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

OSP Koluszki – 44 714 58 27
Pogotowie Ratunkowe – 999

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

501 648 560

Wykaz opłat w 2020 roku

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

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

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

Nocna i Świąteczna  
Opieka Zdrowotna 

Szpital Specjalistyczny Brzeziny 
Powiatowe  

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
w Brzezinach

ul. M. Skłodowskie-Curie 6

46 874 20 11

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

Oddział 1 w Koluszkach,  
ul. 11 Listopada 41

- konto do uiszczania wpłat  
za podatki i pozostałych opłat:  

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

35 1020 3352 0000 1302 0258 7947

Infolinia  
ws. przyłączy 

Tu uzyskasz informacje jak przyłączyć się 
do sieci kanalizacyjnej

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

17.07.  
ul. Żwirki 2

18.07.  
ul. Głowackiego 20

19.07.  
ul. Korczaka 5

20.07.  
ul. Sikorskiego 6A

21.07.  
ul. 3 Maja 8

22.07.  
ul. 3 Maja 19G

23.07.  
ul. Brzezińska 54

Biuro Inżyniera Gminy 
przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

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

l zimowego odśnieżania dróg;
l uszkodzeń dróg i infrastruktury drogowej 

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

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

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

w zakresie gospodarki komunalnej.

44 725 67 68 telefon czynny 24h

Kasa Urzędu
poniedziałek, środa, czwartek  

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

przerwa w godzinach: 10.30-10.40 i 
12.30-12.50
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Starmeat szykuje się do uruchomienia 
zakładu w Koluszkach 

Z końcem lipca na terenie koluszkowskiej strefy ekonomicznej uru-
chomiony zostanie zakład należący do firmy Starmeat. Będzie zajmował 
się on produkcją mięsa drobiowego (rozbiór i mrożenie). Co warte pod-
kreślenia, do Koluszek będzie trafiało mięso już po uboju.

Budowa zakładu rozpoczęła się na początku 2019 r. W Koluszkach 
zatrudnienie znajdzie ok 200 osób. Jeszcze w czerwcu bieżącego roku fir-
ma poszukiwała pracowników do produkcji oraz do sprzątania.     

Przypomnijmy, że firma nabyła 3-hektarową działkę, już na nowych 
terenach inwestycyjnych, które przygotowywane zostały od strony bocz-
nicy kolejowej przy bazach paliw. Nowa strefa ekonomiczna o powierzch-
ni 30 ha jest już w pełni uzbrojona i czeka na kolejnych inwestorów. Na 
jej przygotowanie gmina przeznaczyła 15 mln zł, z czego 5 mln zł pocho-
dziło z dotacji unijnej. Ze sprzedaży powyższych terenów gmina może 
zarobić nawet 30 mln zł. 

(pw)  

Gmina wprowadza dopłaty  
do kastracji i sterylizacji

Gmina Koluszki uruchomiła program dopłat do kastracji i steryliza-
cji zwierząt domowych. Dopłata wynosi  100 zł. Co ciekawe, w celu uła-
twienia skorzystania z usługi, zabieg będzie mógł zostać przeprowadzony 
w dowolnym gabinecie weterynaryjnym. Po stronie mieszkańca spoczy-
wa jedynie obowiązek powiadomienia gminy o chęci skorzystania z do-
płaty. W tym celu do Urzędu Miejskiego w Koluszkach należy złożyć sto-
sowny wniosek (informacja: 44 725 67 66).    

Rozliczenie z gminą nastąpi na 
podstawie faktury za usługę, którą 
mieszkaniec naszej gminy otrzyma 
od weterynarza. Pieniądze zostaną 
wypłacone przez samorząd po do-
starczeniu faktury do Urzędu Miej-
skiego w Koluszkach. 

Program dopłat ma ułatwić 
mieszkańcom podjęcie decyzji w 
sprawie ograniczania niekontrolo-

wanego rozmnażania się zwierząt, a tym samym kwestii bezdomności 
psów. Przypomnijmy, że w 2019 r. do schroniska oddano 31 psów z terenu 
Gminy Koluszki. To i tak spora zmiana, ponieważ na przestrzeni ostatnich 
lat średnio oddawaliśmy od 50 do 60 psów rocznie. W 2019 r. na utrzyma-
nie odławianych psów gmina przeznaczyła 84 tys. zł. Łącznie od 2016 r. do 
2019 r. było to ponad 380 tys. zł. Jako ciekawostkę dodajmy, że w latach 
2011-2014 całkowita kwota przeznaczona na hotelowanie zwierząt w schro-
niskach wyniosła aż 1,3 mln zł. W rekordowym 2013 roku na utrzymanie 
bezpańskich psów wydaliśmy aż 458 tys. zł. 

(pw)

Pielgrzymka w dobie  
koronawirusa

Ruszyły przygotowania do koluszkowskiej pielgrzymki na Jasną 
Górę. W tym roku pątnicy muszą szykować się na kilka istotnych 
zmian, związanych z panującym zagrożeniem epidemiologicznym. 

Pielgrzymka planowana jest w dniach 20 – 24 sierpnia 2020, a więc 
wyruszy dzień wcześniej niż to miało miejsce dotychczas. Pierwszego 
dnia, pielgrzymkę z Kolu-
szek ma wyprowadzić abp 
Grzegorz Ryś. W tym roku, 
w pielgrzymce na Jasną Górę 
będzie mogło wziąć udział 
50 osób w wieku od 18 do 60 
lat. Będzie też nowy prze-
bieg trasy, który dodatkowo 
może być modyfikowany, je-
żeli na trasie pielgrzymki 
wykryte zostaną nowe ogniska koronawirusa. Wówczas pielgrzymka bę-
dzie pomijała te miejscowości. Nowością jest to, że nie będzie noclegów 
po trasie, a postoje w miejscowościach zostaną zminimalizowane. Piel-
grzymka każdego dnia będzie autokarem wracała do Koluszek gdzie w 
Kościele Niepokalanego Poczęcia N.M.P. zakończy dzień Apelem Jasno-
górskim. Kolejnego dnia, po Mszy porannej, Pielgrzymi wyruszą autoka-
rem do miejsca, w którym zakończyli pielgrzymowanie dnia poprzednie-
go. Nie będzie wiezionych bagaży. Będzie za to zaplecze sanitarne i płyny 
dezynfekcyjne dla zminimalizowania zagrożenia Covid-19.  W związku z 
kosztami transportu zaplecza sanitarnego oraz pielgrzymów, koszt piel-
grzymki jest na ten moment trudny do precyzyjnego obliczenia. Należy 
się spodziewać, że będzie on stosunkowo wysoki i może kształtować się  
na poziomie około 200 zł. Zapisy na pielgrzymkę rozpoczną się 2 sierp-
nia i potrwają do 15 sierpnia.

(tom)

Nowe kontenery na zużyty  
sprzęt elektryczny

Trzy nowoczesne pojemniki przeznaczone na zbiórkę zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, już pod koniec sierpnia zostaną 
ustawione na terenie Gminy Koluszki. Będzie można wrzucać do nich 
urządzenia w rozmiarze do 50 cm. Większe gabarytowo urządzenia AGD 
czy RTV będą przyjmowane na PSZOK-u bez limitu wagowego.

Jak informuje Urząd Miejski w Koluszkach, jeden z pierwszych kon-
tenerów na elektrośmieci stanie na terenie Gałkówka a dwa kolejne na te-
renie Koluszek. Projekt w Koluszkach jest jednym z pierwszych i najbar-
dziej innowacyjnych działań w dziedzinie odpowiedzialnego 
postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 
Polsce. Jego celem jest stworzenie możliwości łatwego pozbycia się nie-
bezpiecznych elektrycznych śmieci z mieszkań i domów. System Elek-
tryczne Śmieci to nowoczesne, zintegrowane narzędzie, który łączy w so-
bie smart technologię z bezpieczeństwem. Każdy z pojemników posiada 
opomiarowanie wypełnienia oraz dodatkowe zabezpieczenia chroniące 
środowisko przed niebezpiecznymi substancjami z elektroodpadów i ba-
terii. Zaproponowane rozwiązanie ma wiele zalet. System jest ogólnie do-
stępny i drobnego sprzętu elektronicznego nie będzie już trzeba odwozić 
do PSZOK-u. Do pojemników powinny trafiać wszystkie zużyte sprzęty 
elektryczne i elektroniczne typu stary komputer, suszarka do włosów czy 
zepsute radio, telefon oraz baterie i przenośne akumulatory. Ważne, aby 
wrzucany odpad nie był większy niż 50 cm.

(tom)
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Remonty dróg  
na terenach wiejskich

Rozpoczynają się remonty mniejszych dróg na terenach wiejskich. 
Na drogach zostanie odnowiona nawierzchnia asfaltowa lub asfalt pojawi 
się po raz pierwszy. 

Zgodnie z planem inwestycje mają zostać zakończone się do 30 
września. Poniżej przedstawiamy wykaz modernizowanych dróg:

 • Będzelin, ul. Koluszkowska
 • Lisowice, drogi na tzw. Smykówku
 • Gałków Parcela, droga wewnętrzna od nr 39 do 42
 • Kaletnik, ul. Nowa i ul. Cmentarna
 • Gałków Duży, ul. Czatolińska
 • Gałków Mały, ul. Leśna
 • Koluszki, ul. Brzozowa.  

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

zawiadamia, 

że w dniach od 20 do 25 lipca 2020 roku 
w związku z planowanymi pracami konserwacyjno- 

-remontowymi, nastąpi przerwa w dostawie  
ciepła do wszystkich odbiorców usług  

zasilanych z sieci ciepłowniczej KPGK Sp. z o.o.

Za wynikające z tego tytułu niedogodności  
bardzo przepraszamy.

Szacownie strat po gradobiciu
Działa komisja szacowania strat po gradobiciu. Do Gminy Koluszki 

wpłynęło ponad 100 wniosków od rolników, których plony zostały znisz-
czone w wyniku gradobicia jakie przeszło nad Koluszkami kilka tygodni 
temu. Komisja weryfikuje zasadność i rzetelność złożonych wniosków. 
Rozliczenie i wypłata odszkodowań może nastąpić po zwizytowaniu 
wszystkich gospodarstw. O ewentualnych odszkodowaniach zadecyduje 
ostatecznie Wojewoda Łódzki oraz ARiMR.

(tom)

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 za-
klejonych 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.

Tuning dróg gminnych
W trosce o poprawę bezpieczeństwa kierujących, na koluszkowskich 

drogach  trwa akcja malowania pasów. W poniedziałek odmalowano 
nowe pasy przy skrzyżowaniu w Katarzynowie. Miejmy nadzieję, ze po-
prawią one bezpieczeństwo w tym i wielu innych miejscach. 

Wszystkim, którzy w tak bolesnych  
dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal  

po śmierci  

Zofii Kurczyńskiej 
składamy najserdeczniejsze podziękowania. 

Wasze wsparcie wiele dla nas znaczy.

Procedury dofinansowania do fotowoltaiki

Zachowajmy czujność
Urząd Miejski informuje, iż wszelkie procedury związane z rozpa-

trywaniem wniosków na dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych 
są rozparywane tylko w siedzibie Urzędu. Pracownicy magistratu nie 
chodzą po domach i nie przeprowadzają tam żadnych czynności. W 
szczególności nie pobierają żadnych opłat! 

Firmy doradcze i instalatorskie mogą pobierać opłaty za swoje usłu-
gi, ale wyłącznie w ramach swojej biznesowej działalnosci. Jeśli zaistnia-
łaby sytuacja, iż ktokolwiek powoływałby się na konieczność dokonania 
jakiejkolwiek wpłaty w związku z rozpatrywanym wniosku przez Urząd 
Miejski, możemy mieć doczynienia z próbą wyłudzenia. Wątpliwości 
zgłaszajmy do urzędu lub na policję.
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Incydent wyborczy  
w Koluszkach

W czasie II tury niedzielnych wyborów na urząd Prezydenta RP, 
w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Koluszkach doszło do po-
ważnego incydentu wyborczego. Jeden z członków obwodowej komi-
sji wyborczej zakłócił wyborcom tajność głosowania by następnie gło-
śno komentować ich wybór. Poruszeni zaistniałą sytuacją wyborcy, 
wezwali stróżów prawa. 

Na miejsce zostały skierowane dwa radiowozy policji. Policjanci 
przesłuchali strony, sporządzając notatkę służbową ze zdarzenia. O incy-
dencie poinformowany też został właściwy miejscowo Komisarz Wybor-
czy. Pani będąca członkiem obwodowej komisji wyborczej, która dopu-
ściła się złamania obowiązujących przepisów została odsunięta od 
dalszych czynności i wykluczona ze składu OKW. Sprawa najprawdopo-
dobniej znajdzie swój finał w Sądzie. 

Tego typu incydent zagrożony jest wysoką grzywną o ile sprawa 
nie zostanie zakwalifikowana inaczej. Należy bowiem pamiętać, że 
członkowie komisji wyborczych nie tylko podlegają ochronie przewi-
dzianej dla funkcjonariuszy publicznych, ale też ponoszą odpowie-
dzialność jak funkcjonariusze publiczni (art.21 ust.1 ordynacji wybor-
czej). W razie przekroczenia umyślnego swoich uprawnień lub 
niedopełnienia obowiązków i działania przez to na szkodę interesu pu-
blicznego lub prywatnego członek obwodowej komisji wyborczej pod-
lega odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art.231 §1 k.k. Nawet 
nieumyślne zachowanie sprawcy stanowi przestępstwo, jeśli wyrządza 
on istotną szkodę (art.231 §3 k.k.). Ponadto, członkowie komisji mogą 
ponosić odpowiedzialność karną za przestępstwa przeciwko wyborom 
(rozdział XXI kodeksu karnego). Zgodnie z art. 249 k.k. karze pozba-
wienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 podlega między innymi ten, kto 
przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza swobodne-
mu wykonywaniu prawa do głosowania lub głosowaniu lub obliczaniu 
głosów. 

Tej samej karze podlega też ten, kto umyślnie wywiera wpływ - prze-
mocą, groźbą bezprawną lub przez nadużycie stosunku zależności - na 
sposób głosowania osoby uprawnionej albo zmusza ją do głosowania lub 
powstrzymania się od głosowania. Przestępstwem jest również zapozna-
nie się z treścią głosu wyborcy z naruszeniem przepisów o tajności głoso-
wania lub wbrew woli głosującego, grozi za to kara grzywny, kara ograni-
czenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej zapytany o inne in-
cydenty wyborcze przyznał, że udaremnił też próbę wyniesienia na ze-
wnątrz karty do głosowania przez jednego z wyborców.

(tom)

Wybory prezydenckie 2020 w Koluszkach

Wyniki II tury wyborów 
Andrzej Sebastian DUDA    - 55,44% (7 287 głosów) 
Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 44,56% (5 857 głosów) 

Frekwencja w Koluszkach wyniosła 71,94 proc. 
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania – 18 461 
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania – 13 129 
Liczba głosów nieważnych – 136 
Liczba głosów ważnych – 13 144
 
II turę wyborów na terenie Gminy Koluszki wygrał (tak jak w skali 

całego kraju) Andrzej Duda. Preferencje wyborcze mieszkańców ze 
wzglęlu na miejsce zamieszkania prezentujemy w poniższej tabeli. Jako 
obywatele stanęliśmy na wysokości zadania, przebijając frekwencję ogól-
nopolską. Ogólnie wybory cieszyły się dużo większym zainteresowaniem 
niż w 2015 roku. Wtedy na naszym terenie do urn w I turze stawiło się 
54,18 proc. uprawnionych do głosowania.                                        (tom)

Wyniki wyborów w obwodach

Nr 
obw.

Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej

Andrzej  
DUDA

Rafał  
TRZASKOWSKI

1 Przedszkole Nr 1 w Koluszkach 661 467

2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach 576 524

3 Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach 327 284

4 Ochotnicza Straż Pożarna w Koluszkach 373 313

5 Przedszkole Nr 2 w Koluszkach 381 258

6 Budynek ul. Mickiewicza 8 452 366

7 Żłobek Miejski w Koluszkach 396 400

8 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koluszkach1 343 265

9 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koluszkach2 368 300

10 Budynek ul. Mickiewicza 8 78 125

11 Szkoła Podstawowa w Różycy3 282 295

12 Szkoła Podstawowa w Różycy4 245 281

13 Świetlica w Przanowicach 140 67

14 Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym5 284 328

15 Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym6 505 602

16 Ochotnicza Straż Pożarna w Borowej 256 225

17 Szkoła Podstawowa w Będzelinie 130 80

18 Szkoła Podstawowa w Różycy (Kaletnik) 167 173

19 Świetlica w Starym Redzeniu (Słotwiny) 131 61

20 Świetlica w Starym Redzeniu (S. i N. Redzeń) 237 86

21 Świetlica w Regnach 170 67

22 Szkoła Podstawowa w Długiem 222 73

23 Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchach 143 37

24 Świetlica w Felicjanowie 210 109

25 Świetlica w Katarzynowie 188 71

26 Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 22 0
1 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

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

3 Żakowice ulice: Brzozowa, Bursztynowa, Cicha, Dębowa, Graniczna, Koluszkowska, Krzywa, Kwiatowa, 
Liliowa, Lipowa, Łączna, Magnoliowa, Norwida, Ogrodnicza, Piotrkowska,Pogodna, Poprzeczna, Rolni-
cza, Słowackiego, Sosnowa, Spacerowa, Wczasowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Wspólna, Wycieczkowa, Za-
gajnikowa, Zielona

4 Różyca, Żakowice ulice: Dworcowa, Kolejowa, Krótka, Szkolna, Willowa, Zakątna
5 Gałków Duży, Gałkówek Parcela
6 Gałków Mały Wschód, Gałków Mały Zachód
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Wysoka kara za brak  
biletu na PKP Inter City

W Łodzi na „fabrycznym”, dwa tygodnie temu przed godziną 19.00. 
ustawiła się  przed kasą spora kolejka. Niestety, „posuwała” się zbyt wol-
no. Raz, że czynna była tylko jedna kasa, dwa- pewna osoba  „okupowa-
ła” tę jedyną kasę na dobre 20 minut, po czym opuściła budynek dworca. 
Pozostali, chcąc nie spóźnić się na pociąg (następny w kierunku Warsza-
wy „odchodził” za dobre półtorej godziny), udali się na peron. Uznałem, 
że nic mi nie będzie, gdy zapłacę dodatkowe 10 zł. , bo tyle jak wiemy, 

wynosi „kara” za zakup u kondukto-
ra ważnego biletu, w przypadku, 
gdy na stacji czynna jest kasa. Tym-
czasem okazało się, że u przewoźni-
ka PKP Inter City opłata ta wzrosła. 
Nie o 100% a o grubo ponad 1000! 
Zdziwienie pasażerów było wielkie, 
gdy konduktor uprzedził nas, że do 
ceny biletu doliczana jest kara w 
wysokości…130 złotych! Nasze tłu-

maczenie, że czynna była tylko jedna kasa nic nie pomogło. Niektórzy za-
ryzykowali reklamację i wsiedli do pociągu, ja wróciłem busem spod Ga-
lerii. 

O komentarz do powyższej sytuacji poprosiłem panią Agnieszkę 
Serbeńską, z biura Prasowego PKP Inter City. 

-W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń w przemiesz-
czaniu się od 1 czerwca w środkach komunikacji zbiorowej wszystkie 
miejsca siedzące mogą być zajęte - powiedziała pani z biura prasowego. 
Jak nas poinformowano, zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady 
Ministrów z 29 maja 2020 r. dotyczą także wszystkich pociągów PKP In-
tercity. W składach przewoźnika może więc podróżować tylu pasażerów 
ile jest miejsc siedzących w składzie. -Aby zapewnić pasażerom bez-
pieczną podróż, konieczny jest ścisły nadzór nad poziomem zajętości 
miejsc nie tylko w poszczególnych relacjach, ale także na każdym odcin-

Wiele razy pisaliśmy na naszych łamach o nowych inwestycjach 
na kolei. Wiadomo: Koluszki koleją stoją. Mimo wielu problemów, wy-
nikających z historycznych i gospodarczych przeobrażeń, kolej ma się 
chyba nieźle, przynajmniej „na oko”. Niegdyś, jeszcze w latach  
80-tch, z Koluszek pociągiem dojechać można było prawie wszędzie: 
do Paryża, Wiednia, Moskwy, Leningradu, Sofii, Pragi, Berlina, Buda-
pesztu czy Bukaresztu. O podróżach krajowych nie wspominając. 

Perony oraz poczekalnia na pierwszym piętrze naszego dworca pę-
kały w szwach. Potem bywało już gorzej. Nowo wybudowana trasa z 
Warszawy na Śląsk i do Krakowa, zwana Centralną Magistralą  
Kolejową przyjęła na swój szlak większość pociągów dalekobieżnych, 
przejeżdżających dotychczas przez Koluszki. Potem była transformacja 
ustrojowa, a następnie podział PKP na spółki. Nie wszystkim te przemia-
ny się podobały. W pierwszej dekadzie XXI wieku stacja Koluszki była 
zrewitalizowana, rozebrano liczącą 20 lat betonową kładkę, zbudowano 
od dawna zapowiadany tunel. Niebawem możemy spodziewać się kolej-
nej ważnej inwestycji: budowy nowego budynku dworca w naszym mie-
ście, bardziej uwzględniającego aktualne potrzeby podróżników i zloka-
lizowanego w dogodniejszym dla pasażerów miejscu. 

Kilka lat temu byliśmy świadkami największej inwestycji kolejo-
wej w kraju i jednej z ważniejszych w Europie, jaką było oddanie do 
użytku nowoczesnego dworca kolejowego Łódź Fabryczna. Temat tyl-
ko pozornie nie związany z Koluszkami i mieszkańcami naszej gminy. 
Obecnie trwają pierwsze prace przy budowie tunelu średnicowego, 
który połączy dworzec „fabryczny” z „kaliskim”, dając w ten sposób 
możliwość bezpośredniej podróży do Wrocławia, Poznania czy Gdyni, 
bez konieczności przesiadki na „Widzewie”. Można by powiedzieć: 
same plusy. Niedawno musiałem zweryfikować swój entuzjazm na te-
mat „kolei żelaznych”. 

ku podróży. Od 4 czerwca bilety jednorazowe są wydawane wyłącznie ze 
wskazaniem miejsca do siedzenia. Z kolei od osób podróżujących z bile-
tem okresowym wymagane jest posiadanie także rezerwacji miejsca na 
konkretne połączenie. Obowiązkowa rezerwacja miejsc dotyczy wszyst-
kich kategorii pociągów przewoźnika: Twoich Liniach Kolejowych 
(TLK), InterCity (IC), Express InterCity (EIC) oraz tak jak do tej pory, 
Express InterCity Premium (EIP). Co ważne, również od 4 czerwca br. 
PKP Intercity wprowadziło nową funkcjonalność - poprzez stronę inter-
netową można nabyć rezerwację miejsca także na bilety kupione w in-
nych kanałach sprzedaży- dowiedzieliśmy się od pani Agnieszki Serbeń-
skiej z biura prasowego PKP IC.

Przewoźnik zachęca pasażerów do planowania podróży, kupowania 
biletów i rezerwacji miejsc z wyprzedzeniem. Jeśli na stacji nie ma kasy 
biletowej lub jest ona nieczynna, podróżni  powinni zgłosić się do kon-
duktora już na peronie, jeszcze przed wejściem do pociągu. Jeśli będą 
wolne miejsca w pociągu, konduktor sprzeda pasażerowi bilet lub dokona 
rezerwacji i wyda miejscówkę. -W przypadku, gdy na stacji dostępna jest 
kasa biletowa, podróżny powinien nabyć w niej bilet jednorazowy lub re-
zerwację miejsca przed rozpoczęciem podróży. Gdy na stacji czynna jest 
kasa, zakup biletu u konduktora jest niemożliwy (bez względu na katego-
rię pociągu), a przebywanie na pokładzie bez ważnego biletu oznacza ko-
nieczność zapłaty zarówno należności za przejazd jak i opłaty dodatko-
wej- powiedziała Agnieszka Serbeńska z PKP Inter City. 

Rzecznik przewoźnika kolejowego zwróciła uwagę, że o wprowa-
dzonych z początkiem czerwca zmianach PKP Intercity informowało z 
końcem maja m.in. wysyłając komunikaty do mediów oraz zamieszczając 
odpowiednie informacje w mediach społecznościowych przewoźnika czy 
na stronie internetowej  https://www.intercity.pl/pl/site/dla-pasazera/kup-
-bilet/przepisy-i-taryfy/przejsciowe-warunki.html 

Odpowiedzi na pytanie o tak drastyczną wysokość kary za zakupie-
nie biletu u konduktora - nie udało mi się uzyskać.                                 Zk 

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



7Tydzień w Koluszkach nr 2917.07.2020 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

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 da-
nych osobowych przez AGAT S.A.  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych).”

Po kilkuletniej przerwie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ko-
luszkach ponownie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie „Z po-
prawną polszczyzną na co dzień” i ponownie pokazali, że świetnie radzą 
sobie z fleksją, składnią i frazeologią. W tym składającym się z trzech eta-
pów konkursie Magdalena Szostek z klasy 5a i Agnieszka Drabik z klasy 
4a zdobyły tytuły laureatek 4. miejsca (każda w swojej kategorii wieko-
wej), czym pokazały, że są godnymi następczyniami swoich starszych ko-
leżanek i kolegów, którzy w tej rywalizacji  niejednokrotnie zajmowali 
czołowe miejsca.

Gratulujemy Magdzie i Agnieszce, a także  przygotowującym je do 
konkursu nauczycielkom języka polskiego, paniom Gabrieli Czułno i 
Małgorzacie Drabik i wierzymy, że w następnym roku szkolnym grono 
laureatów z „Jedynki” będzie jeszcze liczniejsze.

Niestety, z powodu pandemii uczennice nie uczestniczyły w uroczy-
stej gali rozdania nagród, która dotychczas zawsze odbywała się w siedzi-
bie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ale odebrały pamiątkowe dy-
plomy i nagrody  w szkole.

Uczennice z „Jedynki”  
laureatkami konkursu

Zboże dojrzewa,  
żniwa za pasem...
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„Ostrzyciel” obrazu reklam  
bankowych rodem z Koluszek 

Z Tomaszem Kowalskim, ostrzycielem obrazu w na planie filmu 
„Każda z Blizn” Mateusza Winkla, rozmawia Zbigniew Komorow-
ski.

-Z Koluszek wyjechałeś do Warszawy, gdzie mieszkasz i pracu-
jesz. 

-Tak, ale ciągle uważam się za Koluszkowianina, jestem związany z 
naszym miastem od urodzenia. Na planie „Każda z blizn” jestem ostrzy-
cielem, czyli szefem pionu kamerowego. Moim zadaniem jest pilnowanie 
ostrości na monitorze ekranu. Podlega mi asystent techniczny, który usta-
wia i filtruje kamerę, zakłada obiektyw. Kolejną osobą, która ze mną 
współpracuje, jest zajmujący się podglądem obrazu, nagrywający duble-
ry, podmontowujacy  to, o co prosi czasem reżyser. 

-Jak się wam pracuje razem? 
-Jesteśmy zgranym zespołem, wspieramy się nawzajem. 
-Z jakim twórcą pracujesz na co dzień?
-Jestem „wolnym strzelcem”, z żadnym reżyserem czy zespołem nie 

związany na stałe. Gdy ktoś zadzwoni, jadę na plan i „ostrzę” obraz. Na-
sza branża jest małym światem i zwykle o pracy dowiaduję się metoda 
pantoflową. Zadzwoni znajomy i mówi, że jest robota, wsiadam w samo-
chód i przyjeżdżam na plan. 

-Pracujesz w filmach dokumentalnych czy fabularnych?
-Moja robota filmowa to głównie reklamy. Dzisiejsza praca z „Mania 

Studio” jest czymś innym od tego co robię na co dzień. To bardzo cieka-
we, choć odmienne  doświadczenie. Wiesz, w reklamie wszystko musi by 
piękne, ładne, wydmuchane i świecące, a tu, przy dokumencie jest praw-
dziwe życie. Bardzo się cieszę, że mogłem znaleźć się w Koluszkach a 
dwa, że pracuję w czymś tak odmiennym od tego, czym zajmuję się na co 
dzień. 

-Przy jakich reklamach „ostrzysz” obraz?
-O matko, nie pamiętam, jest tego mnóstwo. Są to na pewno wszyst-

kie reklamy „Lidla”. Ostrzę też przy „Santander” czy innych reklamach 
bankowych. Niedawno pracowałem przy reklamie T-Mobile. Jakoś nie 
zapamiętuję wszystkich reklam, przy których ostrzę obraz. Czasem po 
przyjściu z pracy, żona mnie pyta, przy czym dziś pracowałem, muszę się  
wtedy mocno zastanowić, co to było. 

-Ostrzenie  obrazu jest  twoją profesją wyuczoną czy raczej pa-
sją, która stała się pracą zawodową?

-To zabawne, że robię to co robię, bo z wykształcenia jest aktorem, 
ukończyłem Wyższą Szkołę Sztuki i Projektowania w Łodzi. Po ukończe-
niu kierunku aktorskiego, dwa lata studiowałem operatorstwo. Z czasem 
postawiłem na pracę przy obrazie. 

„Mafia Koluszkowska” wciąż ma się dobrze 

Lubicie reklamy „żywieniowe”?
Pochodzi z Koluszek,  zaczynał wraz z „Manią” przy teledy-

skach, jakiś czas pracował w Poznaniu przy realizacji reklam dla 
marki Lidl. Obecnie mieszka w Warszawie. Z Arkadiuszem Żyłką, re-
żyserem obrazu, rozmawiamy w przerwie pracy  na planie filmu Ma-
teusza Winkla „Każda z blizn” rozmawia Zbigniew Komorowski.

- Ukończyłeś wydział opera-
torski i realizacji telewizyjnej w 
Wyższej Szkole Filmowej  w Ło-
dzi. Na swoim koncie masz głów-
nie filmy dokumentalne i sporo 
etiud szkolnych. Jak trafiłeś do 
reklamy? 

-W reklamę „wdepnąłem” po-
dobnie, jak spora część  chłopaków 
z wydziału operatorskiego. Gdy już 
związałem się z tym kierunkiem, 
zostałem. Cieszę się, że z „Manią” 
powróciliśmy do krótkiej formy fa-
bularnej, co jest mega frajdą. Pozwala mi wrócić do tego, po co studiowa-
łem. Z Mateuszem współpracowałem jeszcze przed jej rozpoczęciem, 
zrobiliśmy wspólnie wiele teledysków, nawet nie jestem w stanie ich zli-
czyć. To była dobra szkoła! Mogliśmy bez żadnych ograniczeń uczyć się, 
jak budować formę obrazu, żonglować wszystkimi dostępnymi „pędzel-
kami”, to znaczy czym malujemy naszą wizję. Zaraziliśmy tym sporą 
część znajomych z Koluszek, w szkole filmowej  mówiono o nas „Mafia 
Koluszkowska”, te osoby pracują obecnie na planach filmowych. 

-W Warszawie zajmujesz się głównie reklamą…  
-Konkretnie reżyserią, wykonuję  większość reklam foodowych, w 

których odpowiadam za reżyserię oraz obraz w tzw. reklamach „jedzenio-
wych”. To są trudne i skomplikowane ujęcia, zazwyczaj pracuję na obiek-
tywach makro oraz efektowej kamerze, gdzie możemy znacząco zwolnić 
ruch, np. do 1500 kl/s. Do tego dochodzą skomplikowane efekty specjal-
ne, które stosuję zazwyczaj z szybkim robotem pod kamerę. To niezła za-
bawa, ale jest przy tym sporo stresu. Czasami jedno ujęcie realizujemy po 
parę godzin, a na ekranie widzimy je przez jedną sekundę. 

-Liczna konkurencja Cię otacza?
-Tym tematem zajmuje się w Polsce kilka dosłownie osób, jestem 

jednym z niewielu.
-Spotykamy się na planie filmu o „Popku”, w reżyserii Mateusza 

Winkla. Na czym polega Twoja obecna praca?
-W tym projekcie jestem operatorem obrazu. Odpowiadam za jego 

formę. Mówiąc prościej, jestem odpowiedzialny za to, co widać w filmie 
w warstwie wizualnej. Można mnie nazwać także reżyserem obrazu i 
światła. Wszystko oczywiście we współpracy z reżyserem filmu. 

-Nad czym obecnie pracujesz, poza tym, że jesteś zaangażowany 
w obecny projekt Mateusza Winkla i Mania Studio?

-Skończyłem niedawno reklamę dla „Orlenu” i przystępuję do serii 
reklam dla „Kaufland”. Są to, jak zwykle, tematy foodowe. Dużą część re-
klam „jedzeniowych”, które oglądasz w ogólnopolskich stacjach, zarów-
no publicznych jak i komercyjnych, to moje realizacje. 
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Chłopcy poprawiali „życiówki”  
w biegach na AZS w Łodzi!

Przy ładnej i słonecznej pogodzie, dziesięcioosobowa grupa naszego 
klubu startowała na III Mitingu kwalifikacyjnym LA w Łodzi, uzyskując 
wiele wartościowych wyników, w tym kilka „życiówek”.  

Każdy ze startujących zawodników LKS Koluszki miał jeden głów-
ny cel- ustanowić swój nowy rekordowy czas. W 100 %  udało się naszym 
chłopcom, wszyscy startujący mają nowe „życiówki”. 

Pierwszą, Karol Sokołowski o ponad sekundę poprawił swój czas w  
biegu na 300 metrów. W drugiej serii z czasem 39,66 był trzeci, zdobywa-
jąc IV klasę sportową. 

Na tym dystansie „życiówki” 
uzyskali: Piotr Chojnacki 50:75 i 
Kamil Tenentka 54:08. Świetnie po-
biegli na 800 metrów, poprawiając 
swoje rekordy Igor Cel 2:22,61 Mi-
chał Smyka  2:27,61 i  Radek Ba-
biarski 2:34,36.   Wspaniale wypa-
dły  dziewczęta i tak w biegu na 100 
metrów Amelka Napierała uzyskała   
czas 14:03, i na 300 m 47:27 będący 
nowym tegorocznym jej  rekordem 
życiowym, 10 letnia Ania Siemiń-
ska miała czas 63:30. W biegu na  
800 m. Adrianna Siemińska była 
szósta  2:33,48, siódma Jagoda No-
wakowska 2;40,56.  W biegu na 100 
metrów Karol Sokołowski miał czas 
12,54  i siódme miejsce w serii.

Oczywiście trzeba się liczyć z 
tym, iż w pewnym momencie o „ży-
ciówki” będzie coraz trudniej. Trze-

ba pamiętać sport to wspaniała zabawa, przyjemność a przede wszystkim 
radość. Wyniki przyjdą, kiedy będziemy regularnie i spokojnie trenować. 
Dziękuję wszystkim moim sportowcom za wspaniałą postawę, zaangażo-
wanie i atmosferę podczas zawodów. Dziękuję również rodzicom za „by-
cie” z nami. 
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1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków o 
dofinansowanie w ramach programu „Moja 
Woda”. Każdy właściciel domu jednorodzinne-
go będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł na 
przydomowe instalacje, zatrzymujące wody 
opadowe lub roztopowe, ale nie więcej niż 80% 
kosztów, które zostaną poniesione po 1.06.2020 
r. Szczegółowe informacje można znaleźć na 
stronach internetowych poszczególnych woje-
wódzkich funduszy ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej. 

Zakres finansowanych inwestycji
Finansowaniem objęto zakup, montaż i 

uruchomienie instalacji pozwalających na zago-
spodarowanie wód opadowych i roztopowych 
na terenie nieruchomości objętej przedsięwzię-
ciem. Dzięki temu wody te nie będą odprowa-
dzane na przykład do kanalizacji bytowo-go-
spodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów 
odwadniających odprowadzających poza teren 
nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, 
place itp. Otrzymane wsparcie będzie można 
przeznaczyć na przewody odprowadzające wody 
opadowe, zbiornik retencyjny podziemny lub 
nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą 
oraz elementy do nawadniania bądź innego spo-
sobu wykorzystania zatrzymanej wody.

Czas trwania programu
Program „Moja Woda” będzie realizowany 

w latach 2020-24, przy czym podpisywanie umów 
o dotacje zaplanowano do 30.06.2024 r., a wydat-
kowanie środków do końca 2024 r.

(www.gov.pl)

Ruszył nabór w programie „Moja Woda”

Tymczasowy areszt  
za usiłowanie rozboju

Policjanci z Koluszek zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 24 i 
32 lat, którzy bili i chcieli wyrwać plecak z pieniędzmi nietrzeźwemu 
mężczyźnie . Do zdarzenia doszło na stacji PKP w Koluszkach. Prze-

stępczy duet usłyszał już zarzuty usiłowania rozboju, za co grozi kara 
do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec nich tymczaso-
wy areszt.

Do zdarzenia doszło 12 lipca 2020 roku około godz. 18:20 na sta-
cji PKP w Koluszkach. Oficer dyżurny koluszkowskiej komendy do-
stał zgłoszenie, iż we wskazanym miejscu miało dojść do usiłowania 
rozboju. Natychmiast został tam skierowany patrol interwencyjny. Po-
licjanci pojechali na stację kolejową, znając rysopis mężczyzn. Pod-
czas przejazdu w miejsce interwencji zauważyli pasującego do opisu 
mężczyznę. Jak się okazało był nim 32-letni mieszkaniec Koluszek. 
Chwilę po tym do policjantów podszedł patrol służby ochrony kolei, 
który potwierdził, że widział jak dwóch mężczyzn biło nietrzeźwego 
na stacji. 

Funkcjonariusze SOK próbowali zareagować i biegli w stronę biją-
cych, ale mężczyźni uciekli. Jeden z nich to właśnie ten, który był już w 
rękach mundurowych. Pokrzywdzony mężczyzna, do którego dotarli 
stróże prawa potwierdził, że czekając na pociąg podeszło do niego dwóch 
mężczyzn. Przysiedli się do niego i w pewnej chwili zaczęli bić przyjezd-
nego po twarzy, szarpali go, kopali, dusili i chcieli wyrwać jego plecak, w 
którym miał pieniądze. Z błahego powodu użyli przemocy fizycznej oka-
zując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego. 

Widząc taką sytuację funkcjonariusze SOKu spłoszyli dwóch 
mężczyzn i tamci uciekli. Na szczęście koluszkowski patrol szybko 
namierzył jednego z nich. A drugi został zatrzymany po szybkim i dy-
namicznym pościgu. Obaj są mieszkańcami Koluszek i doskonale zna-
ni policji. W przeszłości mieli już konflikty z prawem. 24 i 32-latek 
usłyszeli już prokuratorskie zarzuty usiłowania rozboju co zagrożone 
jest karą do 12 lat pozbawienia wolności. Mężczyźni zostali tymcza-
sowo aresztowani.
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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.

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

STELLA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Jesteśmy producentem najwyższej jakości mebli tapicerowanych.

Poszukujemy pracownika na stanowisko

OPERATOR MASZYN 
Miejsce pracy: Koluszki                 

Obowiązki:
 • realizacja produkcji w oparciu o plany produkcyjne;
 • bezpośrednia, prawidłowa obsługa przydzielanych maszyn;
 • wypełnianie niezbędnej dokumentacji produkcyjnej
 • jakościowa kontrola wykonywanej produkcji na stanowisku pracy

Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenie mile widziane zawodowe lub średnie;
 • samodzielności z wysokim zaangażowaniem w pracy;
 • solidności, kreatywności, uczciwości;
 • umiejętności pracy w zespole, zdolności organizacyjnych, komuni-

katywności;
 • gotowości do pracy na dwie zmiany
 • znajomość rysunku technicznego
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;

Istnieje możliwość przyuczenia do wykonywania pracy na danym stano-
wisku

 CV proszę przesyłać na adres  kadrysk@stella-furniture.pl

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 11/3,11/4, 

12/3 położonych w obrębie 6 miasta Koluszki wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz na pod-
stawie art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze 
zm.), realizując uchwałę Nr XLIII/29/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 
marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 11/3, 11/4, 12/3 położonych w 
obrębie 6 miasta Koluszki, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działek nr: 11/3, 11/4, 12/3 położonych w obrębie 6 miasta Koluszki wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29 lipca 2020 r. do 19 sierp-
nia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65, 
95-040 Koluszki, w godzinach pracy Urzędu. Projekty dokumentów zostaną udo-
stępnione również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ko-
luszkach (https://www.koluszki.samorzady.pl/).

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się  w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, w godzinach 
pracy Urzędu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym wizyty. Dyskusja pu-
bliczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 11 sierpnia 2020 r. (wtorek) w Kinie Odeon 3D w Koluszkach, ul. 3 Maja 
2, o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projek-
cie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu lub progno-
zy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Koluszek, zgodnie 
z wymogami ww. ustawy:

 • w formie papierowej – bezpośrednio lub listownie w Urzędzie Miejskim w 
Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki,

 • w formie elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub 
poczty elektronicznej na adres: um@koluszki.pl, bez konieczności opatry-
wania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie od 29 lipca 2020 r. do 2 
września 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Koluszek. Uwagi 
złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrze-
nia. Uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza będą przedmiotem rozpatrzenia 
przez Radę Miejską w Koluszkach.

W związku z realizacją przez Burmistrza Koluszek czynności, o których 
mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, zgodnie z art. 17a tej ustawy, informuję, że:

 • administratorem danych osobowych jest Burmistrz Koluszek, z siedzibą przy 
ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki,

 • klauzula realizacji obowiązku informacji w zakresie ochrony danych osób fi-
zycznych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskie-
go w Koluszkach (https://www.koluszki.samorzady.pl/), w zakładce „Infor-
macje ogólne” - „Klauzula realizacji obowiązku informacji w zakresie 
ochrony danych osób fizycznych”,

 • prawo dostępu do informacji o źródle danych, z którego zostały zebrane, 
przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której 
dane te pozyskano.

Burmistrz Koluszek
Waldemar Chałat
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Drewno kominkowe - opałowe, 
509-101-167
Kury odchowane, kaczki. Węgrzy-
nowice Modrzewie 23, 728-386-763
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377 
Drewno kominkowe opałowe  
i rozpałka, tel. 608-830-403

KUPIĘ
AUTO SKUP, całe, uszkodzone, 
502-592-035
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674
AUTO SKUP wszystkie marki  
w każdym stanie, 881-388-982

USŁUGI
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Usługi koparką. Wykopię, rozbiorę, 
wywiozę, 603-692-065
Pranie dywanów, tapicerki meblowej, 
samochodowej itp., 600-932-147
Usługi transportowe HDS  
tel. 667-583-078 
Pranie dywanów kanap bez zapisów 
512-450-390 
Docieplenia domów, 668-178-080
Instalacje elektryczne, 668-178-080
Złota Rączka, hydraulika, armatura 
łazienkowa, kuchenna, ceramika, 
malowanie, inne prace domowe  
i ogrodowe. Solidnie i z kulturą, 
732-622-362
Gabinet Psychologiczny dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, 691-840-079
ROLETY materiałowe w kasetkach, 
dzień-noc, plisy, żaluzje, moskitiery, 
tel. 603-993-306
Montaż ogrodzeń panelowych, 
sztachetowych oraz z siatki. Wybu-
rzenia i inne. Wycena gratis,  
507-364-074
Wycinki, koszenia. Karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074
Układanie wszelkiego rodzaju 
kostki brukowej szybko i profesjo-
nalnie, 537-954-994
Ogrodzenia Borowa, sprzedaż  
i wykonawstwo, 606-682-837  

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam dom z działką w Kolusz-
kach, tel. 44 74-01-85-67-14  
lub 48 729-677-655
Sprzedam bardzo ładne mieszkanie 
w blokach – ul. 11 Listopada, metraż 
61,5 m2, M-4, tel. 696-054-543
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 działki budowlane  
od 600 do 900 m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684 
lub 601-28-56-27

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      
Do wynajęcia M-3, 501-64-91-04 
Do wynajęcia mieszkanie/aparta-
ment na obrzeżach Koluszek  
z niezależnym podwórkiem  
i wjazdem, tel. 797-921-187
Lokal do wynajęcia z przeznacze-
niem na handel lub usługi, Koluszki, 
693-450-093
Emerytka szuka kawalerki lub M2 
na parterze w Koluszkach do 
wynajęcia, tel. 534-314-251
Do wynajęcia pokoje gościnno-biu-
rowe, kwatery pracownicze, plac 
2600 m2 z garażem, 502-227-287
Do wynajęcia lokal 90 m2 pod 
działalność lub kwatery pracowni-
cze, 606-363-006
Kwatery pracownicze,  
tel. 693-97-97-01.
Tanio do wynajęcia Garaż 60 m2 + 
poddasze. Możliwość działalności, 
601-835-140
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Mitsubishi 1,6; 2003 r. Cena 2000 zł, 
tel. 572-407-223
Sprzedam piec węglowy 4-letni, 
691-740-110
Sprzedam kanapę narożną i fotel, 
kolor szary, 507-677-877
Kontener samochodowy, 882-275-450
Sprzedam nieużywany wózek 
inwalidzki, 508-917-853

OGŁOSZENIA DROBNE
Zadbam o Twoje auto. Mycie, 
sprzątanie, odkurzanie, polerowanie. 
Usługa od ręki, tel. 600-932-147
Budowa domów, 505-509-874
Remonty i wykończenia komplek-
sowo, 798-429-235
Fotowoltaika, dofinansowania, 
782-508-763
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060
Usługi hydrauliczne, instalacje c.o., 
wod.-kan. i gaz. Kotłownie, pompy 
ciepła, 506-098-164
Hydraulik – instalacje c.o., wod.-
-kan., gazu, 506-864-713
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA
Zatrudnię prasowaczkę, 601-175-330
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
Opiekunkę do dziecka 1,5 rocznego 
zatrudnię, na pełny etat lub 1/2 etatu. 
Praca w Koluszkach, tel. 606-615-666
Zatrudnię do prac dekarskich  
i ogólnobudowlanych, 602-138-477
Zatrudnię chałupniczki, praca  
od zaraz, 609-387-718
Zatrudnię szwaczki, praca od zaraz, 
609-387-718
Zatrudnię szwaczki i chałupniczki, 
664-975-055
Zlecę przeszycia zakładom krawiec-
kim. Produkcja polska, 605-086-828

Zakład krawiecki zatrudni osoby  
do szycia. Praca cały rok - rejestra-
cja, 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 elektry-
ków 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
Pilnie zatrudnię fryzjerkę w Jeżo-
wie. Wysokie wynagrodzenie, 
697-777-414
Zatrudnimy spawaczy MIG/MAG 
lub TIG z możliwością przyuczenia. 
DRIVAL Żelechlinek 606-762-071
Zatrudnimy konstruktora/technolo-
ga. Branża konstrukcje stalowe. 
Może być student, możliwość 
przyuczenia. DRIVAL Żelechlinek 
606-762-071
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

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

RÓŻNE

Spływy kajakowe Pilicą,  
505-962-185

Przerwy w dostawach prądu
 � 17.07.2020 r. w godz. 8:00 do 13:00: Osiny Nr 2, 6, od 18 do 29 i od 137 do 147.
 � 23.07.2020 r. w godz. 8:00 do 12:00: Gałków Duży ul.: Dzieci Polskich nr od 4 

do 32, Główna nr od 58 do 131, Letnia nr od 5 do 10, Południowa nr od 2 do 4, 
Wiosenna nr od  8 do 10. 

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Skład budowlany Tobartus w Jeżowie zatrudni sprzedawcę,  
601-692-302
Pranie tapicerki samochodowej dywanów i mebli tapicerowanych, 
513-573-078
Mycie kostki i elewacji, 513-573-078
Sprzedam Opel Corsa 1996 r., Sprawny, przetarty bok. 1000 zł  
do negocjacji, tel. 696-979-562                        
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SPRZEDAŻ - SERWIS  
NARZĘDZI I MASZYN  

OGRODNICZYCH I BUDOWLANYCH
 www.arkadianarzedzia.pl

 Koluszki, tel. 502-651-007

  BRZEZIŃSKA 135
Zapraszamy pn-pt 9-17, sob. 9-14

DOWÓZ GRATIS NA TERENIE KOLUSZEK

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

Gabinet  
„ALEXANDER-MED”

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

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

95-040 Koluszki
ul. 11 Listopada 41  

godz. 10.00-11.30; 19.00-20.00

TERMAL
USŁUGI 

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

WOD-KAN
- REKUPERACJA

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

501 10 22 81, 509 307 458

USŁUGI  
SPRZĄTAJCE

 �pranie dywanów, kanap  
i tapicerki
 �mycie okien

tel. 691 840 071 

Poszukuję osoby do sprzątania domu  
– okolice Koluszek. 

Wymagane prawo jazdy, praca 3 razy w tygodniu. 
Atrakcyjne wynagrodzenie. 

Telefon kontaktowy: 667 870 473
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NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

KANCELARIA PRAWNA
Radca Prawny TOMASZ KOS

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

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

dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

BIURO PODRÓŻY  
TURKUS

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

www.turkus-travel.pl

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

NAJLEPSZY
POLSKI WĘGIEL

Budziszewice, ul. Graniczna 1
tel. 660 733 019

44 710 23 55

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

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

tel. 509 099 286

Licencjonowane Biuro 
Nieruchomości

- doradztwo w sprzedaży  
i wynajmie

- wycena nieruchomości
- kredyty hipoteczne

Brzeziny, ul. Okrzei 7, lok. 5 
Zapraszamy

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

PIELĘGNACJA OGRODÓW
Wycinka i formowanie  

drzew i krzewów
Zakładanie, koszenie  

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

ogrodzeń
Automatyczne systemy 

nawadniania
Faktury VAT

Ogród i dom. Koluszki  
ul. Przejazd 8

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

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

 
 KOSTKA r ORZECH II r EKO r MIAŁ r BRYKIET DRZEWNY

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

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

NAJLEPSZY POLSKI PELLET
z certyfikatem jakości A1 i DIN plus

BARLINEK, OLIMP
DĘBOWY, ZŁOTY GOLD

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

https://ecg-polska.pl

MALOWANIE 
ELEWACJI

Docieplenia
tel. 796-241-330



15Tydzień w Koluszkach nr 2917.07.2020 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Prezentujemy dziś (obiecane dwa tygodnie temu) składy drużyn, któ-
re przystąpiły do rywalizacji w bieżącej edycji Wiejskiej Ligi Piłki Noż-
nej. Dotychczas rozegrano trzy kolejki, po których tabela przedstawia się 
nastepująco:

Tabela po 3 kolejkach

1. Mariany                     3    9
2. Lokomotiv Koluszki    3    9
3. Strefa Zrzutu             2    6
4.TRGK Zjednoczeni      3    6
5.RKS Reptilianie            2    6
6. Gang Plebanii             2    6
7. Iskra Bęben                3    3
8. Emeryci                     3    3
9. Albatros Katarzynów   3    3
10. Atom Czarnobyl        2    0
11. Dobre Mordy             2    0
12. Katarzynów Legends   3    0
13. Wodnik Atlantyk          3    0

Wiejska Liga Piłki Nożnej



Panorama Firm

Salon „Wyczesani” zaprasza 
– także na masaże czekoladą!

Od kilku tygodni przy ulicy 
ul.11-go Listopada 44b (naprze-
ciwko remizy OSP), swoje po-
dwoje otworzył Salon Kosmetycz-
ny „Wyczesani”.

Zakład proponuje wszystkie 
zabiegi fryzjerskie: strzyżenie, 
modelowanie, pielęgnację, kolo-
ryzację, upięcia. -W ofercie ko-
smetycznej dostępny jest manicu-
re, pedicure, henna pudrowa, 
przedłużanie rzęs, lifting rzęs, de-
pilacja woskiem. Z masaży  pro-
ponujemy masaż świecą, masaż 
miodowy, masaż peelingujacy, 
masaż prawdziwą czekoladą, ma-
saż relaksacyjny, masaż bańką 

chińską, masaż gorącymi kamieniami.  Na pewno każdy znajdzie u nas 
coś dla siebie- zachęca Marlena Maciejewska, właścicielka Salonu „Wy-
czesani”. 

W zespole zakładu pracuje fryzjerka Marlena, fryzjerka Agnieszka, 
kosmetyczka Monika i masażystka Angelika. Salon Fryzjersko-Kosme-
tyczny „Wyczesani” zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 10-
20, w soboty od 9-15. Można też umawiać się telefonicznie, także poza 
godzinami pracy Salonu oraz w niedziele: 733-235-835. 

Zk

Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl


