Rok XXIII ISSN 1428-3883

Nr 28(1125/51)

Cena 2 zł
10.07.2020

Czy warto czekać na dofinansowanie
W numerze:
na fotowoltaikę?
Wśród najlepszych
w Europie w Quadrathlonie - s. 16

Wywiad z byłym
„wampirem” - s. 7
Powstaną kolejne
place zabaw - s. 4
Dotacja wygasi
130 „kominów” - s. 4
A jednak gmina
miała rację - s. 3
„Czarna droga”
zmieniła kolor - s. 3

s. 5
Ruszył przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji

Kto wybuduje tunel
pod przejazdem w Gałkówku?

Pamiętniki
kaletnickie (cz. 3)
- s. 10

Trudne
wybory
2020
- s. 8-9

s. 3

2

Tydzień w Koluszkach nr 28

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

10.07.
ul. 3 Korczaka 5
11.07.
ul. Sikorskiego 6A
12.07.
ul. 3 Maja 8
13.07.
ul. 3 Maja 19G
14.07.
ul. Brzezińska 54
15.07.
ul. Przejazd 6
16.07.
ul. 11 Listopada 33
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Projekt rozbudowy „Dwójki” nie zawierał błędów

A jednak gmina miała rację
Zarządu Województwa Łódzkiego uznał argumenty Gminy Koluszki
i potwierdził, że złożony przez naszą gminę projekt o dofinansowanie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I LO w Koluszkach, spełniał
wymagania formalne, czyli że został napisany poprawnie. Tym samym
odwołanie złożone przez Gminę Koluszki okazało się zasadne.

Przypomnijmy, że całe zamieszanie rozpoczęło się w maju bieżącego roku. Zarząd Województwa Łódzkiego odrzucił wniosek o dofinansowanie złożony przez naszą gminę, argumentując, że nasz projekt zawiera
błędy formalne w postaci nie ujęcia w projekcie elementu sportowego, co
było wymogiem regulaminu konkursu. Tego rodzaju decyzja wywołała
zdziwienie u naszego samorządu, ponieważ planowana inwestycja oprócz
wzniesienia nowego skrzydła, przewiduje również budowę ścianki wspinaczkowej, remont sali gimnastycznej należącej do I LO, oraz doposażenie Hali Sportowej w nowy sprzęt.
Na skutek odwołania wniosek trafił do ponownej oceny. W ciągu najbliższych tygodni okaże się, czy otrzymamy pieniądze z UE na rozbudowę „Dwójki”.
(pw)
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„Czarna droga” zmieniła kolor
Biały tłuczeń pojawił się na tak zwanej „czarnej drodze”, która prowadzi przez las z Koluszek do Będzelina. Utwardzony został pierwszy
odcinek od osiedla do mostu kolejowego.

Przypomnijmy, że w pierwotnych planach, które wynikały m.in. z
głosowania w ramach budżetu obywatelskiego, droga miała zostać utwardzona asfaltem. Na tego rodzaju rozwiązanie gmina jednak wciąż nie posiada decyzji środowiskowej, i wciąż nie wiadomo czy w najbliższych latach w ogóle samorząd ją uzyska.
Czy tłuczeń zda egzamin i ułatwi pieszą oraz rowerową rekreację,
czas pokaże. Zdaniem Krzysztofa Pietrzyka, naszego utytułowanego biegacza, który w swojej bogatej karierze mierzył się z różnego rodzaju trasami, utwardzona w ten sposób ścieżka jest idealna do aktywności.
Problem przysparza jedynie nazwa. Mamy mówić: biała, czarna, a
może „black and white”?
(pw)

Ruszył przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji

Kto wybuduje tunel
pod przejazdem w Gałkówku?

Przyroda wygrała z człowiekiem. Wzdłuż ścieżki rowerowej
po dawnym torze kolejowym nastąpił tak bujny rozrost roślinności,
że nie obyło się bez konieczności wykoszenia poboczy.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Ponowne głosowanie odbędzie się 12 lipca (niedziela) 2020 r.
między godziną 7:00 a 21:00

Gmina Koluszki ogłosiła przetarg, który ma wyłonić wykonawcę
budowy tunelu pod przejazdem kolejowym w Gałkówku. Jeżeli procedura nie napotka problemów, wykonawcę oraz faktyczny koszt inwestycji powinniśmy poznać w
połowie sierpnia.
Przypomnijmy, że wartość inwestycji szacowana jest na ok. 35
mln zł. Ponad połowę kosztów ma
pokryć nasza gmina oraz powiat,
pozostałą kwotę wyłoży PKP. Za
realizację zadania odpowiedzialna
jest Gmina Koluszki. Inwestycja będzie realizowana w systemie „projektuj i buduj”. Oznacza to, że wykonawca który wygra przetarg, będzie zajmował się zarówno projektem i wszelkimi uzgodnieniami z PKP, jak i
samą budową.
Jeżeli w zaplanowanym terminie uda się wybrać wykonawcę, harmonogram zakłada, że cały 2021 r. zostanie wykorzystany na opracowanie projektu oraz uzyskanie decyzji środowiskowej. Sama budowa ma
być realizowana w 2022 roku, tak by w pierwszym kwartale 2023 r. tunel
oddać już do użytkowania. Na czas budowy pojazdy będą kierować się
objazdem przez Borową, a piesi przez kładkę na dworcu kolejowym.
Jako ciekawostkę dodajmy, że tunel będzie sięgał aż 4,5 metra poniżej torów kolejowych.
(pw)
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W tym roku dzięki gminnej dotacji
Powstaną kolejne place zabaw wygaśnie 130 „kominów”
Wracamy do realizacji inwestycji przesuniętych w czasie

Po zawirowaniach epidemicznych samorząd odmroził plany budowy
trzech kolejnych placów zabaw. Przypomnijmy, że mają się one pojawić
w Kaletniku, przy Przedszkolu nr 1 przy ul. Budowlanych w Koluszkach
oraz przy Przedszkolu w Gałkowie Dużym. Pierwszy z obiektów oprócz
funkcji typowo rozrywkowej, będzie służył również jako miejsce spotkań
dla lokalnej społeczności. Z kolei plac zabaw przy Przedszkolu nr 1 w
Koluszkach, ze względu na swą lokalizację w pobliżu specjalnego ośrodka wychowawczego, będzie przystosowany również dla dzieci niepełnosprawnych.
Ogłoszony już został przetarg. Inwestycje mają zostać zrealizowane
jeszcze w tym roku.
(pw)

Na upalne dni najlepsza LEMONIADA!
Lemoniada to orzeźwiający napój, który skutecznie zaspokoi pragnienie nie tylko w czasie wakacyjnych upałów. Watro pić ją przez cały
rok!
To napój chłodzący o kwaskowatym smaku składający się z wody, cukru i soku z cytryny. Sok z cytryny często zastępowany bywa przez
inny kwas – pochodzenia roślinnego lub sztuczny. Dlatego też zachęcamy
do wykonania takiej lemoniady samemu w domu. Nie dość że zapewnia
właściwe nawodnienie, ma także działanie prozdrowotne i zawiera sporą
dawkę witamin.
Cytryna-główny składnik lemoniady to owoc znany z dużej zawartości witaminy C, czyli kwasu askorbinowego. Jest to substancja odżywcza
potrzebna organizmowi do prawidłowego funkcjonowania czerwonych
krwinek i układu odpornościowego. Sok z cytryny jest kwasem, który w
organizmie staje się zasadowy. To dlatego oczyszcza krew i odtruwa organizm. Efekt odkwaszenia odbija się zewnętrznie, ponieważ pozytywnie
wpływa na wygląd skóry, łamliwych paznokci i włosów.
Kolejnym niezbędnym składnikiem lemoniady jest woda- niezbędna
substancja podtrzymującą życie. Nawadnia organizm, wspomaga trawienie, łagodzi zaparcia i bóle głowy. Reguluje również temperaturę ciała i
wiele innych o których każdy z nas chyba wie prawda?!
Dzięki temu połączeniu lemoniada wspomaga leczenie niewydolności żylnej, zapobiega osteoporozie, ma działanie moczopędne, zapobiega
anemii, poprawia trawienie i ma wiele innych korzyści, które można by
długo wymieniać. Lemoniada to zdrowy napój energetyzujący, który poprawia samopoczucie, dodaje sił na cały dzień i dodatkowo poprawia także nastrój.
Nie ma nic lepszego, niż czerpanie korzyści z tego, co daje nam natura. Jak zrobić domową lemoniadę? Wystarczy zmieszać w odpowiednich proporcjach wodę, sok z cytryny, cukier i gotowe!
Podjęliśmy wyzwanie i spróbowaliśmy odnaleźć najlepsze proporcje
tych składników. Po wielu próbach udało nam się odnaleźć idealne połączenie! Najważniejsze, aby była lekko kwaśna i tylko z naturalnych składników-taka jak domowa! Sok z cytryny wyciskamy wraz ze skórką w najwyższej jakości wyciskarce wolnoobrotowej-dzięki temu nasza lemoniada
jest pełna witamin! Oczywiście cytryny wcześniej myjemy i parzymy we
wrzącej wodzie.
Napój podajemy schłodzony, a dla podniesienia smaku i wyglądu do
każdej porcji napoju wkładamy listek mięty.
Jesteśmy naprawdę dumni, że obok świeżo wyciskanych soków m.
in. z marchwi, buraka powiększyliśmy ofertę o pyszną i zdrową lemoniadę. Wszystkie soki przygotowujemy codziennie rano od 5:00. Serdecznie
zapraszamy dzieci (nasi mali klienci są zachwyceni) i dorosłych na kubek
orzeźwiającej lemoniady (1,49 zł/200 ml lub 2,49 zł/400 ml)
Na zdrowie!
Kar-Pol Halina i Sławomir Karlińscy
ul. Partyzantów 9 Koluszki

Już 130 podpisało umowę w ramach gminnego programu dopłat do
wymiany pieca węglowego. Oznacza to, że w tym roku na walkę o czyste powietrze i likwidację tzw. „kopciuchów”, gmina przeznaczy ok. 650 tys. zł.
Przypomnijmy, że w myśl programu, każdy z naszych mieszkańców,
który zdecyduje się na zaprzestanie
palenia węglem, otrzyma 5 tys. zł na
zakup nowego urządzenia na ekologiczne źródła ciepła. W grę wchodzi
zarówno przejście na gaz, jak i wyposażenie się w ogrzewanie na bazie kotła na biomasę, pompy ciepła, ogrzewania olejowego lub elektrycznego.
Niedozwolone jest jednak pozostawienie pieca węglowego, jako zapasowego źródła ciepła. Dotacja nie dotyczy
również wymiany pieca gazowego na
nowszy model.
Gmina wciąż zachęca do korzystania z programu. Nabór wniosków
będzie prowadzony również w przyszłym roku, utworzona została lista rezerwowa. Druki można pobierać ze
strony www.koluszki.pl lub bezpośrednio w Urzędzie. Składamy je w
kancelarii przy wejściu. Informacji udzielają pracownicy w p. 219. Jeżeli
złożony wniosek będzie kompletny, Urząd przystąpi od razu do jego rozpatrzenia. O dotację może ubiegać się każdy mieszkaniec naszej gminy.
Uwaga: zakup na fakturę będzie możliwy dopiero po podpisaniu
umowy na dotację. Zwrot pieniędzy nastąpi po realizacji inwestycji. Dotację trzeba wydać w danym roku i rozliczyć do końca listopada.
(pw)

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
W KOLUSZKACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNY KSIĘGOWY/KSIĘGOWA
Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach
ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach osobiście w sekretariacie Zakładu Usług
Komunalnych w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4 w pokoju
nr 1 lub przesłać pocztą na adres Zakład Usług Komunalnych
w Koluszkach, ul. Mickiewicza 4 95-040 Koluszki z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego ZUK w
terminie do dnia 21lipca 2020r. do godziny 10.00 (liczy się data
wpływu aplikacji do sekretariatu).
Informacja o naborze umieszczona jest na stronie internetowej
BIP https://zuk-koluszki.bip.gov.pl/ oraz na tablicy informacyjnej
Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach ul. Mickiewicza 4.
Zatrudnienie na stanowisku Główny Księgowy
przewidywane jest od dnia 27 sierpnia 2020 r.
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Fotowoltaika – czy warto
czekać na dofinansowanie?
Jesteś zainteresowany pozyskaniem dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznej za
pośrednictwem samorządu? Oto
kilka informacji, które pomogą ci
podjąć odpowiednią decyzję.
Promocję korzystania z energii ze źródeł odnawialnych nasza
gmina prowadzi już od kilku lat.
Słowo promocja jest niezwykle
ważne, ponieważ należy pamiętać o
tym, że samorząd jest jedynie pośrednikiem w pozyskiwaniu pieniędzy na tego rodzaju inwestycje.
Gmina może pomagać w wypełnia-

stety, wykonawca nie zgodził się
na tego rodzaju zmianę. U tych
osób zostaną zatem zamontowane
takie instalacje, jakie zostały wskazane we wnioskach.
Kolejne nabory?
W tym roku gmina przygotowywała się na organizację trzeciego już naboru dla kolejnej grupy
mieszkańców. Przed epidemią zaplanowano przeprowadzenie 5
spotkań informacyjnych. Niestety,
obostrzenia związane z koronawirusem spowodowały, że zdążono
zwołać jedynie dwa spotkania, ko-

ok. 15 tys. zł. Co prawda istnieje
jeszcze możliwość skorzystania z
programu rządowego „Mój prąd”,
który przewiduje dopłaty w wysokości 5 tys. zł (wnioski można
składać przez internet), ale nawet
po odliczeniu powyższej kwoty,
projekt koordynowany przez gminę wciąż pozostawia nam w kieszeni ok. 7 tys. zł.
Pytanie tylko, czy owe 7 tys. zł
jest warte tego by czekać min. 3 lata
na realizację projektu. Pamiętajmy
bowiem o tym, że osobom które
skorzystały z naboru realizowanego
w 2016 r., dopiero w 2019 r. wykonano instalację. Co więcej, obecnie
chętnych do skorzystania z projektu
jest aż 500 osób. Co najmniej połowa z nich z pewnością nie załapie

się do planowanego naboru, czyli
okres wyczekiwania wydłuży się o
kolejny rok. Czy warto zatem czekać? Może bowiem okazać się, że
oszczędności jakie moglibyśmy poczynić na kosztach za prąd przez
3-4 lata od założenia instalacji fotowoltaicznej, mogą przewyższyć
wysokość dofinansowania.
Dodatkowy nabór
W ostatnich tygodniach gmina otrzymała informację, że do
końca września będzie mogła przeprowadzić dodatkowy nabór na 50
instalacji. Będzie on jednak ograniczony jedynie do osób z list rezerwowych z pierwszych dwóch
naborów. Nie można zatem do niego dołączyć.
(pw)

Gminna infolinia w sprawie naborów na fotowoltaikę: 512 446-539
niu i składaniu dokumentów, zachęcać i organizować mieszkańców.
Pieniędzmi niestety nie dysponuje.
Do tej pory na terenie Gminy
Koluszki zrealizowano dwa nabory dla mieszkańców. Pierwszy nabór odbył się jeszcze w 2016 r. Instalacje fotowoltaiczne pojawiły się
w 168 nieruchomościach. Projekt
jest już zakończony i gmina kończy
jego rozliczanie. W najbliższym
czasie mieszkańcy mogą spodziewać się stosownej informacji o zakończeniu projektu, od której to będzie liczona jego 5-letnia trwałość.
Z kolejnego naboru, który
zorganizowany został dwa lata
temu, skorzystało kolejnych 200
nieruchomościach. W tym przypadku wykonawca jest jednak
wciąż w trackie montażu instalacji.
Zawirowania związane z epidemią,
przesunęły bowiem termin zakończenia projektu z września na koniec listopada 2020 r.. Do projektu
nie można się już dopisywać. Z powyższego naboru płynie również
pewna lekcja na przyszłość. Część
osób, która zadeklarowała się na
instalacje o niższej mocy, zwróciła
się z prośbą o jej zwiększenie. Nie-

lejne zostały odwołane. Gmina nie
odwołała jednak możliwości składania wniosków o dofinansowanie.
Obecnie na liście znajduje się ponad 500 osób, z tego u 100 osób
udało się przeprowadzić oględziny
nieruchomości. Problem polega
jednak na tym, że Urząd Marszałkowski który nadzoruje przepływ
środków unijnych, podczas epidemii wstrzymał całkowicie nabór
wniosków o dofinansowanie. Projekt jest zatem w zawieszeniu. Po
jego odmrożeniu gmina poinformuje mieszkańców o dalszych
czynnościach i wznowieniu oględzin. Do projektu można wciąż dołączyć, pojawia się jednak pytanie,
czy dla wszystkich jest to dobre
rozwiązanie.
Czy warto czekać?
Dofinansowanie kierowana za
pośrednictwem gminy to faktycznie najlepsza oferta na rynku.
Wsparcie na poziomie 85 proc.
wartości inwestycji (zakup i montaż), powoduje, że na instalację o
mocy 3 kW należy wyłożyć jedynie 3 tys. zł. Na wolnym rynku ta
sama instalacja kosztowałaby nas

Najczęściej zadawane pytania
-Czy w ramach projektu istnieje możliwość montażu instalacji o mocy większej niż 3 kW?
-Nie, maksymalna moc to 3 Kw.
-Czy osoba, która skorzystała już z powyższego programu
może ponownie ubiegać się o dotację na montaż instalacji fotowoltaicznej?
-Może, w praktyce jednak istnieją minimalne szanse na otrzymanie
dotacji, ponieważ taka osoba trafi na koniec listy rezerwowej. Należy
również pamiętać o tym, że dotowanej fotowoltaiki nie można montować na zapas, nie można również na niej zarabiać. We wniosku należałoby zatem wykazać, że dodatkowa moc jest faktycznie niezbędna.
-Czy można rozbudowywać na własną rękę zamontowaną instalację?
-Ponieważ instalacja objęta jest gwarancją, każdorazowa ingerencja w instalację wymaga uzgodnienia z gminą i wykonawcą. W praktyce, w tego rodzaju sytuacjach gmina przekazuje decyzję odmowną.
-Czy prowadzenie działalności gospodarczej ma wpływ na pozyskanie dofinansowania?
-Jeżeli w budynku przeznaczonym pod montaż instalacji, prowadzona jest działalność gospodarcza, nie ma możliwości ubiegania się o
dofinansowanie.
-Kiedy planowane jest rozpoczęcie kolejnego projektu?
-Terminy są w całości zależne od naborów uruchamianych przez
Urząd Marszałkowski.
-Jakie są parametry techniczne montażu paneli oraz kto zajmuje się ich montażem?
-Producenta i wykonawcę instalacji wyłania przetarg. Wymagania gmina określa każdorazowo dla danego projektu. Mieszkaniec nie
ma na to wpływu.
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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

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

4

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

5

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

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

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

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

9

Koluszki ulice: Asnyka, Czarneckiego, Gałczyńskiego, Harcerska, Kasprowicza, Kopernika,
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki w KoKrańcowa, Lotnicza, Łąkowa, 3 Maja od ul. Brzezińskiej w kierunku Felicjanowa, Miodowa,
luszkach ul. Zagajnikowa 12
Okrzei, Polna, Prusa, Staszica, Traugutta, Tuwima, Wyspiańskiego, Zagajnikowa, Zielona, Żwirki

Przedszkole Nr 1 w Koluszkach
ul. Budowlanych 10

Miejska Biblioteka Publiczna
im. W.Strzemińskiego w Koluszkach
ul. 11 Listopada 33
Ochotnicza Straż Pożarna w Koluszkach
ul. 11 Listopada 39
Przedszkole Nr 2 w Koluszkach
ul. Reja 5

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Budynek ul. Mickiewicza 8

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Żłobek Miejski w Koluszkach
ul. Staszica 36

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki w Koluszkach ul. Zagajnikowa 12
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

10

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

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

12

Różyca, Żakowice ulice: Dworcowa, Kolejowa, Krótka, Szkolna, Willowa, Zakątna

13

Przanowice

14

Gałków Duży, Gałkówek Parcela

15

Gałków Mały Wschód, Gałków Mały Zachód

16

Borowa I, Borowa II

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

20

Stary Redzeń, Nowy Redzeń

21

Regny

22

Długie-Turobowice, Stamirowice-Leosin, Stefanów

Budynek ul. Mickiewicza 8

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

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

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Świetlica w Przanowicach

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym
ul. Dzieci Polskich 14

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym
ul. Dzieci Polskich 14
Ochotnicza Straż Pożarna
w Borowej ul. Długa 166

Świetlica w Starym Redzeniu

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Świetlica w Starym Redzeniu

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Świetlica w Regnach

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego
w Długiem Długie 4

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

23

Kazimierzów, Świny, Wierzchy

24

Felicjanów, Jeziorko, Lisowice-Erazmów

25
26

Katarzynów-Zygmuntów

Ochotnicza Straż Pożarna
w Wierzchach Wierzchy 53
Świetlica w Felicjanowie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Świetlica w Katarzynowie
Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 12 lipca 2020 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.
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Były „Wampir”
w okolicach Koluszek
W kilku miejscach, pod Koluszkami, Mateusz Winkiel, szef
Mania Studio kręci swój najnowszy film o „Popku”. Film będzie
dyplomem Mateusza w Wyższej
Szkole Filmowej w Łodzi. Opowieść o znanym raperze i sportowcu MMA składać się będzie z 9
różnych odsłon, a jedną z części
tego obrazu jest talk show, poprowadzony przez znanego dziennika-

rza, lekarza z zawodu, prowadzącego niegdyś popularny „Wieczór
z Wampirem”. Z Wojtkiem Jagielskim rozmawia Zbigniew Komorowski.
-Pochodzisz ze Zduńskiej
Woli, ukończyłeś medycynę w
Warszawie. Jak daleko od bycia
lekarzem do dziennikarstwa i
muzyki?
-To są osobne szufladki w głowie. Można być lekarzem i muzykiem, czego przykładem jest Kuba
Sienkiewicz lub lekarzem i politykiem, jak np. obecny marszałek senatu albo też Kosiniak-Kamysz z
PSL. Przykładów można by podać
więcej. Ludzie miewają różne zainteresowania, które wcale nie muszą z siebie wynikać. Można mieć
kilka szufladek, z których pobiera
się talenty. Jedna z nich otwarta
jest szerzej.
-W temacie dziennikarskim
miałeś otwartych kilka szufladek: Radio ZET, Superstacja,
TVP 2, TVN a także jeszcze inne,
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mniejsze stacje. Gdzie czułeś się
najbardziej „u siebie”?
-Najlepiej było mi w „Superstacji”. To jest mała stacja i miałem
tam całkowitą swobodę, robiłem
to, co chciałem.
-Kiedyś dziennikarz Polsatu, pochodzący zresztą z okolic
Koluszek, powiedział mi, że jedynym medium, w którym musiał borykać się ze swobodą wypowiedzi na antenie,
była mała lokalna telewizja…
-Wiesz, to jest chyba
kwestia pewnych okoliczności. Zależy co kto lubi. Ja
nie mam „parcia na szkło”.
Jeżeli ktoś chce być bardzo
popularny, potrzebne są mu
w tym celu duże media, ja
tego nie potrzebuje. W
moim przypadku, wielkie
media były raczej kamieniem u nogi. Lepiej czuję
się w takich kameralnych
miejscach, a w Superstacji,
do której szedłem z zamiarem prowadzenia programu
przez 6 miesięcy, zostałem
6 lat. Obecnie, po półrocznej przerwie, pewnie wrócę
tam znowu, bo mnie o to poproszono i chętnie to zrobię.
-Lubisz wpływać na ludzi i
ich opinie o kulturze i świecie?
-Nie zależy mi na kształtowaniu czyjejkolwiek opinii. Nie mam
misji pouczania kogokolwiek ani
wpływania na czyjś los poprzez
media mainstreamowe. Człowiek
dobrze wykonuje swoją pracę jeśli
ją lubi. Ja po prostu lubię rozmawiać z ludźmi, znając ich losy. Z
tego tez powodu znalazłem się tutaj, w okolicach Koluszek, na planie filmu o „Popku”, z którym za
chwilę poprowadzę talk show.
-Jakaś motywacja?
-Jestem po prostu ciekaw, co
ludzi popycha w pewne kierunki,
co sprawia, że interesują ich takie
osobowości, jak „Popek”. Zresztą
ja tez do tych „ciekawskich” należę. Jeśli rozmówca jest interesujący, jest mi obojętne, gdzie te rozmowę przeprowadzę, czy w studiu
w Warszawie, czy w studiu, którym staje się na te kilka chwil sto-

doła w lesie. Ważne jest jedno: dowiedzieć się, skąd ten człowiek, z
którym będę rozmawiał, wziął się
miedzy nami.
-Jaki może być, twoim zdaniem odbiór „Popka” przez
tych, którzy nie interesują się
nim i jego muzyką?
-Trudno mi mówić, co inni o
nim sądzą. Ten temat jest intrygu-

nietypowy, a mówiąc otwarcie,
wydaje mi się że jest dość przerażający. Pierwsze odczucie będzie
raczej odrzucające. Wydaje mi się
jednak, że ta ocena jest bardzo indywidualna, bo przecież „Popek”
jest taki, jaki jest, z jakiegoś powodu. Po drugie, dla wielu osób jest
bożyszczem, zatem jest w nim coś
intrygującego. Natomiast jak go
będą odbierać ludzie, widząc go na

jący z różnych powodów. Wiesz,
zwykle gdy kogoś poznajemy, oceniamy człowieka po wyglądzie.
Wygląd „Popka” jest na pewno

ulicy, to zupełnie inna sprawa. Na
ringu MMA jego wygląd pasuje
idealnie, na ulicy może wydawać
się dziwadłem.

PRZEDSIĘBIORSTWO AGAT S.A. Z SIEDZIBĄ W KOLUSZKACH
POSZUKUJE OSÓB NA STANOWISKO

MECHANIK SAMOCHODOWY
Wymagania:
• wykształcenie kierunkowe, min. zawodowe
• doświadczenie na stanowisku mechanik samochodowy
lub podobnym – min. 2 lata
• umiejętność diagnozowania i usuwania awarii
• prawo jazdy kat. B poparte doświadczeniem
• uczciwość, sumienność, odpowiedzialność
• brak nałogów
Oferujemy:
• pracę z doświadczonym zespołem w uznanej w branży firmie
• możliwość rozwoju zawodowego
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności
Oferty prosimy przesyłać drogą mailową na adres:
mwawrzonowski@agat-koluszki.pl lub składać osobiście w siedzibie firmy:
AGAT S.A. 95-040 Koluszki, ul.Paderewskiego 1.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.
Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AGAT S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych).”
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Wolna elekcja po nowemu

Wybory Prezydenckie 2020
„Król z Narodem, Naród z
Królem”- czy zwolennicy ostatniego króla Polski i Konstytucji 3
Maja 1791, którym przypisuje się
to znane hasło zdawali sobie sprawę, że za 200 lat z kawałkiem,
okrzyki nawołujące do jedności
narodu, szlachty i poszczególnych
stronnictw politycznych z osobą
Głowy Państwa, nabiorą zupełnie
nowego znaczenia? W podobnych

czasów PRL. Akowcy nazywali
zwolenników sojuszu z Rosją radziecką zdrajcami, Ci drudzy odwzajemniali się tym samym. Gdzie
leży polska prawda? Nienawidzimy sąsiadów, ludzi innych poglądów czy orientacji, nie lubimy Rosjan, Niemców, Żydów i w ogóle
obcych wszelkiej maści. Nie przeszkadza to większości z nas uważać się za wyznawców Chrystusa,

słowach wypowiedział się w 1999
roku największy z Polaków, Jan
Paweł II, podczas wizyty w polskim paramencie, gdy sparafrazował okrzyk z XII Księgi Pana Tadeusza „Wiwat król, wiwat naród,
wiwat wszystkie stany!”
Dziś Polska jest innym krajem
od tego, o jakim marzył Karol
Wojtyła i wielu polskich władców,
filozofów, pisarzy czy poetów.
Co wpłynęło na polskie podziały? Różnice kulturowe, będące
efektem 123 lat życia w trzech odrębnych państwach zaborczych?
Może polityka Kościoła, nie zawsze otwarta na potrzeby rodzącej
się w XIX wieku klasy robotniczej
lub też ruchu socjalistycznego,
przeciwnego zarówno Kościołowi,
jak i klasom posiadającym? Czy
spowodował to spór sprzed 80 lat o
to, czyja droga do wolnej Polski po
zakończeniu wojny krótsza i pewniejsza- ta spod rzeki Oki, na bagnetach bolszewickich czy też ta
spod Monte Cassino? Kto ma rację? Zwolennicy szlacheckiej oraz
przedwojennej, wielonarodowościowej Rzeczypospolitej czy też
Polski tylko dla Polaków? Podzieliła nas nasza najnowsza historia z

który identyfikował się z każdym
człowiekiem i z każdym bez różnicy, narodem.
Wydawało się że, Okrągły
Stół pojedna nas, ale nie, nie
wszystkim spodobał się pomysł
pokonania komunizmu bez przelewu krwi i bez zemsty. Potem
ośrodkiem bycia Polakiem lub
„anty Polakiem” miał stać się nasz
stosunek wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wydawało się, że już nic gorszego nas nie
podzieli. A jednak. Wypadek lotniczy 96 najważniejszych Polaków
pod Smoleńskiem w 2010 roku dopełnił podziału. Wydaje się, że tak
jak do niedawna mówiło się, że
żyjemy w czasach postkomuny,
dziś niestety jesteśmy społeczeństwem „post smoleńskim”. Ktoś
skutecznie wykorzystał ten straszny dramat, by wywołać wojnę
„polsko-polską”, której zdaje się
końca nie widać.
„Król z Narodem, Naród z
Królem”? Kto zostanie Głową
Państwa i czy będzie to także Głowa Całego Narodu, przekonamy
się już niedługo.
Jakim będzie nowy prezydent? Będzie segregował swych

Rodaków na obywateli Polski A i
Polski B? Na lepszy sort i gorszy
czy też będzie dążył do jedności
narodowej i społecznej?
Czy Prezydent Andrzej Duda
zechce być prezydentem nie tylko
prawicy, nie tylko katolików?
Weźmie pod uwagę, że polskie
społeczeństwo to także ludzie
wzrośli na ideach liberalnych, post
oświeceniowych, hołdujących zasadzie Państwa świeckiego i równości wszystkich obywateli bez
względu na światopogląd, religię
czy orientację seksualną?
Jaki będzie stosunek prezydenta Rafała Trzaskowskiego do
wyborców przeciwnika? Skupi się
wyłącznie na swoim obozie demokratycznym, czy też będzie się starał uwzględnić, że wśród naszego
społeczeństwa są nie tylko lewicowcy, tzw. „mniejszości seksualne”, obrońcy praw zwierząt, liberałowie, ludzie o ateistycznych czy
agnostycznych poglądach, lecz
także Polacy przywiązani do tradycji narodowej czy religijnej, dla
których małżeństwo to związek
mężczyzny i kobiety? Jaką drogą
pójdzie Polska przez najbliższe 5
lat? Obierze kurs Romana Dmowskiego czy Józefa Piłsudskiego,
nawiązując do czołowych postaci
20- lecia międzywojennego?
Czy niegdysiejsze hasło Aleksandra Kwaśniewskiego, w którym
zapowiadał, że będzie prezydentem wszystkich Polaków, stanie się
naczelną dewizą Dudy lub Trzaskowskiego? Oby tak się stało.
Obyśmy nie zmarnowali
tego, co stało się po roku 1989, gdy
spełniły się marzenia tylu walczących pokoleń naszych przodków o
wolnej Polsce, wolności jej obywateli i zjednoczonej Europie.
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W XVI i XVII wieku przed
prześladowaniami
religijnymi
przybywali do Polski uciekinierzy
z Francji, Niemiec, Niderlandów
czy Czech. Nasze ziemie licznie
zamieszkiwali Żydzi i Tatarzy. Potomkowie tych narodów mieszkają
nad Wisłą do dziś. Rzeczpospolita
była domem dla wielu narodów.
W poniedziałek obudzimy się
w Polsce, która nadal będzie domem
dla nas wszystkich, nie dajmy się
„połknąć” demonom nienawiści.
O komentarz do nadchodzących wyborów poprosiłem znanego z zaangażowania w wiele społecznych inicjatyw dominikanina,
ojca Macieja Biskupa. – W niedzielę nie będziemy wybierać Mesjasza. Mesjasza wybieram, jako
zakonnik i jako chrześcijanin każdego dnia, i to On jest panem mojego sumienia, a nie politycy. W
niedzielę nie będę też gromadził
się na konklawe, by wybrać nowego papieża, który ma „klucze królestwa”. Nie będę też wybierał
przeora swego klasztoru, który
przed braćmi, zgodnie z tradycją,
złoży wyznanie wiary. W najbliższą niedzielę będę wybierał Prezydenta RP, którego zadaniem jest
stać na straży Konstytucji i praw
każdego obywatela Polski, bez
względu na światopogląd. Prezydent nie jest panem mojego sumienia, a w naszym kraju wielu ludziom pomyliły się już porządki,
którzy błędnie szukają w politykach oparcia dla swego sumienia.
Powtórzę jeszcze raz: wybieramy
Prezydenta, który ma stać na straży
Konstytucji RP i praw wszystkich
obywateli- powiedział Maciej Biskup, dominikanin z łódzkiego
klasztoru.
Zk
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Kampania wyborcza
w Koluszkach
W Koluszkach, w miniony
wtorek, na targu przy ulicy Rynek
zawitali przedstawiciele kandydatów na prezydenta. Ubiegającego
się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudę, reprezentował Poseł na
sejm RP z PIS, wiceprezydent Łodzi z czasów prezydentury Jerzego
Kropiwnickiego, Włodzimierz Tomaszewski. Natomiast posłowie
PO: Iwona Śledzińska-Katarasińska oraz Krzysztof Piątkowski,
były wiceprezydent Łodzi minionej kadencji samorządowej, namawiali do zagłosowania na Rafała
Trzaskowskiego. Nasz reporter
podglądał reakcje ludzi, i sądząc z
rozmów, raczej niezdecydowanych
było niewielu.
Postanowiliśmy i my zasięgnąć języka. Zapytaliśmy posłów z
obozów obu Kandydatów na najwyższy Urząd w Państwie, zadając
te same pytania.

skim”, zawiodą się?
-Głównym celem, w zasadzie
misją Rafała Trzaskowskiego jest
odbudowanie wspólnoty obywatelskiej. Nie ma mowy o faworyzowaniu któregokolwiek ze środowisk czy ugrupowań. Jestem
przekonany, że wreszcie doczekamy się prezydentury apolitycznej i
apartyjnej, takiej, która w centrum
stawia interes kraju, narodu i obywateli, a nie tej czy innej formacji.
Ci, którzy „starszą” Trzaskowskim
robią to właśnie dlatego, że boją
się utraty wpływów swoich partii i
mocodawców.

Z posłem na sejm RP Krzysztofem Piątkowskim z PO rozmawia Zbigniew Komorowski
-Jakie szanse widzi Wasze
środowisko na wygraną?
-Mobilizacja i reakcje obywateli napawają optymizmem, zatem
widzimy bardzo duże szanse, jeśli
tylko wybory będą uczciwe,
zwłaszcza sam proces liczenia głosów. Niestety wiemy, że wcześniej
dochodziło w tym zakresie do nieprawidłowości.
-Na wsparcie którego z
ugrupowań, których kandydat
nie wszedł do drugiej tury, liczy
obóz Rafała Trzaskowskiego?
-My liczymy przede wszystkim na rozsądek i głosy obywateli,
a nie ugrupowań partyjnych. To
Polacy decydują o tym, kto będzie
głową państwa przez następnych 5
lat.
- Powiedzmy, że prezydent
stolicy obejmie Najwyższy Urząd
w Państwie. Jakiej prezydentury
będziemy świadkami? Jak zamierza zagospodarować duży elektorat swego Konkurenta, czyli najogólniej mówiąc, Polaków o
poglądach katolicko narodowych
i prawicowych? Będzie się wsłuchiwał w ich postulaty czy skupi
się wyłącznie na ideałach centrum
i środowisk liberalnych? Ci którzy dziś „straszą” Trzaskow-

-Które z zadań stojących
przed prezydentem-elektem, są
dla Rafała Trzaskowskiego najważniejsze?
-Zdecydowanie najważniejszym zadaniem jest odbudowa
wspólnoty. Poza tym zabezpieczenie finansów państwa i zagwarantowanie, że możliwie bezboleśnie
przejdziemy przez kryzys wywołany wprowadzonym przez rząd
stanem epidemii. Niestety, ciągle
bardzo dużo do zrobienia jest także w zakresie ochrony zdrowia,
edukacji i rolnictwa oraz wsparcia
przedsiębiorców.
-Polska jest podzielona.
Możliwe jest ogólnonarodowe
pojednanie?
-Głęboko w to wierzę. Ale warunkiem jest zaprzestanie dzielenia
Polaków na lepszych i gorszych,
napuszczania jednych środowisk na
drugie, posługiwania się językiem
pogardy i uprawiania nachalnej propagandy, czyli tego wszystkiego, co
ostatnio stało się znakiem firmowym partii rządzącej.

-Jakie ma Pan poseł wrażenia po wizycie w Koluszkach na
„wtorkowym” rynku?
-Niezwykle pozytywne. Straszono nas, że Polska powiatowa to
zagłębie partii rządzącej i nie
mamy tu czego szukać, tymczasem my spotkaliśmy się w większości z życzliwością, serdecznym podejściem i nadzieją na
zmianę. Jestem ogromnie zbudowany poparciem, jakim cieszy się
w Koluszkach prezydent Rafał
Trzaskowski.

9
tykryzysowej: 30, 9 mln zł z Polskiego Funduszu Rozwoju, 4,9
mln zł z Banku Gospodarstwa
Krajowego; do tego pieniądze na
tzw. postojowe, dofinansowanie
miejsc pracy, pożyczki dla mikroprzedsiębiorców;
Koluszkom
zwiększyły się wpływy z podatku
PIT i CIT o 8,4 mln zł (o 47,6%),
subwencja oświatowa wzrosła o
3,1 mln zł (o 24,6%); seniorom
wypłacono w Koluszkach dodatkowo emerytur + 6,3 mln zł. Jak
widać wszystko jest mierzalne.

Z podobnymi pytaniami zwróciliśmy się do posła Włodzimierza
Tomaszewskiego z PIS. Rozmawiał Zbigniew Komorowski.
-Prezydent doczeka się reelekcji?
-Przekonujemy wszystkich,
że Prezydent Duda jest najlepszym
prezydentem dla rozwoju Polski i
Jej obrony przed zagrożeniami. To
są najbardziej racjonalne i mierzone Jego doświadczeniem oraz dokonaniami argumenty na rzecz reelekcji.
-Jak Polska długa i szeroka,
społeczeństwo jest podzielone
pół na pół. Polacy którzy oddawali glos na prezydenta Warszawy czy innych kandydatów w
pierwszej turze, mogą liczyć, że
Andrzej Duda będzie też ich prezydentem, że będzie uwzględniał
ich postulaty? Kim będzie Andrzej Duda: prezydentem prawicy czy prezydentem wszystkich
Polaków?
-Prezydent Andrzej Duda był,
jest i będzie prezydentem Polski,
czyli wszystkich Polaków. Z jego
dokonań korzystają i korzystać
będą wszyscy. W trakcie Jego
pierwszej kadencji do polskich rodzin, seniorów, pracowników,
pracodawców,
samorządów,
szkół, placówek służby zdrowia,
instytucji kultury, twórców, stowarzyszeń, klubów sportowych
trafiało i trafia dodatkowo – podkreślam dodatkowo – ponad 300
mld zł różnych świadczeń, zwiększonych dochodów. To jest skala
dodatkowego całorocznego budżetu Państwa. Na przykład Koluszki teraz otrzymają z zainicjowanego
przez
Prezydenta
Funduszu Inwestycji Samorządowych dodatkowo ponad 5 mln zł
na inwestycje, na 500+ wypłacono ponad 18,8 mln zł, na 300+ ponad 836 tys. zł; przedsiębiorcom
wypłacono w ramach Tarczy An-
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-Narodowe pojednanie Polaków jest możliwe?
-Jeśli będziemy rozmawiać o
konkretach, mierzalnych dokonaniach, czyli o prawdzie a nie o
mglistej fikcji, to wtedy będą
obiektywne oceny i zgoda.
-Jakie zadania stoją przed
prezydentem Polski po wyborach?
-Prezydent Duda nadał Polsce dynamiczny rozwój a teraz
najskuteczniej chroni nas przed
skutkami pandemii – właśnie poprzez ochronę miejsc pracy, pomoc przedsiębiorcom i inwestycje. Polska bardzo przyspieszyła
w rozwoju i to trzeba utrzymać.
-Jak Pan zostawał przyjęty
przez mieszkańców Koluszek na
rynku?
-Jestem od lat związany z
Koluszkami, czyli jestem jak u
siebie w domu. I tak mnie traktują mieszkańcy Koluszek, po prostu jak swojego. Bronię tutejszych
inwestycji.
Jestem
uczestnikiem planów rozwojowych: zarówno gospodarczych,
jak i społecznych oraz kulturalnych. Często bywam w nowoczesnym Kinie Odeon (z techniką
3D), wychodząc z Kina z sentymentem spoglądam na odtworzony pomnik Orła Białego Władysława Strzemińskiego, tradycyjnie jestem na dożynkach.
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Pamiętniki kaletnickie II
Ogród warzywny
czy kuchnia francuska?
W kaletnickim raju zorganizowałam ogród warzywny. Jako
Mieszczka, a nawet mieszczuch,
stęskniony za nieprzetworzonym,
nierasowanym, nieopryskanym i
nienastrzykiwanym
jedzeniem,
przerażona tym co w wielkich
sklepach wykładane jest na półki,
postanowiłam sprawy wziąć we
własne ręce i uprawiać warzywa.
O ogród w jego ozdobnej wersji zadbałam już w zeszłym roku.
Dbanie moje odbywało się głównie przy użyciu siekiery, piły i bogatego zestawu sekatorów oraz nożyc. Skutek jest obłędny. Ścięte
bez litości, wybujałe uprzednio

krzaki róż, uformowały tej wiosny
zgrabną kuleczkę – nie kwitnie w
tym roku, ani pół-kwiatkiem, ale
się nie zrażam. Przesadzone funkie, długo udawały, że nie przeżyły
zabiegu przenosin na nowe miejsce, jednak już w połowie czerwca
dały znak życia (też nie kwitną, ale
wciąż się nie zrażam). Tyle szczęścia nie miały przesadzone w podobnym czasie hortensje, one
wciąż udają, że nie przeżyły i nawet mam obawę, że wcale jednak
nie udają. Z niemałym opóźnieniem, co jednak zrzucam na karb
dziwacznej pogody tej wiosny,
wspaniale zakwitły różaneczniki.
Nic dziwnego, włożyłam niemały
wysiłek, żeby zakwitły. A jak już
zakwitły, to tego samego dnia,
przyszło gradobicie i jak można się
domyślić – już nie kwitną.
Jednak ja w tym roku postawiłam na warzywa! I to przedsięwzięcie poprzedzone było edukacją internetową i zakupami! Czegóż to
nie trzeba kupić, żeby założyć ogródek warzywny. Począwszy od nasionek i ziemi, a konkretyzując spe-

(cz.3)

cjalistycznego
podkładu
pod
warzywa, skończywszy na haczkach, konewkach i podlewaczkach.
Po zrobieniu wszystkich tych zakupów szybko policzyłam, że własny
ogródek jest finansowo mało opłacalny w porównaniu do szacowanych plonów jakie można z nich
uzyskać. Pełna optymizmu przystąpiłam do działania.
W pierwszej kolejności zmarzły pomidory, których tylko jeden
raz nie schowałam na noc – to już
mnie czegoś nauczyło (ale nie zrażam się). Cebulę zjadło bliżej niezidentyfikowane coś – coś co akurat żywi się kiełkującą cebulą.
Paprykę oraz sałatę rzymską zeżarły ślimaki. Jarmuż przynajmniej

nie dawał fałszywej nadziei – w
ogóle nie wykiełkował. Koperek
usechł jeszcze za czasów wiosennej suszy, dla odmiany truskawki
się utopiły przy okazji ostatnich
nawałnic. Fasolkę zadusił chwast,
który wcześniej błędnie brałam za
fasolkę właściwą, a posadzone w
osobnych donicach przyprawy i
zioła zamordował grad. Dzielnie
wyrósł jedynie czosnek – niestety
ozdobny. Ponieważ nic nie cieszy
bardziej jak nieszczęście drugiego
człowieka, niektórzy sąsiedzi,
przychodzili z przyjemnością popatrzeć na moje „uprawy”. Ale w
życiu musi być równowaga, to
pewnie dlatego sąsiadom czereśnie
zgniły jeszcze na drzewie – taki
rok – na psa urok.
W tej sytuacji przypomniał mi
się dialog wędkarski pod tytułem
„małżeństwo na łódce”:
- Heśka, daj chleb!
- Nie ma chleba, zjadłam.
-To daj pęczak.
- Pęczak też zjadłam.
- To zjedz jeszcze robaki i
wracamy do domu.

Ponieważ jednak nie należy
się poddawać, ponieważ trzeba stawiać czoła przeciwnościom losu,
ponieważ trzeba być elastycznym i
dopasowywać się do zaistniałych
warunków, to całkiem poważnie
przemyśliwuję otworzenie małej
gastronomii w stylu francuskim.
Dlaczego akurat tak?
Po pierwsze jak wspomniałam
wyżej sporą część moich niedoszłych upraw zeżarły ślimaki... W
ogóle, ślimaki są aktualnie wszędzie. Nie tylko w
ogrodzie. Włażą na ściany i na okna, wbiegają do
domu - część ślimaków
jakby czując swoje przeznaczenie, udała się
wprost do kuchni, a francuscy kucharze wiedzą,
że ślimaki są wyborne z
masełkiem, czosnkiem i
zieloną pietruszką (pietruszki nie ma – bo ślimaki zeżarły, czosnek jest –
ozdobny, ale jest).
Po drugie, w tej części ogródka uprawnego
gdzie rosły truskawki (te
co się utopiły) pyszni się obecnie
wspaniałe bajoro, które natychmiast stało się domem śpiewających żab. Żaby są urocze kumkają
i rechoczą – w taki sposób nawołują się na gody. Podobno głównie
wieczorami. Piszę podobno, ponieważ akurat moje żaby mają tak
ogromny głód miłości, że nawołują
się codziennie i to o każdej porze
dnia i nocy, wskutek czego mam
wrażenie, że z godziny na godzinę,
gadzin jest coraz więcej. A każdy
francuski kucharz wam powie, że
nie ma nic lepszego niż żabie udka
z grzybami. I tu w końcu trafiamy
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w dziesiątkę, bo wskutek tej szalonej pogody pierwsze maślaki pojawiły się w czerwcu.
Żarty na bok
Gdybym była przesądna to
rzeczywiście wysnułabym wniosek, że z tym dwa tysiące dwudziestym coś jest nie tak. Same klęski i
porażki. Choćby susza. Susza w
tym roku bardzo nie wyszła. Jednak jak zapowiadają ci co się na
rzeczy znają, jeszcze nic stracone-

go! Susza jeszcze może się udać w
tym roku.
Sami sobie zgotowaliśmy ten
los. Jeszcze jedna uregulowana
rzeka, jeszcze jeden wybetonowany strumień, który staje się kanałem i nic nie będzie można już naprawić. Będzie albo woda w butach
i w dużym pokoju, albo woda w
kranie reglamentowana. Tak właśnie się poprawia naturę, że natura
nam pokazuje gdzie nasze miejsce.
Albo w błocie po kolana (ach ta
chata rozśpiewana), albo o „suchym pysku”.
Karolina Bast Kolasa

Nowy chodnik z kostki brukowej na głównej alei
na cmentarzu w Koluszkach
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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.

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

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

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
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam mieszkanie w Koluszkach,
blok, parter, w pełni wyposażone
o powierzchni 37,5 m2, 667-870-472
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 7,86ha 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 900 m2, Koluszki,
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684
lub 601-28-56-27
WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA
Lokal do wynajęcia z przeznaczeniem na handel lub usługi, Koluszki,
693-450-093
Do wynajęcia pokoje gościnno-biurowe, kwatery pracownicze, plac
2600 m2 z garażem, 502-227-287
Do wynajęcia lokal 90m2 pod
działalność lub kwatery pracownicze, 606-363-006

Drewno kominkowe opałowe
i rozpałka, tel. 608-830-403
KUPIĘ
AUTO SKUP, całe, uszkodzone,
502-592-035
ZŁOMOWANIE pojazdów,
tel. 509-099-286

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

Przedstawiciel handlowy do
przyuczenia, tel. 518-456-560

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

Zatrudnię prasowaczkę i szwaczkę.
Stała praca. Umowa o pracę,
600-293-257

Badanie psychologiczne kierowców
i operatorów maszyn, 693-166-450,
44 714-67-90
PRACA

USŁUGI

Zatrudnię do prac dekarskich
i ogólnobudowlanych, 602-138-477

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

Zatrudnię chałupniczki, praca
od zaraz, 609-387-718
Zatrudnię szwaczki, praca od zaraz,
609-387-718

Docieplenia domów, 668-178-080

Potrzebna osoba do sprzątania
domu, 607-244-320

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

Kwatery pracownicze,
tel. 693-97-97-01.
Tanio do wynajęcia Garaż 60 m2
+ poddasze. Możliwość działalności,
601-835-140

Wycinki, Koszenia. Karczowanie
terenu. Usługi koparko-ładowarką.
Wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074

Do wynajęcia budynek handlowo
– produkcyjny 150m2 (siła, woda,
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,
tel. 605-23-67-37

Usługi kominiarskie KOL-KOMIN
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen
zakres usług kominiarskich – frezowanie kominów, montażwkładów
kominowych, tel. 533-662-195

SPRZEDAM

Układanie wszelkiego rodzaju
kostki brukowej szybko i profesjonalnie, 537-954-994

Sprzedam kanapę narożną i fotel,
kolor szary, 507-677-877

Elektryków i pomocników elektryków zatrudnimy, 0-42 214-07-00

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

Autoskup, 501-488-674

Montaż ogrodzeń Panelowych,
Sztachetowych oraz z siatki.
Wyburzenia i inne. Wycena gratis,
507-364-074

Sprzedam piec węglowy 4-letni,
691-740-110

Hydraulik – instalacje c.o.,
wod.-kan., gazu, 506-864-713

Zatrudnię panów z orzeczeniem
o niepełnosprawności do sprzątania
w zakładzie produkcyjnym w
Koluszkach. Praca przy obsłudze
maszyn myjących. Praca na dwie
zmiany według grafiku, 537-624-970

AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727

Ogrodzenia Borowa, sprzedaż
i wykonawstwo, 606-682-837

Sprzedam słomę w małych kostkach (okolice Koluszek),
511-199-589 (wieczorem)

Zadbam o Twoje auto. Mycie,
sprzątanie, odkurzanie, polerowanie.
Usługa od ręki, tel. 600-932-147

Kontener samochodowy, 882-275-450

Budowa domów, 505-509-874

Sprzedam nieużywany wózek
inwalidzki, 508-917-853

Remonty i wykończenia kompleksowo, 798-429-235

Drewno kominkowe - opałowe,
509-101-167

Fotowoltaika, dofinansowania,
782-508-763

Kury odchowane, kaczki. Węgrzynowice Modrzewie 23, 728-386-763

Dachy, krycie papą termozgrzewalną, 500-335-060

PIACH płukany, siany, kruszywa,
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,
tel. 667-788-377

Usługi hydrauliczne, instalacje c.o.,
wod.-kan. i gaz. Kotłownie, pompy
ciepła, 506-098-164

10.07.2020 r.

Zatrudnię szwaczki i chałupniczki,
664-975-055
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

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
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/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
Szwaczki zatrudnimy od zaraz,
tel. 604-797-243
Brukarzy z doświadczeniem,
atrakcyjne wynagrodzenie, umowa
o pracę, 607-303-814
RÓŻNE
SpływyKajakowePilicą,
505-962-185

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Emerytka szuka kawalerki (lub M2) na parterze w Koluszkach do wynajęcia, 534-314-251
Opiekunkę do dziecka 1,5 rocznego zatrudnię, na pełny etat lub 1/2 etatu.
Praca w Koluszkach, 606-615-666
Zatrudnię prasowaczkę od zaraz, 609-387-718

Poszukuję osoby do sprzątania domu
– okolice Koluszek.
Wymagane prawo jazdy, praca 3 razy w tygodniu.
Atrakcyjne wynagrodzenie.
Telefon kontaktowy: 667 870 473

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, Poliknr 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.
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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

USŁUGI
DEKARSKIE

TERMAL

USŁUGI
HYDRAULICZNE

Dachy 606-946-827

- POMPY CIEPŁA
- KOTŁOWNIE
- INSTALACJE: C.O., GAZ,
WOD-KAN
- REKUPERACJA

Dojazd i wycena gratis!

USŁUGI
SPRZĄTAJCE

95-040 KOLUSZKI
UL. BRZEZIŃSKA 50
TEL. 44 714 68 78
501 10 22 81, 509 307 458

pranie dywanów, kanap
i tapicerki
mycie okien

tel. 691 840 071

Praktyczne kursy
j. angielskiego
dla dorosłych
indywidualnie i grupowo

669-806-660 Aneta, HSH

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.

Miejsce
na Twoją
reklamę

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

TYDZIEŃ w KOLUSZKACH
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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
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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

10.07.2020 r.

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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„Życiówki” z wiatrem i pod
wiatr na mityngu LA w Łodzi
Podczas 2 mityngu klasyfikacyjnego LA, rozgrywanego na stadionie
AZS w Łodzi, wystartowało 11 zawodników LKS Koluszki. W pierwszej
sesji południowej przeprowadzone zostały biegi sprinterskie na 100 i 200
metrów. Z naszych sportowców wystartowało 5 osób: 8-letnia Łucja Ciesielska, 10-letnie Milena Płocka i Ania Siemińska, 14-letnia Amelia Napierała i 15-letni Karol Sokołowski.
Wśród mężczyzn, biegnący w czwartej serii Karol, uzyskał świetny
czas 12:27 sekund, niestety poprawiona o niemal 0,30 sekund ”życiówka” Karola, jak i pozostałych zawodników nie mogła być uznana, gdyż
siła wiatru wynosiła +3,5. I tak nowy rekord „przeminął z wiatrem”.

Zanim przejdziesz na emeryturę,
sprawdź jaka może być jej wysokość
Osoby, których wiek zbliża się do wieku emerytalnego czyli 60 lat
dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, często zadają sobie pytanie, jaka będzie
wysokość ich przyszłej emerytury? Czy warto od razu przejść na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego, czy może pracować dłużej?
W 2019 r, przeciętna krajowa wysokość emerytury wynosiła 2 352,
91 zł, a w województwie łódzkim 2 197,99 zł. Każdy kto chce zorientować się jaka będzie wysokość przyszłej emerytury, może to zrobić korzystając z kalkulatora emerytalnego, który jest dostępny na Platformie
Usług Elektronicznych jak i również na stronie zus.pl. Może także udać
się do ZUS i zasięgnąć porady u doradcy emerytalnego, który na podstawie informacji zawartych na koncie emerytalnym zrobi symulację wysokości przyszłej emerytury.
Doradca emerytalny może też przeprowadzić symulację wysokości
emerytury w zależności od terminu, w którym ubezpieczony zdecyduje
się na nią przejść. Można wówczas porównać w jakiej wysokości byłaby
emerytura, gdybyśmy przeszli na nią od razu po uzyskaniu wieku emerytalnego i jaka byłaby jej wysokość, gdyby przyszły emeryt pracował o pół
roku, rok czy jeszcze dłużej.
Prognozowaną wysokość emerytury na bieżący rok może nam wyliczyć również konsultant z Centrum Obsługi Telefonicznej po uwierzytelnieniu tożsamości. Im dłużej pracujemy tym emerytura wyższa
Warto pamiętać, że wysokość emerytury, uzależniona jest od wysokości zebranych składek i momentu przejścia na emeryturę. Każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego podnosi wysokość
emerytury średnio o 8-10 proc.
W 2020 roku średnia dalsza długość życia liczona w miesiącach wynosi 261,5 dla kobiet (60 lat) i 217,6 dla mężczyzn (65 lat).
Monika Kiełczyńska – Regionalny rzecznik prasowy ZUS

W tym dniu zmienny wiatr jednym pomagał, drugim przeszkadzał i
tak pomógł Amelii Napierale, która przy dopuszczalnym wietrze +1,5
uzyskała czas 14:00, będący nowym rekordem życiowym. Pomógł też
Milenie Płockiej 16:42, Ani Siemińskiej 17:53 i najmłodszej uczestniczce zawodów Łucji Ciesielskiej 18:64.
W biegach na 200 metrów Karol Sokołowski już przy regulaminowych
warunkach, niemalże bez porywu wiatru +0,2, spisał się znakomicie uzyskując w trzeciej serii szóste miejsce z nowym rekordem życiowym 25:14. Bliska „życiówki” na tym sprinterskim dystansie była Amelia Napierała, która z
czasem 29:28 zajęła w swojej serii wysokie czwarte miejsce.
W drugiej popołudniowej sesji wystąpiło 6 zawodników LKS Koluszki, biegnących na dystansie 600 metrów. W tym biegu pomimo
zmiennego i silnego wiatru wszyscy mieli jednakowo, było pod wiatr i z
wiatrem. Życiówki poprawili Igor Cel czwarty w drugiej serii 1:43.84, 7.
Kamil Tenentka 2:17,34. W pierwszej serii nowe życiówki uzyskali Michał Smyka 1:47,14 (szósty czas) i Radosław Babiarski 1:51,03 (siódmy).
Wśród dziewcząt niesamowicie walczące nasze młode zawodniczki
uzyskały 6 i 7 miejsce. Adrianna Siemińska z nowym rekordem 1:49,34
była szósta. Siódme miejsce, bardzo blisko „życiówki” 1:51.47, zajęła Jagoda Nowakowska.
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SZUKA WŁAŚCICIELA
LUB NOWEGO DOMU!
PIES ZNALEZIONY
W GMINIE KOLUSZKI W 2020 ROKU
W SPRAWIE ADOPCJI, ODBIORU
ZWIERZĘCIA PROSIMY O KONTAKT:
Z BIUREM INŻYNIERA
GMINY KOLUSZKI - 44 725 67 68
lub
SCHRONISKIEM DLA ZWIERZĄT
W ZAWIERCIU
730 505 255, 515 131 350

Ze ścieżki rowerowej zjedziesz Krzysztof Wolski w najlepszej trójce
Mistrzostw Europy w Quadrathlonie
wprost do Katarzynowa

Na drodze prowadzącej od boiska i placu zabaw w Katarzynowie do
ścieżki rowerowej po dawnym torze kolejowym, wylano już asfalt. Droga ma służyć przede wszystkim mieszkańcom tego sołectwa, ale może
być wykorzystywana również na przykład jako skrót na chwilowy postój
rodziców z dziećmi na placu zabaw w Katarzynowie. Długości utwardzonej drogi to przeszło 400 metrów.
(pw)

27 czerwca, w Kaposvar na Węgrzech odbyły się Mistrzostwa Europy w Quadrathlonie na dystansie sprinterskim. Jednym z uczestników
tych Mistrzostw był mieszkaniec Gminy Koluszki Krzysztof Wolski, który powrócił z Węgier z dwoma
medalami: brązowym w kategorii Open oraz srebrnym w kategorii wiekowej Elite.
Zawodnicy podczas Mistrzostw mieli do pokonania dystans 30 km, na który składało
się 750 metrów pływania w jeziorze, 20 km jazdy rowerem,
około 5 km kajakiem oraz 5 km
biegu. A wszystko to przy pełnym słońcu i ponad 30-stopniowym upale. Warunki były bardzo
ciężkie dla wszystkich quadrathlonistów. Walka o medale trwała
do samego końca. Krzyśkowi do
drugiego miejsca zabrakło zaledwie jednej minuty, a do najwyższego podium dwóch minut. Tuż za Polakiem na metę wbiegli Węgier i Czech.
- Bardzo się cieszę z osiągniętego wyniku. Stosunkowo niewielkie
straty do zwycięzców Mistrzostw, a także bardzo mała przewaga nad rywalami, którzy wbiegli na metę tuż za mną, motywują mnie do dalszej
systematycznej, ciężkiej pracy treningowej i poprawiania formy sportowej - komentuje swój start w mistrzowskich zawodach, Krzysztof Wolski
z Gałkowa Małego.
Osiągnięcie przez Krzyśka wyniku na tak wysokim poziomie nie byłoby możliwe gdyby nie regularna, często nielekka praca na treningach,
ale również możliwość startu i treningu na kajaku użyczonym przez firmę
PLASTEX, która zajmuje się produkcją światowej klasy kajaków. Dzięki
temu, zawodnik z Gałkowa Małego zmniejszył względem zeszłorocznych
startów stratę do zawodnika z Węgier i Belgii o ponad 3 minuty, na samym etapie kajakarskim.
Podczas Mistrzostw Europy na Węgrzech, Polskę reprezentował
również zawodnik z Rakowni koło Poznania - Roman Pietrzak, który w
klasyfikacji generalnej zajął 25 miejsce, a w kategorii wiekowej 4.

Kolejnym sprawdzianem formy sportowej Krzyśka będzie start na
Mistrzostwach Świata w Quadrathlonie na tym samym dystansie. Mistrzostwa odbędą się 5 września w Niemczech.
Dodajmy, że poza swoimi treningami quadrathlonowymi, Krzysztof
Wolski zajmuje się również trenowaniem osób chcących bawić się mniej
lub bardziej ambitnie w sport, i przygotowywaniem ich między innymi do
zawodów triathlonowych i quadrathlonowych.
1. Ferenc Csima (HUN) 		
2. Wiliam Peters (BEL) 		
3. Krzysztof Wolski (POL)
4. Zoltan Zoboki (HUN)
5. David Kotrc (CZE) 		

1:38:26
1:39:25
1:40:28
1:40:55
1:41:00

