ Robert – 16
2. BOSAK Krzysztof – 37
3. DUDA Andrzej Sebastian – 288
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek – 74
5. JAKUBIAK Marek – 0
6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin – 11
7. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz – 1
8. TANAJNO Paweł Jan – 1
9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 156
10. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz – 0
11. ŻÓŁTEK Stanisław Józef – 2
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koluszkach,
ul. Zagajnikowa 12
1. BIEDROŃ Robert – 17
2. BOSAK Krzysztof – 46
3. DUDA Andrzej Sebastian – 308
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek – 90
5. JAKUBIAK Marek – 0
6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin – 12
7. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz – 3
8. TANAJNO Paweł Jan – 3
9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 173
10. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz – 2
11. ŻÓŁTEK Stanisław Józef – 1
Budynek przy ul. Mickiewicza 8 w Koluszkach
1. BIEDROŃ Robert – 3
2. BOSAK Krzysztof – 24
3. DUDA Andrzej Sebastian – 57
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek – 41
5. JAKUBIAK Marek – 0
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin – 9
7. PIOTROWSKI Mirosław – 0
8. TANAJNO Paweł Jan – 0
9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 72
10. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz – 3
11. ŻÓŁTEK Stanisław Józef – 1
Szkoła Podstawowa w Różycy,
ul. Piotrkowska 11
1. BIEDROŃ Robert – 19
2. BOSAK Krzysztof – 53
3. DUDA Andrzej Sebastian – 218
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek – 110
5. JAKUBIAK Marek – 4
6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin – 7
7. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz – 2
8. TANAJNO Paweł Jan – 1
9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 156
10. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz – 2
11. ŻÓŁTEK Stanisław Józef – 0
Szkoła Podstawowa w Różycy,
ul. Piotrkowska 11
1. BIEDROŃ Robert – 11
2. BOSAK Krzysztof – 44
3. DUDA Andrzej Sebastian – 191
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek – 55
5. JAKUBIAK Marek – 0
6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin – 14
7. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz – 2
8. TANAJNO Paweł Jan – 0
9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 176
10. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz – 0
11. ŻÓŁTEK Stanisław Józef – 3
Świetlica w Przanowicach, Przanowice 29A
1. BIEDROŃ Robert – 1
2. BOSAK Krzysztof – 25
3. DUDA Andrzej Sebastian – 110
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek – 26
5. JAKUBIAK Marek – 0
6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin – 6
7. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz – 0
8. TANAJNO Paweł Jan – 2
9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 35
10. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz – 0
11. ŻÓŁTEK Stanisław Józef – 1
Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym,
ul. Dzieci Polskich 14
1. BIEDROŃ Robert – 23
2. BOSAK Krzysztof – 45
3. DUDA Andrzej Sebastian – 231
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek – 89
5. JAKUBIAK Marek – 5
6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin – 19
7. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz – 0
8. TANAJNO Paweł Jan – 0
9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 164
10. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz – 1
11. ŻÓŁTEK Stanisław Józef – 0
Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym,
ul. Dzieci Polskich 14
1. BIEDROŃ Robert – 31
2. BOSAK Krzysztof – 93
3. DUDA Andrzej Sebastian – 412
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek – 158
5. JAKUBIAK Marek – 2
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6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin – 25
7. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz – 0
8. TANAJNO Paweł Jan – 0
9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 351
10. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz – 3
11. ŻÓŁTEK Stanisław Józef – 3
Ochotnicza Straż Pożarna w Borowej,
ul. Długa 166
1. BIEDROŃ Robert – 9
2. BOSAK Krzysztof – 31
3. DUDA Andrzej Sebastian – 206
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek – 71
5. JAKUBIAK Marek – 2
6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin – 5
7. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz – 0
8. TANAJNO Paweł Jan – 0
9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 135
10. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz – 1
11. ŻÓŁTEK Stanisław Józef – 2
Szkoła Podstawowa w Będzelinie,
ul. Szkolna 10
1. BIEDROŃ Robert – 4
2. BOSAK Krzysztof – 10
3. DUDA Andrzej Sebastian – 97
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek – 39
5. JAKUBIAK Marek – 0
6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin – 8
7. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz – 0
8. TANAJNO Paweł Jan – 0
9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 43
10. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz – 0
11. ŻÓŁTEK Stanisław Józef – 1
Szkoła Podstawowa w Różycy,
ul. Piotrkowska 11
1. BIEDROŃ Robert – 9
2. BOSAK Krzysztof – 24
3. DUDA Andrzej Sebastian – 133
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek – 35
5. JAKUBIAK Marek – 1
6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin – 8
7. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz – 0
8. TANAJNO Paweł Jan – 2
9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 113
10. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz – 1
11. ŻÓŁTEK Stanisław Józef – 0
Świetlica w Starym Redzeniu,
Stary Redzeń 83A
1. BIEDROŃ Robert – 1
2. BOSAK Krzysztof – 19
3. DUDA Andrzej Sebastian – 106
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek – 20
5. JAKUBIAK Marek – 0
6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin – 6
7. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz – 0
8. TANAJNO Paweł Jan – 0
9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 40
10. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz – 0
11. ŻÓŁTEK Stanisław Józef – 1
Świetlica w Starym Redzeniu,
Stary Redzeń 83A
1. BIEDROŃ Robert – 5
2. BOSAK Krzysztof – 30
3. DUDA Andrzej Sebastian – 204
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek – 19
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5. JAKUBIAK Marek – 1
6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin – 8
7. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz – 0
8. TANAJNO Paweł Jan – 1
9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 56
10. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz – 0
11. ŻÓŁTEK Stanisław Józef – 0
Świetlica w Regnach,
Regny ul. Główna 22
1. BIEDROŃ Robert – 4
2. BOSAK Krzysztof – 15
3. DUDA Andrzej Sebastian – 138
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek – 25
5. JAKUBIAK Marek – 2
6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin – 5
7. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz – 0
8. TANAJNO Paweł Jan – 1
9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 36
10. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz – 0
11. ŻÓŁTEK Stanisław Józef – 0
Szkoła Podstawowa w Długiem
1. BIEDROŃ Robert – 2
2. BOSAK Krzysztof – 25
3. DUDA Andrzej Sebastian – 192
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek – 25
5. JAKUBIAK Marek – 1
6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin – 3
7. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz – 0
8. TANAJNO Paweł Jan – 1
9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 27
10. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz – 1
11. ŻÓŁTEK Stanisław Józef – 0
Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchach
1. BIEDROŃ Robert – 3
2. BOSAK Krzysztof – 11
3. DUDA Andrzej Sebastian – 108
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek – 16
5. JAKUBIAK Marek – 0
6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin – 4
7. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz – 0

8. TANAJNO Paweł Jan – 0
9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 17
10. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz – 0
11. ŻÓŁTEK Stanisław Józef – 0
Świetlica w Felicjanowie, Felicjanów 1A
1. BIEDROŃ Robert – 4
2. BOSAK Krzysztof – 35
3. DUDA Andrzej Sebastian – 181
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek – 30
5. JAKUBIAK Marek – 0
6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin – 3
7. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz – 0
8. TANAJNO Paweł Jan – 0
9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 61
10. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz – 3
11. ŻÓŁTEK Stanisław Józef – 0
Świetlica w Katarzynowie, Katarzynów 7
1. BIEDROŃ Robert – 3
2. BOSAK Krzysztof – 12
3. DUDA Andrzej Sebastian – 155
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek – 25
5. JAKUBIAK Marek – 1
6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin – 4
7. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz – 2
8. TANAJNO Paweł Jan – 0
9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 48
10. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz – 0
11. ŻÓŁTEK Stanisław Józef – 0
Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach
1. BIEDROŃ Robert – 1
2. BOSAK Krzysztof – 0
3. DUDA Andrzej Sebastian – 19
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek – 2
5. JAKUBIAK Marek – 0
6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin – 1
7. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz – 1
8. TANAJNO Paweł Jan – 0
9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 0
10. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz – 0
11. ŻÓŁTEK Stanisław Józef – 0

Wyniki głosowania w Gminie Koluszki
DUDA Andrzej 								
TRZASKOWSKI Rafał						
HOŁOWNIA Szymon						
BOSAK Krzysztof								
BIEDROŃ Robert								
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław			
ŻÓŁTEK Stanisław							
JAKUBIAK Marek								
WITKOWSKI Waldemar					
TANAJNO Paweł 								
PIOTROWSKI Mirosław					

5 958			
3 444			
1 715			
1 008			
292			
278			
28			
26			
22			
15			
14			

46,55%
26,91%
13,40%
7,88%
2,28%
2,17%
0,22%
0,20%
0,17%
0,12%
0,11%

Frekwencja: 69,72%
Liczba kart ważnych: 12 841 Liczba głosów ważnych: 12 800 Liczba uprawnionych: 18 419
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Działania Straży Pożarnej
W Gałkowie Małym w dniu 24 czerwca, podczas gwałtownych opadów deszczu jak i silnie wiejącego wiatru, drzewo przechyliło się i oparło o przewody energetyczne. Nie doszło do zerwania przewodów. Strażacy z podnośnika ścięli drzewo i odciążyli linię energetyczną. W
działaniach brały udział zastępy z JRG Koluszki oraz OSP Gałków Duży.
Po kolejnych opadach deszczu kolejne podtopienia. 24 czerwca strażacy pompowali wodę z ulicy Łąkowej i Wołyńskiej. W działaniach brały udział zastępy z JRG Koluszki i OSP Koluszki, a dzień później w Słotwinach na ul. Tomaszowskiej.
Do usunięcia gniazda szerszeni strażacy wyjeżdżali w dniu 25 czerwca na ul. Warszawską w Koluszkach. Gniazdo znajdowało się na budynku
mieszkalnym i było zagrożeniem dla mieszkańców. Zebrane gniazdo
szerszeni strażacy wywieźli do lasu. W działaniach brały udział zastępy z
JRG Koluszki. Podobne zdarzenie miało miejsce 28 czerwca na ul. Sportowej w Gałkowie Małym.
Wyładowanie atmosferyczne za budynkiem gospodarczym było
przyczyną niewielkiego pożaru suchej trawy w Nowym Redzeniu. Na
szczęście nie doszło do pożaru budynku gospodarczego. W działaniach
brały udział zastępy z JRG Koluszki i OSP Koluszki.
Kolejne opady deszczu w dniu 26 czerwca, sprawiły zalanie ul. Wołyńskiej w Koluszkach. Do pompowania wody zadysponowany został zastęp z OSP Koluszki. Tego samego dnia wodę pompował również zastęp
z OSP Borowa na ul. Długiej w Borowej.
W dniu 27 czerwca silne wiatry powaliły pień drzewa na jezdnię blokując przejazd. Zdarzenie miało miejsce w Gałkowie Małym na ul. Partyzantów. W działaniach usuwania drzewa z jezdni brał udział zastęp z OSP
Borowa.
W Gałkowie Małym na ul. Łódzkiej drzewo oparło się o przewody
telekomunikacyjne i ogrodzenie podczas silnych wiatrów. Strażacy usunęli drzewo z przewodów i ogrodzenia. Nie doszło do zerwania przewodów. Uszkodzeniu uległo ogrodzenie. W działaniach brały udział zastępy
z JRG Koluszki i OSP Gałków Duży.
W dniu 27 czerwca do straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o zagrożeniu przepełnieniem zbiornika retencyjnego w Koluszkach na ul. Zielonej z uwagi na obfite opady deszczu. Zagrożone zalaniem była podstacja
energetyczna jak również bocznica kolejowa. Wypompowano ok. 6000 m3
wody. W działaniach brały udział zastępy z JRG Koluszki, OSP Wierzchy
i OSP Koluszki.
W budynku wielorodzinnym w Koluszkach przy ul. Tuwima mieszkańcy zgłosili wyczuwalny zapach gazu. Strażacy zastali na miejscu dwie
butle gazowe 11 kg na zewnątrz budynku. Sprawdzono zakręcenie butli
oraz przy pomocy urządzeń pomiarowych sprawdzono pomieszczenia na
obecność gazu. Nie stwierdzono zagrożenia. Zdarzenie miało miejsce w
dniu 28 czerwca. W działaniach brał udział zastęp z JRG Koluszki.
Kolejne pompowanie wody z ulicy Wołyńskiej w Koluszkach po
opadach deszczu, miało miejsce w dniu 29 czerwca. W działaniach brał
udział zastęp z JRG Koluszki.
Zastęp z JRG Koluszki brał udział w ratowaniu trzech małych kotów,
które znajdowały się w przewodzie kominowym. Zdarzenie miało miejsce w dniu 30 czerwca w Koluszkach przy ul. Stasica. Przy pomocy
chwytaka do zwierząt strażacy wyciągnęli koty i przekazali właścicielce.
a.M.K

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

Burmistrz Koluszek informuje,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada
65, wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Gałków Mały, obręb Gałków Mały,
gm. Koluszki, stanowiących własność Gminy Koluszki:
- oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 694/31 o pow. 0,0051 ha,
- oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 699/11 o pow. 0,0052 ha,
- oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 694/30 o pow. 0,0080 ha,
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, telefon
(44) 725-67-54.

Po zaświadczenie o prawie
do głosowania udaj się do Urzędu
W niedzielę 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich, w której zmierzą się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski.

Wyrazy głębokiego współczucia dla

dyr. Danuty Oleksiak oraz jej najbliższych
z powodu śmierci TEŚCIOWEJ

składają pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach

Przypominamy, że osoby które w drugiej turze zamierzają głosować
poza miejscem zamieszkania, muszą uzyskać zaświadczenie o prawie do
głosowania.
Wydaje je gmina, w której wyborca jest w spisie wyborców. Zaświadczenie o prawie do głosowania można odbierać do 10 lipca osobiście za pokwitowaniem lub za pośrednictwem upoważnionej osoby.
(pw)
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I Ty możesz zostać policjantem
powiatu łódzkiego wschodniego
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego jest dla
Ciebie właściwym miejscem jeśli tylko… chcesz połączyć pasję ze służbą,
cenisz stabilizację zatrudnienia, jesteś wrażliwy na wszelkie formy łamania
prawa, chcesz się rozwijać. Wstąp w szeregi niebieskiego munduru! W koluszkowskiej komendzie łącznie z jednostkami podległymi mamy 10 wakatów. Policjantów i policjantek potrzeba w każdym pionie co oznacza, że
osoby wstępujące w nasze szeregi mogą pracować w wymarzonym wydziale.
Komenda Powiatowa Policji w
Koluszkach swoim zasięgiem obejmuje cały powiat łódzki wschodni. W
Koluszkach usytułowana jest komenda powiatowa, natomiast w Rzgowie
i Tuszynie są komisariaty policji. W
Andrespolu funkcjonuje posterunek
policji. Osoby zainteresowane służbą
mogą pracować w Koluszkach, Tuszynie, Rzgowie i Andrespolu. Obecnie cały stan etatowy to 131 funkcjonariuszy w tym 27 policjantek.
Cywili jest 35. Zapotrzebowanie na
nowe siły jest w każdej z tych jednostek. Obecnie szeregi naszej komendy zasila 4 kursantów, czyli osoby nowo przyjęte do policji są na 6 miesięcznych kursach podstawowych. Z uwagi na panującą epidemię szkolenia
zostały przerwane a kursanci wrócili do jednostek i każdego dnia wspomagają policjantów naszego powiatu, ponieważ jeszcze nie nabyli wszystkich
uprawnień (nie mogą posługiwać się bronią ani środkami przymusu bezpośredniego). Najstarszy z policjantów ma 56 lat i prawie 30 lat służby w Policji. Najmłodszy to 20 latek, który w lutym br. rozpoczął szkolenie.
Co daje służba w Policji?! Większość policjantów odpowiada przede
wszystkim, że najważniejsza jest chęć pomagania innym. Oczywiście to nie
jest zwykła praca… to ciągła służba, 24h na dobę. To przede wszystkim wyzwanie i wiele wyrzeczeń ale jednocześnie marzenie wielu młodych ludzi.
Nie bez powodu mówi się, że to zawód dla ludzi z pasją. Ta służba pozwala
na to aby realizować swoje pasje, służyć i chronić a przede wszystkim strzec
litery prawa. To ciekawa praca, w której każdy może znaleźć miejsce dla siebie. Służąc w Policji wachlarz możliwości jest naprawdę szeroki: służba prewencyjna, kryminalna, dochodzeniowo-śledcza, ruchu drogowego, profilaktycy, przewodnicy psów, technicy kryminalistyki, rzecznicy prasowi,
policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą, korupcyjną, cybernetyczną, narkotykową – to wszystko można realizować na poziomie komendy powiatowej. Oczywiście w jednostkach policji wyższych szczebli dodatkowo można realizować się jako policjanci z laboratorium
kryminalistycznego, psycholodzy, policjanci zwalczający zorganizowane
grupy przestępcze, policyjni antyterroryści czy oddziały prewencji.
Zalety pracy w Policji to przede wszystkim stabilność zatrudnienia, prawa emerytalne po 25 latach służby (wcześniej było po 15 latach), poza podstawową pensją są takie dodatki jak 13-stka, premie uznaniowe, dofinansowanie za wczasy czy dojazdy do miejsca pracy, nagrody jubileuszowe czy
dodatkowy urlop (z upływem przepracowanych lat). Pierwszą pensję otrzymuje już kursant odbywający kurs podstawowy, który trwa 6 miesięcy. Już
wtedy dopiero świeżo przyjęty policjant szkoli swoje umiejętności a dodatkowo w szkołach policji ma zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie,
umundurowanie i zarabia 3.200 zł brutto. Zaraz po zakończeniu szkolenia
wraca do jednostki policji i zaczyna pełnić w niej służbę, wtedy jego pensja
wzrasta do 4.130 zł brutto. Wypłata wzrasta wraz z mianowaniem na wyższy
stopień czy awansem w grupie zaszeregowania. Na samym początku młody
policjant ma czas na poznanie specyfiki zawodu i przyjrzeniu się jak wygląda praca w różnych wydziałach. A już wtedy chęci i wiedza wskażą gdzie
znajdzie własne miejsce w niebieskim mundurze. Każdy funkcjonariusz
musi umieć posługiwać się bronią i systematycznie odbywa praktyczne
szkolenia w tym zakresie.
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Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji na terenie powiatu
łódzkiego wschodniego (Koluszki, Andrespol, Nowosolna, Rzgów, Tuszyn,
Brójce) mogą dowiedzieć się wszystkiego i złożyć komplet dokumentów w
Zespole Kadr i Szkolenia koluszkowskiej komendy. Pracownicy komendy
zawsze wskażą co zrobić na każdym etapie rekrutacji. Zespół kadr i szkolenia działa codziennie od 7:30 do 15:30 oraz w doborowe czwartki od 14:00
do 16:00 (telefonicznie można również umówić się na dogodny termin dla
przyszłego kandydata).
Po złożeniu dokumentów wyznaczany jest test wiedzy i sprawności
fizycznej (świeżo upieczeni kursanci koluszkowskiej policji przyznają, że
warto spróbować swoich sił w ,,sprawnościówce”, która nie jest skomplikowana). Następnie wyznaczany jest termin testu psychologicznego MultiSelect i badań lekarskich oraz rozmowy
kwalifikacyjnej.
Po
pozytywnym zaliczeniu każdego z
etapów osoba taka zostaje przyjęta
do służby w Policji i odbywa pół
roczny kurs podstawowy gdzie poznaje tajniki pracy w Policji. Po zakończonym kursie wraca do jednostki policji gdzie oczekuje na
adaptację zawodową (czyli pełni
służbę przez 3 miesiące w Oddziałach Prewencji w Łodzi albo Warszawie). Wtedy świeżo upieczeni
policjanci uczą się przede wszystkim ,,pracy na ulicy”, która uczy
kreatywności, pracy z ludźmi,
współpracy, przewidywania zachowań a przede wszystkim oswaja z zagrożeniami. Po kilkumiesięcznym przeszkoleniu młody policjant trafia do
murów koluszkowskiej policji gdzie zaczyna normalnie pracować a predyspozycje, charakter i zainteresowania pozwalają na pracę w pionie kryminalnym, prewencyjnym, ruchu drogowego. Często wymagane są od
policjantów dodatkowe umiejętności, które nabywa poprzez szkolenia
specjalistyczne, które zapewnia policja np: kursy analizy kryminalnej,
minersko – pirotechniczny, taktyki i techniki interwencji, dochodzeniowo
– śledcze, cyberprzestępczości.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości bądź wiążesz swoją przyszłość z niebieskim mundurem zapraszamy każdego dnia w godz. 7:3015:30 oraz w każdy ,,doborowy czwartek” w godz: 14:00-16:00 do Zespołu
Kadr i Szkolenia w Koluszkach ul. 11 Listopada 62 F tel: (47) 841 22 15; tel.
(47) 841 22 16.
Terminy przyjęć do służby w Policji w 2020 roku to: 13 lipca, 16 września, 5 listopada i 30 grudnia (są to terminy kiedy zostaną przyjęte osoby po
zakończonej już rekrutacji, dlatego nie zwlekaj! Złóż dokumenty już dziś!)
Nabór prowadzony jest przez cały czas co oznacza, że każdego dnia możesz
złożyć dokumenty.

Katastrofa ekologiczna
niedaleko Koluszek
27 czerwca wykryto potężny wyciek ropy do zbiornika wodnego w
Rogowie. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że nieznani sprawcy wykonali odwiert w pobliskim rurociągu i regularnie kradli paliwo. Do
zbiornika przedostały się tysiące ton substancji ropopochodnej. Co ciekawe ropa, która zanieczyściła okolice Rogowa, pochodzi z rurociągu Płock
– Koluszki. Akcja oczyszczania może potrwać jeszcze wiele dni a nawet
tygodni. Strażacy ustawili m.in. elastyczne zapory, aby skażenie nie przedostało się do rzeki Mrogi i innych zbiorników w okolicy. Pocieszeniem
dla naszych mieszkańców jest to, że źródła Mrogi biorą początek w okolicy naszej gminy, a więc woda spływa do Rogowa.
(pw)
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Pochwała brzydoty czy opowieść
„Każda z blizn” nowy film
krzyczącego o miłość?
Mateusza Winkla o „Popku” Popek „pijany”… powietrzem
Mateusz Winkiel, założyciel
firmy „Mania Studio” z Koluszek, pracuje nad swoim nowym
filmem, zatytułowanym „Każda
z blizn”, który jest jego akademickim dyplomem. Bohaterem
filmu jest znany raper i sportowiec MMA.
-Impulsem do powstania obrazu był kilkugodzinny, szczery
wywiad z Pawłem Mikołajewem,
znanym szerszej publiczności jako

„Popek”- mówi Mateusz Winkiel.
Na kanwie tego wywiadu reżyser
stworzył szkic dziewięciu scen
ukazujących życie bohatera, które
jego zdaniem zdefiniowały go jako
artystę i ukształtowały jego życie
prywatne.
Poprzedni film szefa Mania
Studio - „Popek za życia”, pozwolił na zbliżenie się do Pawła, jego
rodziny oraz najbliższych współpracowników.
Jak zapewnia Mateusz Winkiel, jego najnowsza produkcja nie
jest standardowym dokumentem
lecz odważnym krokiem. Tytułowe
„Blizny” to doświadczenie i wspomnienia, które stworzyły „Popka”muzyka, gwałtownego showmana
czy zagubionego dzieciaka, co
dzień zakładającego maskę, próbującego zrekompensować sobie
trudny start.
„Każda z blizn” posiada
charakter dokumentalny
Sceny filmu realizowane są w
innej formie wizualnej, najstarsze

wspomnienie zobrazowane zostanie z wykorzystaniem techniki animacji rysunkowej. -Każdą kolejną
scenę widz będzie oglądać w innej
formie, przechodząc przez sceny
zrealizowane w konwencji musicalu, teledysku, sekwencji filmowych z udziałem aktorów, rekonstrukcji
filmowej,
realizacji
telewizyjnej wielokamerowej, aż
do sceny finałowej, nakręconej jedynie przy użyciu telefonu komórkowego. Czy użycie np. tech-

niki animacji rysunkowej w
odwzorowaniu wydarzenia, które
miało faktyczne miejsce w życiu
bohatera, zatraca u widza poczucie autentyczności w przeciwieństwie do scen zarejestrowanych
telefonem komórkowym? Na to
pytanie i wiele innych zagadnień
związanych z pracą ma dać odpowiedź filmowy projekt, który już
rozpocząłem - mówi Mateusz
Winkiel.
Obraz jest praktyczną częścią
pracy doktorskiej Mateusza Winkla pt. „Współistnienie i zależności form narracyjnych w obszarze
jednego dzieła na przykładzie autorskiego filmu pt. „Każda z
Blizn”.
Premiera filmu połączona z
obroną pracy doktorskiej Mateusza, przewidziana jest na jesień
2020 roku. Później film rozpocznie
swą drogę po festiwalach filmowych by na koniec trafić do kin
studyjnych a następnie na jedną z
platform internetowych.
Zk

Pewna filozoficzna sentencja
głosi, że „najpiękniejsze kwiaty to
te, rosnące na najbardziej cuchnącym gnoju…”. Powyższe słowa
idealnie wpisują się w skomplikowaną i kontrowersyjną, choć prawdziwą biografię Pawła, znanego
wszystkim jako „Popek”.

-Widziałeś scenariusz?
-Wiem tylko tyle, że film będzie się składał z dziewięciu scen,
m.in. ze animacji, teledysku czy
talk show. Za dużo nie chcę wiedzieć, chcę być mile zaskoczonym
w finale, dlatego nie wnikam w
szczegóły filmu. Praca nad jego

Dla wielu „szlachetnie” urodzonych lub wychowanych na
francuskich manierach, film Mateusza Winkla o „Popku” może być
odebrany jako pochwała brzydoty,
ale to byłaby tylko jedna z opinii,
z którą nie każdy by się zgodził.
To film o człowieku, dla którego,
jak sam powiedział, najbardziej
zaciekła i okrutna walka, to ta toczona w nim samym z samym
sobą.
Pod cielesną powłoką tego
człowieka, w całości pokrytego tatuażem (łącznie z tatuażem oczu) i
bliznami na twarzy, kryje się serce
bardzo wrażliwe i otwarte na świat
niczym niezmąconego piękna. Jesteśmy tuż przed wejściem na plan
talk show, który poprowadzi Wojtek Jagielski, znany dziennikarz,
więc rozmowa jest krótka. Z „Popkiem”, raperem, i sportowcem
MMA, bohaterem filmu Mateusza
Winka „Każda z blizn” rozmawia
Zbigniew Komorowski.

powstaniem wygląda tak, że w
dniu nagrywania dowiaduję się od
reżysera, co dziś będziemy robić.
-Jak oceniasz film?
-Ciężko będzie go przebić
(śmiech).
-Byłem zaproszony na plan
„Każdej z blizn”, przyglądam się
powstawaniu scenom z Twego
dzieciństwa. Mówiąc najłagodniej, Twoje najmłodsze lata życia
dalekie były od sielanki. Tamten
czas ukształtował Cię?
-Gdyby nie było jak było, nie
byłbym dzisiaj tym, kim jestem.
Nie było by moich upadków i
wzlotów. To są bardzo mocne
upadki i bardzo mocne wzloty.
Wiesz, gdybym miał bogatych rodziców, i wszystko w domu rodzinnym było by właściwie ułożone,
podejrzewam, że dzisiaj byłbym
prezydentem Polski (śmiech).
-Odpowiedź na czasie! Pogadajmy o dyscyplinie sportowej, którą uprawiasz, którą są
Mieszane Sztuki Walki-MMA.
-Obecnie przygotowuję się do
kolejnej walki. Na razie nie wolno
mi zdradzić, z kim będę walczył.
Będzie to za dwa miesiące.
-Obecnie „Popek” ma chwile
wzlotów czy raczej „ląduje” w dół?
-Teraz decydowanie są to
moje wzloty. Żyję sportowo i jestem „pijany” powietrzem.

-Zaskoczył Cię pomysł Mateusza o zrobieniu kolejnego, po
„Popek za życia”, filmu o Tobie?
-To wyszło samo z siebie. Po
pierwszym filmie temat zaczął żyć
swoim życiem. Na drugi projekt
„Mani” złożyło się moje dzieciństwo jak i lata późniejsze a także
to, czym zajmuję się obecnie.
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Mirosław Zbrojewicz dla TwK

-„Popek” z definicji jest kontrowersyjny i chyba o to mu chodzi, by
takim być. Zresztą z tego co wiem,
pielęgnuje tę swoją kontrowersyjność. To naprawdę hollywoodzki życiorys, niezwykle barwna postać.
Myślę, że należy mu się film.
-Utożsamia się Pan z odgrywanymi przez siebie bohaterami?
-Nie, absolutnie. Wyglądam
jak wyglądam, owszem. A że tak
wyglądam, to wiadomo, że jak szukają kogoś, kto ma zagrać drania
uciekającego przed policją, to
dzwonią do mnie (śmiech). Ale jak
trzeba było, to grałem policjanta,
który ganiał za przestępcami.
Obecnie nie biegam już tak na pla-

-U Magdaleny Łazarkiewicz
zagrał Pan wielokrotnie. Ma Pan
swego ulubionego reżysera?
-Zawsze dobrze mi się pracowało z Leszkiem Wosiewiczem.
Uważam, że powinien kręcić więcej swoich projektów, choć oczywiście nie od niego to zawsze zależy. Lubię też grać z moimi
kolegami. Ostatnio zagraliśmy w
„Futro z misia” ale z tego co słyszę, film nie został jednoznacznie
przyjęty. Niemniej miałem okazję
przeżyć z kolegami dwa fantastyczne miesiące. Wspomnę szczególnie Olafa Lubaszenko, z którym
na planie pracuje się bardzo, bardzo dobrze.
-Którą ze swoich ról uważa
Pan za najlepszą?
-Nie mam takiej (śmiech). To
nie znaczy, że z dotychczasowych
jestem niezadowolony. Ten zawód
generalnie polega na tym, że cze-

nie, ale role policjantów- inspektorów czy detektywów trafiają się
nadal.
-Porozmawiajmy o Pana
twórczości. Zaczynał Pan swoją
pracę na deskach teatralnych w
roku 1980…
-O nie, znacznie później. Gdy
kończyłem Szkołę Teatralną w
Warszawie, była Solidarność,
strajki, potem Stan Wojenny i całe
nasze środowisko ogłosiło bojkot
telewizji, kina itd. Nie graliśmy
wtedy nic. Wszedłem na ekrany
kin dosyć późno, a jednym z
pierwszych reżyserów, z jakimi
pracowałem była Magda Łazarkiewicz.
-Obecnie historia jakby zatoczyła koło, podobny bojkot
chyba by się przydał.
-(śmiech) Aż dziw, że to koło
takie małe i wszystko tak szybko
się powtarza…

kamy na „złotą” rolę w swoim dorobku, nawet pod sam koniec swej
pracy artystycznej. Ciągle czekamy na ten złoty „strzał”. Taka rola
jest wciąż przede mną. Myślę, że
to jest zupełnie naturalne i nie zamierzam tego przyspieszać. Cierpliwie czekam aż taka rola przyjdzie.
-Porozmawiajmy o nagrodach filmowych lub teatralnych.
-Dla niektórych aktorów nagrody bardzo się liczą i mają dla
nich ogromne znaczenie. Nie zabiegam o nie. To, czym mogę się
pochwalić to nominacje do „Złotych węży”. Mam ich już dwie w
swoim dorobku (śmiech). Myślę,
że jest to związane z moimi ostatnimi rolami w filmach, nazwijmy
je komercyjnymi czy rozrywkowymi. Albo się coś podoba albo
nie, w takich kategoriach jesteśmy oceniani. Wie pan, to jest

Miękkie serce drania
W kolejowej kamienicy w
Słotwinach, pamietającej jeszcze
czasy Kolei Iwangrodzko- Dąbrowskiej, znajdującej się blisko
„Trzech Mostów” i „Czarnej Drogi”, robione były zdjęcia do filmu
„ Każda z blizn”. Jest to historia o
dzieciństwie Pawła Ryszarda Mikołajuwa, kontrowersyjnego wokalisty-rapera i sportowca MMA,
znanego bardziej jako „Popek”.
Przyszłego rapera zagrał 13 letni
mieszkaniec Koluszek, Patryk Klimacki a w postać jego ojca wcielił
się Mirosław Zbrojewicz. Znany
jest z takich filmów jak „Ostatni
Dzwonek”, „Boża Podszewka”,
„Ekstradycja”, „Tato”, „Pułkownik
Kwiatkowski”, „Panny i Wdowy”,
„Cud purymowy”, „ Pan Tadeusz”,
„Klan”, „Prawo Agaty”, „Na dobre
i na złe”, „Sztos”, „Kac Wawa”,
„Ojciec Mateusz”, „Daleko od noszy” i wiele innych.
Z Mirosławem Zbrojewiczem, odtwórcą roli ojca „Popka” w filmie „Każda z blizn”dyplomie Mateusza Winkla,
szefa wytwórni „Mania Studio”,
rozmawia Zbigniew Komorowski.
sze?

-Które role są Panu najbliż-

-Wszystko jest mi bliskie, zależnie od potrzeby.
-Jest Pan po raz pierwszy w
naszych stronach?
-Kilka miesięcy temu, jeszcze
przed pandemią kręciliśmy razem
z Heńkiem Talarem „Archiwistę”.
Zdjęcia były robione w Skierniewicach.
-Pańskie role są zwykle dość
charakterystyczne,
nierzadko
wciela się Pan w gangsterów lub
ludzi o mocno porysowanym życiorysie…
-Jak ma się taką twarz jak ja,
trudno o inne role( śmiech). Oczywiście otrzymuję dosyć różnorodne
propozycje aktorskie czy sceniczne.
Ostatnio np. dosyć często grywam
role pod tytułem „ojciec”. Grywam
najróżniejszych ojców. Obecnie jest
to postać ojca „Popka”.
-Jaka jest ta postać?
-Mocna rzecz, przyznam. Niezła historia.
-Film jest próbą pokazania,
skąd się wziął „Popek” taki, jakiego znamy…
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kwestia uprawiania tego zawodu. Dostaje się propozycję i się
gra. W zasadzie nie odrzucam
proponowanych mi ról. Nie ma
ich tak dużo, bym miał jakoś
przebierać. Wolę zagrać niż nie
zagrać.
-Poza filmem i teatrem użycza Pan swego głosu w dubbingu
filmowym lub reklamowym.
Gdzie Panu najbliżej?
-Zdecydowanie do teatru.
Natomiast praca głosem w reklamach czy w dubbingu, powiedzmy sobie szczerze, to działania
wspomagające budżet. Jeśli chodzi o dubbing sprawa jest trudna.
Kiedyś było tego sporo i kosztowało mnie wiele godzin pracy.
Nie jest to intratne zajęcie, choć
mam nadal kilka ról, które kontynuuję, np. „Pana Kraba” w Spongebobie. Tę rolę gram, gram i
będę tak długo grał, dopóki będzie
trzeba. Generalnie mogę o sobie
powiedzieć, że jestem aktorem teatralnym, to tam spędzam bardzo
dużo czasu. To znaczy spędzałem,
w tej chwili teatry stanęły i nie
wiem co będzie dalej.
-Mówi Pan oczywiście o sytuacji spowodowanej epidemią…
-Mówią, że do teatru wrócimy
nie prędko. Są podejmowane jakieś próby, by to zmienić, ale z
tego co wiem, nie są udane. Sytuacja jest tak niejasna, że nikt nic
nie wie. Dyrektorzy teatrów nie
podejmują na razie żadnych decyzji.
-Jest to bardzo trudny czas
dla teatrów, jednak artyści nadal
ćwiczą na próbach. Co pan obecnie robi?
-W tej chwili pracuję z Anią
Augustynowicz, w koprodukcji teatrów legnickiego i opolskiego nad
„Królem Learem”. Jest szansa, by
wstrzelić się z naszą premierą w
„okienko”, tym bardziej że straszą
nas powrotem „korony” na jesień.
Jeśli tak będzie, jednymi z pierwszych instytucji, które zostaną zamknięte, będą teatry. W Legnicy
planujemy wystawić sztukę we
wrześniu a w Opolu miesiąc później. Zarówno teatr legnicki jak i
opolski mają szerokie kontakty zagraniczne. Nasz „Król Lear” będzie pokazany w ramach międzynarodowego festiwalu.
-Co kryje się w sercu drania,
gangstera i ojca?
-To zasadnicza kwestia pomiędzy tym, kogo się gra a tym, co
ma się w środku. Oczywiście w
sercu jest mięciutko, słodko i ciepło.
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zatrudni do pracy na stanowisko:

ASYSTENTKA KSIĘGOWEJ
WYMAGANIA
wykształcenie wyższe ekonomiczne,
doświadczenie min. 2 lata w biurze rachunkowym,
motywacja i chęć do rozwoju w obszarze finansów,
umiejętność pracy w zespole, dokładność.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
weryfikacja faktur i innych dokumentów księgowych,
wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego,
bieżące wsparcie działu księgowego,
sprawowanie kontroli zgodności nadzorowanych
robót z dokumentacją.
ZAPEWNIAMY
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne
do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
możliwość rozwoju i awansu,
pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
szkolenia oferujące podnoszenie kwalifikacji
zawodowych.

Zamiast biegać w Kielcach
wystartowali w Łodzi

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na maila:
biuro@procad.net.pl
44 715 21 00
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PROCAD SP.J. dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Pandemia koronawirusa i
związana z nią konieczność zredukowania liczby startujących zawodników na miting LA w Kielcach,
spowodowała,
że
organizatorzy postanowili o wykreśleniu z listy startowej czterech naszych najmłodszych zawodników i
to tych, którzy z wielką chęcią
chcieli uczestniczyć w zawodach.
Żeby zrekompensować im
stratę, postanowiliśmy w dość
szybki sposób znaleźć inny start i
tak w ciągu paru minut udało się
zgłosić na miting do Łodzi. Podczas niedzielnych zawodów, lubiące biegać dzieci wystartowali na
200 i 300 metrów. Milena Płocka i
Ania Siemińska bardzo dobrze pobiegły na 200 m, uzyskując czasy:
34:80 (Milena) i 38:21 (Ania). Są
to jednocześnie ich nowe rekordy.
W biegu na 300 metrów startujący po raz pierwszy w takich
zawodach Piotr Chojnacki uzyskał czas 54:73. Kamil Tenentka
biegnący na tym samych dystansie uzyskał czas 56:76 co jest nowym rekordem życiowym. Opiekunem z ramienia klubu była pani
Marta Siemińska kierownik sekcji
LA
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Ruszyła Wiejska Liga Piłki Nożnej
27 czerwca rozgrywki rozpoczęła Wiejska Liga Piłki Nożnej. To już
siódma odsłona tych niezwykle popularnych amatorskich rozgrywek piłki nożnej, rozgrywanych na okolicznych miejskich i wiejskich boiskach.
W tym roku wyjątkowo dużo meczów rozgrywanych jest na wsiach
(4 drużyny domowe mecze grają w Katarzynowie, jedna w Słotwinach). To cieszy, Liga musi bowiem zachowywać swój agrarny charakter - komentuje pomysłodawca i główny koordynator rozgrywek Kamil Freliga.
Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie Miłośników Kultury
Fizycznej i Nie Tylko Ale Przede Wszystkim. W kolejnym wydaniu gazety zaprezentujemy składy wszystkich 13 drużyn, biorących udział w tegorocznych rozgrywkach.
(pw)

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki
tel. 44 714-58-45

zatrudni na stanowisko

KSIĘGOWY
umowa o pracę, pełny etat

Opis stanowiska:

• weryfikacja dokumentów księgowych
• dekretowanie i księgowanie faktur zakupu
i sprzedaży
• ewidencja podatku VAT (JPK)
• ewidencja środków trwałych
Szczegóły na stronie:
www.kpgk.com.pl

Firma DWD System Sp. z o.o. Sp. K. zajmująca się produkcją systemów aluminiowych (pasma świetlne, klapy dymowe, ogrodzenia) oraz systemów odwodnienie w związku z dynamicznym rozwojem, poszukuje do pracy w Zakładzie Produkcyjnym w Osiedlu Niewiadów
kandydatów na stanowisko:

Firma DWD System Sp. z o.o. Sp. K. zajmująca się produkcją systemów aluminiowych (pasma świetlne, klapy dymowe, ogrodzenia) oraz systemów odwodnienie w związku z dynamicznym rozwojem, poszukuje do pracy w Zakładzie Produkcyjnym w Osiedlu Niewiadów
kandydatów na stanowisko:

Operator maszyn CNC

Pracownik produkcji

Miejsce pracy Osiedle Niewiadów

Opis stanowiska:
99 praca jako operator maszyny CNC
99 praca na maszynach ze sterownikiem CNC takich jak: krawędziarka, automatyczna piła, 4 osiowe centrum obróbcze
99 wprowadzanie korekt, ustawianie maszyny pod odpowiednie parametry wg rysunku technicznego
Od kandydatów oczekujemy:
99 doświadczenie na stanowisku operatora maszyn CNC mile widziane
99 znajomość podstaw rysunku technicznego
99 samodzielność, dokładność, dobra organizacja pracy
99 umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi
99 doskonała organizacja pracy
99 umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
99 dobrą atmosferę w pracy
99 stabilne zatrudnienie
99 możliwość rozwoju zawodowego
99 wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia i umiejętności
99 odzież roboczą oraz narzędzia do pracy

Miejsce pracy Osiedle Niewiadów

Opis stanowiska:
99 praca przy produkcji systemów aluminiowych oraz stalowych
99 kompletacja oraz obróbka surowców
99 montaż gotowych wyrobów
Od kandydatów oczekujemy:
99 doskonała organizacja pracy
99 zdolności manualne
99 umiejętności komunikacyjne
99 umiejętności pracy w zespole
Oferujemy:
99 dobrą atmosferę w pracy
99 stabilne zatrudnienie
99 możliwość rozwoju zawodowego
99 wynagrodzenie uzależnione od posiadanego
i umiejętności
99 odzież roboczą oraz narzędzia do pracy

doświadczenia

Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres e-mail praca@dwdsystem.pl
lub o dostarczenie do naszej siedziby DWD System – Osiedle Niewiadów 49, 97-225 Ujazd

Kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres e-mail praca@dwdsystem.pl
lub o dostarczenie do naszej siedziby DWD System – Osiedle Niewiadów 49, 97-225 Ujazd

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 9 zgodnie
z Ustawą o Ochronie Danych osobowych z dnia 29,08,1997, dziennik Ustaw Nr 133 Poz.883)”

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 9 zgodnie
z Ustawą o Ochronie Danych osobowych z dnia 29,08,1997, dziennik Ustaw Nr 133 Poz.883)”
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

USŁUGI

SPRZEDAM / KUPIĘ

Usługi transportowe HDS
tel. 667-583-078
Pranie dywanów kanap bez zapisów
512-450-390

Sprzedam działkę leśną 0,8 ha
Tworzyjanki, tel. 601-359-550
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 dużą działkę budowlaną
w Koluszkach, 691-750-199
Sprzedam działkę budowlaną
2300 m2, Rewica „B”, woda, prąd,
886-779-480
Sprzedam działki budowlane
od 600 do 900m2, Koluszki,
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684
lub 601-28-56-27
WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia pokoje gościnno-biurowe, kwatery pracownicze, plac
2600m2 z garażem, 502-227-287
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
Drewno kominkowe - opałowe,
509-101-167
Kury odchowane, kaczki. Węgrzynowice 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

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. Wyburzenia i inne. Wycena gratis, 507364-074
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 – frezowanie kominów, montaż wkładów
kominowych, tel. 533-662-195
Zakład krawiecki przyjmie przeszycia 691-501-772
Układanie wszelkiego rodzaju
kostki brukowej szybko i profesjonalnie, 537-954-994
Ogrodzenia Borowa, sprzedaż
i wykonawstwo, 606-682-837
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Badanie psychologiczne kierowców
i operatorów maszyn, 693-166-450,
44 714-67-90

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

PRACA

Zatrudnimy spawaczy MIG/MAG
lub TIG z możliwością przyuczenia.
DRIVAL Żelechlinek 606-762-071

Zlecę przeszycia zakładom krawieckim. Produkcja polska, 605-086-828
Zakład krawiecki zatrudni osoby
do szycia. Praca cały rok - rejestracja, 605-086-828
Zatrudnię kierowcę C+E
tel. 667-583-078
Zatrudnię pracownika do produkcji
palet, tel. 785-998-740
lub 44 719-54-19
Elektryków i pomocników elektryków zatrudnimy, 0-42 214-07-00
Przedstawiciel handlowy
do przyuczenia, tel. 518-456-560
Zatrudnię prasowaczkę i szwaczkę.
Stała praca. Umowa o pracę,
600-293-257
Gabinet Strefa Urody zatrudni
KOSMETYCZKĘ. Istnieje możliwość podjęcia współpracy w trakcie
edukacji kosmetologicznej. CV
dostarcz na biurocup@gmail.com lub
do gabinetu ul. Reja 3/3, Koluszki
Szwaczki zatrudnimy od zaraz,
tel. 604-797-243

Zatrudnimy konstruktora/technologa. Branża konstrukcje stalowe.
Może być student, możliwość
przyuczenia. DRIVAL Żelechlinek
606-762-071
Firma budowlana zatrudni brukarza, tel. 607-314-883
Zatrudnię do układania kostki
brukowej, 794-794-711
Brukarzy z doświadczeniem,
atrakcyjne wynagrodzenie,
umowa o pracę, 607-303-814
ZDROWIE
UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrowski, Tomaszów-Maz., ul. Smugowa
1. Pon/Śr/Pt: 13.00 - 16.00. WAZEKTOMIA, WSZYWKI (Esperal),
tel. 602-190-429
RÓŻNE
Spływy kajakowe Pilicą,
505-962-185

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Sprzedam nieużywany wózek inwalidzki, 508-917-853
Zatrudnię szwaczki i chałupniczki, 664-975-055

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 kompleksowo, 798-429-235
Wynajem koparko-ładowarki,
minikoparki, 515-493-834
Usługi koparko-ładowarką,
606-405-783
Fotowoltaika, dofinansowania,
782-508-763
Dachy, krycie papą termozgrzewalną, 500-335-060

Przerwy w dostawach prądu
 13.07.2020 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Głowackiego bloki
nr 10, 12 i 14, Ludowa nr 1.
 w godz. 8:00 do 13:00: Brzeziny ul.: Ludowa nr 2, 18, 88 i 109, Polik
nr od 22 do 41.
 14.07.2020 r. w godz. 8:00 do 13:00: Popień nr od 27 do 36 i Rogów
Parcela nr od 1 do 9 i 20.
 15.07.2020 r. w godz. 8:00 do 13:00: Przanowice nr od 59 do 75.
 16.07.2020 r. w godz. 8:00 do 13:00: Poćwiardówka nr od 1 do 44 i nr 79.
 17.07.2020 r. w godz. 8:00 do 13:00: Osiny Nr 2, 6, od 18 do 29
i od 137 do 147.

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

Autoskup, 501-488-674

Wylewki, tynki, docieplenia, piana
PUR, 607-378-288

AUTO SKUP wszystkie marki
w każdym stanie, 881-388-982

Dekarskie, dachy, dojazd i wycena
gratis, 606-946-827

Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl
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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
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

USŁUGI
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827

Dojazd i wycena gratis!

USŁUGI
SPRZĄTAJCE

pranie dywanów, kanap
i tapicerki
mycie okien

tel. 691 840 071

TYDZIEŃ w KOLUSZKACH
WYDAWCA: Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach. ADRES REDAKCJI: 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65, tel. 44 725-67-18, e-mail: twk@koluszki.pl.
REDAKTOR NACZELNY: Przemysław Wegwert. Redakcja: Zbigniew Komorowski, Tomasz Kwiatkowski. DRUK: Drukarnia Print Extra. SKŁAD: Tomasz Krawczyk.
Ogłoszenia przyjmowane są codziennie w godz. 8-15 w pok. 301 (III p.). Cennik: drobne - 1,5 zł brutto za słowo, ramkowe - 25 zł brutto za 1 moduł podstawowy
(43x31 mm). Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i aktualność ogłoszeń i reklam. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do
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ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu
- Zwrot OC
- Odbiór Autolawetą Gratis
STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW – Kalinów 28, 97-319 Będków
tel. 509 099 286

WĘGIEL
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.
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

Licencjonowane Biuro
Nieruchomości

- doradztwo w sprzedaży
i wynajmie
- wycena nieruchomości
- kredyty hipoteczne

ROLETY
MOSKITIERY
PLISY
Już dziś umów się
na bezpłatny pomiar
i wycenę!

Brzeziny, ul. Okrzei 7, lok. 5
Zapraszamy
www.domus-brzeziny.pl
tel. 500 273 168

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

PIELĘGNACJA OGRODÓW

NAJLEPSZY
POLSKI WĘGIEL

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
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BIURO PODRÓŻY
TURKUS

NAWOZY
WĘGIEL EKOGROSZEK

ul. Głowackiego 21
95-040 Koluszki
tel: 44 714 35 00
www.turkus-travel.pl

DŁUGIE 52A
44 714 34 87
603 79 34 98

MALOWANIE
ELEWACJI
Docieplenia

NAJLEPSZY POLSKI PELLET

tel. 796-241-330

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

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.

t kostka
t orzecho-kostka
t orzech
t ekogroszek
t miał
Nowe niższe ceny!!
Budziszewice, ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55
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Testujemy trasy rowerowe nad Bałtykiem

Po wybrzeżu rowerem

(cz. 2)

Etap 4, trasa Łeba – Hel
Za Łebą wybraliśmy oczywiście jazdę między Bałtykiem, a Jeziorem Sarbsko. Trasa przebiega w
lesie przez piaski, i obfitujące w
korzenie ścieżki, praktycznie aż do
Osetnika, gdzie oczywiście odwiedziliśmy Latarnię Stilo. Jezioro
Sarbsko można objechać drogami
o lepszej nawierzchni przez Nowęcin, ale staraliśmy się jechać jak
najbliżej linii brzegowej Bałtyku.
Z Osetnika to już praktycznie
lajtowa jazda drogami leśnymi do
Lubiatowa, i dalej do Białogóry.
W tym miejscu trzeba zwrócić
szczególnie uwagę na tereny wokół Lubiatowa i Białogóry. Są to
rewelacyjnie tereny nadające się
do wypoczynku i jazdy na rowerze. Bardzo dużo dróg w lesie nad
samym morzem. Można tam się
powłóczyć po ścieżkach przez kilka dni. Wiem coś o tym, bo wcześniej już objeździłem te okolice
bardzo dokładnie. Naprawdę polecam na rower.
Odcinek Białogóra, Dąbki,
Karwia, Jastrzębia Góra to mie-

Etap 5, trasa Hel – Gdańsk
Powrót Półwyspem Helskim
do Władysławowa i dalej brzegiem
Zatoki Puckiej do Pucka to dobrej
jakości ścieżka rowerowa. Oczywiście, trzeba po drodze zobaczyć
liczne fortyfikacje półwyspu, port
we Władysławowie, Pucku i stare
miasto w Pucku. Za Puckiem warto podjechać do Zamku Jana III
Sobieskiego w Rzucewie. Niestety
nie jest udostępniony do zwiedzania bo znajduje się w nim restauracja oraz hotel, ale bardzo miła recepcjonistka pozwoliła nam trochę
pozwiedzać wnętrza tego obiektu.
Odcinek Puck, Rewa, Miechelniki, Gdynia to dobra nawierzchnia ścieżką i drogą asfaltową. Niedaleko Rewy płyty
betonowe. Dojazd do Gdyni od
strony Miechielnik początkowo
ścieżka przez las pod stromą skarpę, i dalej okrążając Lotnisko Kosakowo ścieżkami rowerowymi
spokojny dojazd do miasta po asfaltowej ścieżce rowerowej.
Jazda po Gdyni do Skweru
Kościuszki to kombinacja ścieżek

szanka duktu, płyt, asfaltu, czyli
spokojna jazda bez większego wysiłku. Jastrzębia Góra – Hel to jazda ścieżką rowerową, taką na wyluzowanie i spokojny dojazd do
celu. Po drodze oczywiście odwiedzenie dwóch latarni znajdujących
się na Rozewiu.
Po dojechaniu na Hel, oczywiście obowiązkowa wizyta w latarni, dojazd do pomnika początku
Polski i port. Ten odcinek zakończyliśmy powrotem do Jastarni,
gdzie mieliśmy nocleg. Kiedyś
ścieżka Jurata – Hel była niezbyt
dobrej jakości. W tym roku jej nawierzchnia była prościutka, gładziutka, naprawdę koś o nią bardzo
dobrze zadbał – brawo. Odcinek
ten to około 120 km.

rowerowych, chodników i ulic.
Na Skwerze Kościuszki obowiązkowy przejazd obok „Błyskawicy”, „Daru Pomorza” i innych
zakotwiczonych tam jednostek
pływających. Przejazd do Sopotu
to jazda ścieżką przy samej plaży z
lekkim odjazdem, aby ominąć klif
w Redłowie. Następnie to już tylko
przejazd, zatłoczoną ścieżka rowerową przez Sopot aż do Gdańska.
Niestety ścieżka była tak zatłoczona, że przejazd rowerem z sakwami to był nie lada wyczyn.
W Gdańsku dojazd oczywiście do latarni w Nowym Porcie.
Tutaj przywitał nas rowerzysta z
Koluszek, który akurat śmigał sobie po Trójmieście. Później przejazd obok budynku Poczty Polskiej

i pomnika jej obrońców. Dalej to
już starówka i zjazd na nocleg. Odcinek ten to około 100 km.
Etap 6, trasa Gdańsk – Sztutowo
Pierwotnie miał to być odcinek Gdańsk – Piaski. Niestety pogoda pokrzyżowała plany. Rano
wyruszyliśmy w kierunku Westerplatte. Przejazd przez miasto przeważnie po ścieżkach rowerowych,
aż do samego Westerplatte. Po kilku chwilach spędzonych w tym

miejscu, ruszyliśmy dalej. Niestety, pogoda w tym dniu postanowiła
spłatać nam figla. Zaczęło padać.
Tak naprawdę słowo „padać” jest
nie na miejscu, zaczęło lać, praktycznie oberwanie chmury. Myśleliśmy, że tak będzie przez godzinkę
i może przestanie. Niestety nie. Po
przejechaniu około 60 km w ulewnym deszczu, po drodze przeprawieniu się przez Wisłę w Mikoszewie, dojechaliśmy do Sztutowa,
gdzie postanowiliśmy o przerwaniu jazdy tego dnia. Nie
było sensu jechać w
ulewnym deszczu, po
prostu nie było frajdy, i
też stawało się to niebezpieczne, bo do ulewnego
deszczu doszedł bardzo
duży wiatr. Rozpoczęliśmy etap suszenia. Mimo,
że mieliśmy naprawdę
dobre kurtki i specjalne
rowerowe przeciwdeszczowe spodnie, nawet
najlepsze nie wytrzymają
kilku godzin jazdy w
ulewnym deszczu. Cały ten odcinek to około 70 km.
Etap 7, trasa Sztutowo – Piaski –
– Sztutowo – Malbork
Przerwany poprzedni etap
musiał być teraz nadrobiony, ponieważ po południu musieliśmy
być już w Malborku. Ruszyliśmy
w kierunku miejscowości Piaski,
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czyli ostatniej miejscowości na
Mierzei Wiślanej przy granicy rosyjskiej. Był to cel naszej wyprawy. Trasa do Krynicy Morskiej to
bardzo fajna ścieżka, więc jazda
miła i przyjemna z ładnymi widokami. W Krynicy Morskiej podjechaliśmy do ostatniej na naszej liście latarni, dalej ruszyliśmy do
miejscowości Piaski. Za miastem
do samych Piasek jazda drogą asfaltową z licznymi niezbyt wysokimi podjazdami i jeszcze przyjem-

niejszymi zjazdami. Ostatnie 3 km
do samej granicy to dobrej jakości
ścieżka szutrowa.
Po osiągnięciu celu trzeba
było ruszyć w drogę powrotną i
kierować się do Malborka, gdzie
wsiedliśmy w pociąg i wróciliśmy
do domu. Cały ten odcinek to około 120 km.
Od dawna odkładany przejazd
polskim wybrzeżem wreszcie został zrealizowany. Polecam wszystkim przejechanie tej trasy, jest bo-

gata w piękne widoki. Obojętnie
jaką trasę wybierzemy, czy to będzie trasa typowo linią brzegową –
trochę bardziej wymagająca, lub
po szlaku R10 – lżejszy przejazd,
to będzie naprawdę świetna przygoda rowerowa. No to na rower i w
drogę.
Dariusz Sobieszek
„Rowerowe Koluszki”

Już w lipcu rusza
świetlica „Dzieci Serca”
Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej „Sercówka” zaprasza
dzieci w wieku 5-13 lat do wakacyjnych spotkań w świetlicy w Wierzchach. Pierwsze spotkanie już 4 lipca (sobota), w godz. 10.00-14.00.
Zadaniem powyższego dzieła jest kształtowanie postaw, opartych na
wartościach chrześcijańskich, takich jak dobroć, wrażliwość na potrzeby
innych, życzliwość, uczciwość, czy pragnienie stawiania pytań i poszukiwania prawdy, co jest konsekwencją uczenia się osobowej relacji z Bogiem.
uczyć dzieci myślenia oraz dokonywania mądrych i trwałych wyborów dodaje pani Rita.
Do prowadzenia spotkań zaproszeni są także wolontariusze. Placówka chętnie przyjmie również wyposażenie sportowe (piłki, rakietki, bramki, kosze, skakanki). Świetlica zlokalizowana jest przy ośrodku rekolekcyjnym, Wierzchy 30. Budowę punktu przedszkolnego można wesprzeć
poprzez pomagam.pl (Punkt przedszkolny w Sercówce).
(pw)

Podjęli wyzwanie
i przekazali pieniądze
- Ważne jest dla nas stworzenie atmosfery sprzyjającej nawiązywaniu relacji, tworzeniu więzi między dziećmi oraz uczenie się modlitwy.
Wprowadzeniu dzieci w przestrzeń życia duchowego, służą m.in. katechezy tematyczne oraz wspólna modlitwa - wyjaśnia Rita Kałasznikowa,
prowadząca spotkania.
Opłata za zajęcia to ofiara dobrowolna. W tym roku cały dochód
będzie przeznaczony na budowę punktu przedszkolnego w Sercówce. Pragniemy, by to dzieło się rozwijało, dlatego postanowiliśmy wyremontować budynek starej stodoły. Chcemy otworzyć punkt przedszkolny dla dzieci, aby zaopiekować się tym dobrem, które niosą w sobie, a
które niestety tendencje światowe próbują wymazać, pokazując młodym wartości, sprzeczne z życiem w wolności. Naszym celem jest

Zebrane wśród pracowników
Urzędu Miejskiego w Koluszkach
pieniądze w ramach internetowego
CHALLENGU, zostały przekazane
rodzinie małego Tymka z Felicjanowa. Tymcio ma chore serce i jedną
nerkę, przeszedł operację rozszczepu podniebienia, ma zmiany w
główce. Przed maluchem jeszcze
ciężka walka o zdrowie i długa rehabilitacja. Tymka można wesprzeć
poprzez Fundację Rozszczepowe
Marzenia: 57 1020 1097 0000 7302
0117 8920 Tymoteusz Grochal, nr
1786.
(pw)

Nie wykąpiemy się
w odkrytych basenach
W tym roku gmina nie uruchomi odkrytych basenów w Lisowicach.
Samorząd swoją decyzję tłumaczy trudnościami w spełnieniu wymogów
narzuconych epidemią. Po pierwsze, ze względu na swoją specyfikę (są to
urządzenia przenośne), baseny nie dysponują odpowiednim sanitariatem.
Coś, co do tej pory zdawało egzamin, w obecnych pandemicznych warunkach nie przystaje do odpowiednich standardów (np. przenośne toalety).
Z kolei na przystosowanie obiektów do przyjmowania mieszkańców, nie
było czasu, ponieważ rządowa decyzja o możliwości uruchamiania kąpielisk, zapadła dość niedawno. Pojawił się na przykład problem z zatrudnieniem ratowników. Koluszkowski magistrat zwraca też uwagę na poważne
ograniczenia w dostępie do kąpielisk. Zgodnie z wytycznymi rozkładane
baseny w Lisowicach mogłyby przyjąć jedynie 150 osób, czyli aż o połowę mniej. Tymczasem koszty funkcjonowania obiektów pozostają te
same bez względu na ilość wypoczywających.
(pw)

