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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

11.09.  
ul. Korczaka 5

12.09.  
ul. Sikorskiego 6A

13.09.  
ul. 3 Maja 8

14.09.  
ul. 3 Maja 19G

15.09.  
ul. Brzezińska 54

16.09.  
ul. Przejazd 6

17.09.  
ul. 11 Listopada 33

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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W miniony poniedziałek ok. 
godz. 8.00 rano, pomimo obostrzeń 
pandemicznych, do budynku Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Koluszkach 
wtargnął 40-letni mieszkaniec Ko-
luszek, a zarazem rodzic dzieci 
uczęszczających do powyższej pla-
cówki oświatowej. Mężczyzna 
przez kilka minut chodził po szkol-
nym korytarzu ostentacyjnie nawo-
łując do zdejmowania maseczek, 
które nazywał „kagańcami”. „To 
łamanie konstytucji, nie ma żadnej 

choroby, nie ma żadnego wirusa, to 
jeden wielki spisek na ludzkość” - 
możemy usłyszeć w nagraniu.  

Chodź większość młodzieży z 
zadziwieniem, a niekiedy z drwiną 
patrzyła na ekscesy mężczyzny, 
podniesiony głos i głośne okrzyki 
mogły równocześnie wystraszyć 
niejednego ucznia.  

Ponieważ zdarzenie zabar-
wione było agresywnym zachowa-
niem mężczyzny, a ten nie reago-
wał na polecenia nauczycieli, do 
szkoły wezwania została policja. 
Jeszcze przed jej przybyciem, 
obezwładnił go i wyprowadził ze 
szkoły nauczyciel w-f. Zdaniem 
policji podczas interwencji męż-
czyzna nie odpowiadał na pytania, 
stawiał opór i nie wykonywał pole-

Wtargnął do szkoły nawołując  
do zdejmowania maseczek

ceń. Używał również wulgarnych 
słów. 

Badania na komendzie nie 
wskazały na obecność alkoholu w 
organizmie sprawcy powyższego 
zdarzenia. Mężczyzna jeszcze tego 
samego dnia został wypuszczony.

Zachowanie 40-latka wskazu-
je na to, że akcja nosiła charakter 
zaplanowany i nakierowana była 
na jak największy rozgłos. Całe 
zdarzenie mężczyzna nagrywał bo-
wiem swoim telefonem komórko-

wym  i wrzucił do sieci.  Zachęcał 
również do tego, by uczniowie 
czynili to samo. Filmik obserwo-
wało kilkadziesiąt tysięcy ludzi. 
Inne materiały zamieszczane przez 
niego na profilu facebookowym, 
jasno wskazują na utożsamianie 
się ze skrajnymi ruchami, upatrują-
cymi w koronawirusie międzyna-
rodowy spisek i nawołującymi do 
obywatelskiego nieposłuszeństwa.    

Odpowiedzialność karna
Obecnie, między innym ze 

względu na kwestię ochrony wize-
runku, nagrania ze zdarzeń z wnę-
trza szkoły zostały usunięte z sieci. 
We współpracy policji z kadrą pe-
dagogiczną szkoły, zostały rów-
nież podjęte działania, mające na 

celu łagodzenie traumy, jakiej do-
znały dzieci mężczyzny. Świad-
kiem zdarzenia była bowiem jego 
córka, która próbowała nakłonić 
swojego tatę do opuszczenia szkoły. 

- Z informacji jakie do nas do-
cierają wynika, że ich rówieśnicy 
ze zrozumieniem podeszli do zda-
rzenia - informuje oficer prasowy 
Komendy Powiatowej Policji po-
wiatu łódzkiego wschodniego, 
Aneta Kotynia.

Ze swej strony apelujemy do 
młodzieży i dorosłych o umiejętne 
oddzielanie nierozsądnego czynu 
od osoby. Uszanujmy godność 
ludzką, dyskutujmy merytorycznie 
i wyciągajmy stosowne wnioski.

Co do samego mężczyzny, od-
powie on za popełnienie aż trzech 
wykroczeń.

- Zostały mu przedstawione 
zarzuty naruszenia przepisów o za-
chowaniu się w miejscach publicz-
nych, zakłócania spokoju i używa-
nia słów wulgarnych za co odpowie 
przed sądem. Dodatkowo przeka-
żemy informację o tej sytuacji do 

powiatowego inspektora sanitarne-
go, ponieważ mężczyzna wszedł 
na teren szkoły bez wymaganej 
maseczki, a także do sądu rodzin-
nego pod kątem oceny sprawowa-
nia władzy rodzicielskiej - dodaje 
rzecznik policji.        

Bezpieczeństwo
Powyższe zdarzenie daje rów-

nież sporo do myślenia w kwestii 
bezpieczeństwa szkół. Dla przy-
kładu regulamin Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Koluszkach, oprócz ko-
nieczności noszenia maseczek, 
zabrania rodzicom wchodzenia do 
wnętrza szkoły. Jak widać z po-
wyższego zdarzenia, problemem 
pozostaje jednak sposób egzekwo-
wania powyższego obowiązku. 
Niestety szkoły nie posiadają sto-
sownych zabezpieczeń. A przy 
obecnej sytuacji i związanych z nią 
skrajnych nastrojach społecznych, 
nie można wykluczyć podobnych 
incydentów na terenie innych pla-
cówek oświatowych.

(pw)      

Przetarg na nowe pojazdy  
dla strażaków

W minionym tygodniu gmina uruchomiła przetarg na zakup trzech 
nowych samochodów strażackich. Za blisko 1,7 mln zł pozyskane mają 
być dwa średnie samochody ratowniczo-gaśnicze wraz z wyposażeniem, 
które trafić mają do OSP Gałków Duży i OSP Długie. Dodatkowo za 305 
tys. zł zakupiony ma zostać lekki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z 
wyposażeniem na potrzeby OSP Koluszki. Obecny lekki samochód, któ-
ry użytkuje powyższa jednostka, trafi do innej z ochotniczych straży na 

terenie naszej gminy. Dodajmy, że 85 proc. kwoty przeznaczonej na za-
kup pojazdów, gmina pozyskała ze środków z UE oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli przetarg zo-
stanie rozstrzygnięty w obecnym podejściu, samochody trafią do jedno-
stek w I kwartale 2021 r. 

(pw)  

„Artur Szyk. Człowiek dialogu”
Serdecznie zapraszamy na wystawę pt. „Artur Szyk. Człowiek dialo-

gu”. Projekt jest poświęcony życiu i twórczości Artura Szyka - artysty 
malarza, światowej sławy twórcy miniatur, karykatur i ilustracji książek. 
Szyk był autorem ilustracji m.in. do „Statutu Kaliskiego”, „Hagady”, wie-
lu miniatur biblijnych, bajek np. Artura Andersena, a także karykatur an-
tyhitlerowskich znanych jako „The New Order”. Wystawę będzie można 
zwiedzać od 17 września 2020 od godz. 18:00 w Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Koluszkach oraz w inne dni do 15 października 2020 w godzinach 
pracy MOK.

Wystawę będzie można oglądać dzięki uprzejmości Centrum Dialo-
gu im. Marka Edelmana w Łodzi. Zapraszamy!
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Zebrania sołeckie 

KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach ul. Mickiewicza 4  
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy, tj.:

Elektromonter  

– umowa o pracę – pełny etat
Wymagane:                                           

 � wykształcenie techniczne kierunkowe (elektryka, 
automatyka, robotyka, elektronika, mechatronika),

 � preferowane doświadczenie na podobnym stanowi-
sku,

 � umiejętność czytania schematów elektrycznych,

Szczegółowe informacje o naborze udziela  
Sekretariat Spółki pod nr tel. (44) 714-58-45  

oraz zamieszczone zostały na stronie internetowej  
KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach (www.kpgk.com.pl) 

Zebrania sołeckie w sprawie rozdysponowania środków funduszu 
sołeckiego na rok 2021

13.09.2020 r. o godz. 19:30 (I termin), 19:45 (II termin) 
Sołectwo Kazimierzów – w domu sołtysa 
14.09.2020 o godz. 18:00 (I termin), 18:30 (II termin) 
Sołectwo Lisowice-Erazmów – plac zabaw w Erazmowie 
15.09.2020 r. o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) 
Sołectwo Stary Redzeń – na placu przy świetlicy w Redzeniu
16.09.2020 r. o godz. 17:00 (I termin), 17:15 (II termin) 
Sołectwo Przanowice  – na terenie świetlicy wiejskiej  
we wsi Przanowice 
17.09.2020 r. o godz. 16:30 (I termin), 16:45 (II termin) 
Sołectwo Borowa II – u sołtysa na powietrzu
17.09.2020 r. o godz. 16:30 (I termin), 16:45 (II termin) 
Sołectwo Borowa I – w domu sołtysa   
17.09.2020 r. o godz. 17:30 (I termin), 17:45 (II termin) 
Sołectwo Jeziorko – na terenie świetlicy wiejskiej we wsi Felicjanów 
17.09.2020 r. o godz. 17:00 (I termin), 17:15 (II termin) 
Sołectwo Regny – na terenie świetlicy wiejskiej we wsi Regny  
18.09.2020 r. o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) 
Sołectwo Świny – w świetlicy we wsi Świny
18.09.2020 r. o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) 
Sołectwo Wierzchy – strażnicy OSP Wierzchy  
18.09.2020 r. o godz. 17:45 (I termin), 18:00 (II termin) 
Sołectwo Stefanów – na placu sołeckim w Stefanowie  
21.09.2020 r. o godz. 18:00 (I termin) 18:15 (II termin) 
Sołectwo Gałków Mały Zachód – na placu zabaw w Gałkowie Małym

Narkotyki w poduszce powietrznej
Koluszkowscy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową 

zatrzymali dwóch 34-latków, którzy posiadali przy sobie marihuanę i am-
fetaminę. Jeden z mężczyzn ukrył amfetaminę w fiacie seicento w miej-
scu poduszki powietrznej. Obaj zatrzymani odpowiedzą za posiadanie 
środków odurzających, za co grozi kara do 3 lat więzienia.

W nocy z 2 na 3 sierpnia 2020r koluszkowscy policjanci zajmujący się 
na co dzień zwalczaniem przestępczości narkotykowej patrolowali miejsco-
wości powiatu łódzkiego wschodnie-
go. Tuż przed północą w Koluszkach 
na ulicy Żeromskiego zauważyli 
mężczyznę, który na widok świateł 
samochodu schował się za drzwiami 
chevroleta. Wzbudziło to podejrzenia 
kryminalnych i postanowili poobser-
wować mężczyznę. Po kilkudziesię-
ciu minutach obserwowany wsiadł do 
samochodu i odjechał ulicą Mickie-
wicza. Wtedy stróze prawa zatrzyma-
li go do kontroli drogowej. Okazało 
się, że 34-letni mieszkaniec Koluszek 
miał przy sobie blisko gram amfeta-
miny. Mężczyzna został zatrzymany i 
noc spędził w policyjnym areszcie. Dodatkowo w jego mieszkaniu funkcjo-
nariusze znaleźli marihuanę. 34-latek usłyszał zarzut posiadania środków 
odurzających, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Jeszcze tej samej nocy ci sami kryminalni uzyskali informację, że 
34-letni mieszkaniec Andrespola może posiadać narkotyki. Około godz. 
3:00 na ulicy Rokicińskiej w Bukowcu policjanci zauważyli fiata seicen-
to, którego postanowili skontrolować. Samochodem kierował wskazany 
34-latek. Mężczyzna podczas kontroli zachowywał się agresywnie i nie 
chciał wykonywać poleceń funkcjonariuszy. Policjanci wiedzieli, że kon-
trola nie podoba się mężczyźnie. Dokładnie przeszukali jego samochód. 
W miejscu poduszki powietrznej na kierownicy znajdowała się specjalnie 
przygotowana skrytka. Po wymontowaniu maskownicy policjanci znaleź-
li tam amfetaminę. 34-latek został zatrzymany. W przeszłości miał już 
konflikty z prawem. Usłyszał zarzut posiadania narkotyków, za co grozi 
kara do 3 lat więzienia.

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

„Literatura na ekranie”

Kino plenerowe w parku  
w Koluszkach

 Księgarnia Skład Główny za-
prasza na KINO PLENEROWE „Li-
teratura na ekranie” do Parku Miej-
skiego w Koluszkach. - Na poże- 
gnanie lata przygotowaliśmy dla Was 
film o przewrotnym tytule „Pożegna-
nie jesieni” w reżyserii Mariusza Trelińskiego na podstawie powieści S.I-
.Witkiewicza. Sięgamy po ambitne pozycje, pragnąc przekazywać cenne 
wartości płynące z docenionych dzieł - informuje Agnieszka Kurc.  

Film przeznaczony dla widowni 16+. Projekt dofinansowano ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu 
Promocji Kultury. Organizatorzy dziękują burmistrzowi Koluszek za 
udostępnienie amfiteatru na potrzeby projekcji.

Film to porywający obraz świata w obliczu katastrofy. Młody deka-
dent Atanazy Bazakbal nawiązuje perwersyjny romans z jasnowłosą Helą 
Bertz, córką potężnego finansisty. W międzyczasie Atanazy zaręcza się z 
polską szlachcianką Zofią Osłabędzką. Aby poinformować o tym niczego 
nieświadomą Helę, wyrzuca z pałacu księcia Prepudrecha, narzeczonego 
Heli. Ten, rozjuszony wzywa go na pojedynek. Tymczasem do pałacu 
zbliżają się zbrojne oddziały wroga...

Utwór młodego reżysera do dziś uchodzi za najlepszą ekranową ada-
ptację prozy Witkacego. Dzięki ogromnej wrażliwości plastycznej, Tre-
lińskiemu udało się zakląć w ruchome obrazy obsesyjne motywy twór-
czości Witkacego.
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Zagłosuj na bezpieczeństwo  
w Koluszkach!

Ruszyło głosowanie na projekty finansowane z Budżetu Obywatel-
skiego „Łódzkie na plus 2021”. Projekty, w pierwszej połowie roku, zgła-
szali mieszkańcy województwa i poszczególnych powiatów.  Wyboru naj-
lepszych pomysłów do realizacji też dokonają mieszkańcy. W czasie 
trwającego obecnie głosowania można wskazać projekt, na którym szcze-
gólnie nam zależy. A szansa jest duża, bo pula środków na wszystkie pro-
jekty to 8 000 000 zł. 

Aby oddać ważny głos należy wejść na stronę generatora kart do gło-
sowania https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/, wypełnić kartę, wydrukować 
i wrzucić do urny w jednym z punktów do głosowania. W Koluszkach 
taki punkt mieści się w Biurze Powiatowym Łódzkiego Oddziału Regio-
nalnego ARiMR przy ul. 11 Listopada 65. 

Rekomendujemy głosowanie szczególnie na dwa projekty, które do-
tyczą szeroko rozumianego bezpieczeństwa na terenie Gminy Koluszki.

Projekt z puli środków obejmującej całe województwo ma numer 
W02 i tytuł „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze wojewódzkiej 
716”.  W wyniku jego realizacji mają powstać na drodze nr 716 (ul. Piotr-
kowska) trzy przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną, które zwięk-
szą bezpieczeństwo między innymi dzieci ze szkoły i przedszkola w Ró-
życy czy pieszych korzystających z ulicy Słowackiego.

Z puli przeznaczonej dla powiatu łódzkiego wschodniego rekomen-
dujemy poparcie projektu nr ELW03 pt. „Akcja bezpieczeństwo – popra-
wa świadomości mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego o zagro-
żeniach dnia powszedniego”. Projekt ma pokazać jak zapobiegać 
niebezpiecznym sytuacjom w prosty sposób, oraz wpoić zasady bezpie-
czeństwa w sytuacjach „awaryjnych” np. podczas wypadku czy pożaru 
(nauka korzystania z różnego rodzaju podręcznego sprzętu, jak gaśnica 
czy apteczka).

Głosowania potrwa tylko do 18.09 2020 r. Informacje o innych pro-
jektach zgłaszanych do budżetu obywatelskiego na przyszły rok, czytelni-
cy znajdą na stronie https://bo.lodzkie.pl/.

Na szczepionkę przeciw 
grypie trzeba poczekać

Chcesz zaszczepić się na sezonową grypę? Niestety musisz jeszcze 
trochę poczekać. Niedawno poseł na sejm RP Tomasz Zimoch przezna-
czył własną dietę poselską na zakup szczepionek dla nauczycieli. Z po-
wyższej  możliwości zechciało skorzystać 47 nauczycieli z naszej gminy. 
Akcja spaliła jednak na panewce, ponieważ okazało się, że nigdzie nie 
można dostać szczepionek. Z początkiem września do Polski docierają 
bowiem dopiero pierwsze partie tego produktu. Większe dostawy przewi-
dywane są na przełomie września i października. W tym roku na nasz ry-
nek mają trafić ponad 2 mln szczepionek. Tymczasem z danych epidemio-
logicznych wynika, że w minionym sezonie na grypę i zakażenia 
grypopodobne zachorowało 3 873 136 osób. Szczepionka domięśniowa 
bez refundacji ma kosztować do 50 zł. 

Bezpłatne szczepionki przeciw grypie będą dostępne dla seniorów 
powyżej 75 lat. Na 50-procentową refundację mogą liczyć: osoby w wie-
ku 65-74 lata, osoby w wieku 18-64 z chorobami przewlekłymi, kobiety 
w ciąży, oraz dzieci od 2  do 5 lat.

(pw)

Gamardżoba! Spotkanie z Gruzją
Serdecznie zapraszamy na pierwsze tegoroczne spotkanie Klubu po-

dróżnika, które odbędzie się 16.09.2020 o godz. 17:30 w Miejskim Ośrod-
ku Kultury w Koluszkach. Wydarzenie rozpocznie cykl cotygodniowych 
spotkań poświęconych podróżom, tym małym i dużym. Pierwsze z nich 
będzie poświęcone podróży przez Gruzję. Poznacie Państwo Gruzję od 
strony kuchni, tradycji i architektury. Serdecznie zapraszamy! 

Warsztaty malarstwa  
oraz filmu i fotografii

Każdemu kto lubi obcować ze sztuką polecamy warsztaty malarstwa 
oraz warsztaty filmu i fotografii w Miejskim Ośrodku Kultury w Kolusz-
kach. Na warsztatach malarstwa, które odbywają się w każdy wtorek od 
godz. 18:00 w Ośrodku Kultury będziecie mieli Państwo okazję poznać 
różnego rodzaju techniki malarskie i stworzyć własne prace artystyczne. 
Podczas warsztatów filmu i fotografii, których spotkania są w każdą śro-
dę o godz. 19:30 (również w MOK) odkryjecie między innymi tajniki do-
brego kadru, fotografii portretowej i wiele innych tematów. Koszt udziału 
w warsztatach malarskich to 40 zł miesięcznie, zaś w warsztatach filmu i 
fotografii to 30 zł miesięcznie. Wpłaty w całości są przeznaczone na za-
kup  materiałów na zajęcia oraz organizację wystaw. Zapisy przyjmowa-
ne są w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach oraz u 
instruktora pana Mateusza Jaśkiewicza pod nr. tel.: 601 291 039. Zapra-
szamy!

Zbierasz grzyby - zbieraj śmieci!

Do lasu nie tylko po grzyby
Niestety dożyliśmy czasów, 

gdy niewinne wyjście do lasu może 
zyskać rangę proekologicznego. W 
miniony weekend mieszkaniec na-
szej gminy postanowił połączyć 
przyjemne z pożytecznym, i na 
grzybobranie zdecydował się za-
brać worek na śmieci. Tak na wszel-
ki wypadek.  

- Dziś spędziliśmy dwie godzi-
ny w lesie na grzybobraniu. Były grzyby, ale również mnóstwo śmieci. 
Zobaczcie ile śmieci zebraliśmy... . Z pewnością to kropla w morzu po-
trzeb, ale jeśli każdy z nas zbierze pełny worek śmieci, to nasze piękne 
lasy dużo na tym zyskają - komentuje akcję pan Mateusz. Dobra inicjaty-
wa? Znakomita. Miejmy jednak nadzieję, że „śmieciobranie” jako wymu-
szona potrzeba, nie zagości na długo w naszym zwyczaju.        .....    (pw)
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Swoich liści nie pomieści 
Napisałabym donos, ale nie 

mogę się zdecydować na kogo, do-
okoła tylu złych ludzi, a mnie się nie 
chce aż tyle pisać. Można zadzwonić 
na policję – taką pracę mają ci nasi 
mundurowi, że nie dość, że z nie zna-
nych mi przyczyn nie spotykają się z 
wylewną sympatią obywateli którym 
służą, to z drugiej strony, na każde 
skinienie tych niewdzięcznych oby-
wateli, muszą się stawić i sprawdzić. 
No, może z tym skinieniem to lekka 
przesada, ale wystarczy krótki telefon 
ze skargą, i niebieskie mundury paku-
ją się w auto i zamiast ratować czyjeś 
życie gnają, sprawdzić, czy ktoś cze-
goś złego nie wyrabia.

A rzeczy w Kaletniku dzieją się 
okropne – nie dziwota zatem, że i pa-
nie i panowie policjanci, mają co u 
nas robić – „Ach Panie Panowie, cze-
mu ciepła nie ma w nas?”

Wyobraźcie sobie tylko, że z po-
wodu deszczu woda płynie rowami 
melioracyjnymi! - skandal! Szacow-
ny nestor wśród mieszkańców, ze-

Pamiętniki kaletnickie II (cz. 4)

chciał napalić w piecu, kiedy wieczo-
ry stały się chłodne! - istne 
szaleństwo! Co za człowiek? Żeby w 
lecie w piecu palić – tak bezkarnie! 
Na domiar wszystkiego psy robią 
kupę w lesie, a właściciele tych psów 
nagminnie nie zamykają drzwi do 
lasu na klucz – o czym świadczy 
smętna, przemoczona kartka, przytro-
czona brudnymi i śmierdzącymi ta-
siemkami do krat, o treści: „kultural-
nych ludzi, zamykanie drzwi nie 
trudzi” - flamaster już dawno rozlał 
się różnobarwną plamą po mokrym 
papierze, ale wciąż jakiś człowiek 
uważa, że zrobił słusznie wieszając na 
bramie taki śmieć. Ale, żeby jednemu 
z drugim z tych pilnujących porządku 
ludziom przyszło do głowy zabrać 
śmieci z lasu, to już niekoniecznie. To 
dziwne o tyle, że miejscowy śmietnik 
jest dość pilnie strzeżony. Jak dziś pa-
miętam słowa jednej z mieszkanek: 
cyt. „Co pan robisz?! Jak pan „to” 
wyrzucisz, to na moje liście miejsca 
nie będzie! ” Wtrąciłam się wtedy, w 
tę bądź co bądź, mało grzeczną roz-

mowę, z propozycją, żeby zamówić 
więcej takich kontenerów na bio-od-
pady. To był duży błąd, bo okazało 
się, że tamta konkretna Pani miała tyl-
ko jeden worek liści (na cały sezon, 
widać mało co u niej rośnie) a co za 
tym idzie, nie będzie płacić składki za 
kolejny kontener, ale jak tamten Pan 
wyrzuci swoje gałęzie, to ona swoich 
liści nie pomieści. Nie zazdroszczę 
podejmowania decyzji w takich spra-
wach – i tak źle i tak nie dobrze. Ale 
pamiętajcie, że palić gałęzi nie wolno! 
Co wolno? Wolno sobie zrobić kom-
postownik, lub wsadzić gałęzie w …  
W takie miejsce, gdzie nikomu nie 
będą przeszkadzać.

Pani ostrzegła wtedy każdego co 
słuchał, że załatwi, żeby tych diabel-
nych eko-kontenerów nie było w 
ogóle – i słowa dotrzymała... Już nie 
ma! Przy okazji – etymologia słowa 
„załatwić” - zrobić coś łatwo – (gratu-
luję, też bym chciała tak umieć). Za-
istniała sytuacja nie pocieszy z kolei 
tego pana w kwiecistej kiecce, co się 
awanturował o palenie liści, ani tej 
młodziutkiej warszawianki co na ne-
stora zawołała policję, bo w świetle 
prawa jak nie ma kontenera na gałę-

zie to palić jednak można. Oj biedna 
władza – nikomu nie dogodzisz - i tak 
źle i tak nie dobrze. 

Czy przyszło nam kiedyś do 
głowy porozmawiać? Tak po sąsiedz-
ku? Czy już noszenie maseczek wy-
musiło taki dystans społeczny, że ła-
twiej wzywać policję niż zamienić 
kilka sąsiedzkich zdań.

Puki co jednak w kominku palić 
można, co cieszy wobec ostatnich 
deszczowych, chłodnych dni. A każ-
dy szanujący się skład opału – (i tu 
puszczam wdzięczny uśmiech do 
Pani „zawsze uśmiechniętej” i filigra-
nowej, której nikt nie podejrzewa o 
siłę do targania worków węgla, a to 
błąd) - wydaje certyfikat zakupionego 
paliwa opałowego, który można po-
kazać zabieganym policjantom, jeśli 
ma się w sąsiedztwie  warszawiankę, 
albo gościa w kwiecistej kiecce.

PS. Zarówno „warszawianka” 
jak i „Pan w kwiecistej kiecce” - to 
stan umysłu, nie mylić z młodymi 
mieszkankami warszawy, ani z męż-
czyznami, którzy z jakiś powodów 
mają ochotę chodzić w spódnicy. 
Niech wytrwałość będzie z wami!

Karolina Bast Kolasa

Pielgrzymki z Koluszek na Jasną Górę mają swoją historię. Za rok wy-
ruszy jubileuszowa, XXX pielgrzymka. Czy jednak pierwsza, zorganizo-
wana w roku 1992  przez księży Edwarda Wieczorka,  wówczas proboszcza 
parafii Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Koluszkach i jego współpracow-
ników, księdza Eugeniusza Kacperskiego  i śp. księdza Sławomira Ochoc-

Koluszkowianie na starych  
fotografiach z Jasnej Góry

kiego, była na pewno pierwszą? Na pewno pieszą, ale mieszkańcy Kolu-
szek i okolicznych wiosek pielgrzymowali  do „Czarnej Madonny” już 
dużo wcześniej, posiłkując się koleją. Prawdopodobnie pierwsze „kolejo-
we” pielgrzymki z Koluszek odbywały się już w latach przedwojennych. 
Świadczy o tym fotografia, zachowana w domowym archiwum, którą prze-
kazano naszej redakcji i internetowemu Muzeum „historiakoluszek.pl”. 
Ciekawe, ilu z nas jest w stanie rozpoznać swoich rodziców, dziadków lub 
nawet pradziadków na poniższych fotografiach? Może macie podobne 
zdjęcia z  Częstochowy z dawnych lat? Podzielcie się nimi!      

Zk
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Spiszmy się jak na rolników przystało!  

– czyli Powszechny Spis Rolny 2020 (cz. 2)

Jakie dane zbierane są  
w Powszechnym Spisie Rolnym 2020?

Powszechny Spis Rolny to największe i najważniejsze badanie staty-
styczne rolnictwa. Rozpoczęło się 1 września i trwać będzie do 30 listo-
pada 2020 r.  Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. 

W całej Polsce Powszechnym Spisem Rolnym 2020 objętych jest po-
nad 1,5 mln gospodarstw rolnych, z czego prawie 135 tys. w wojewódz-
twie łódzkim. Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użyt-
kownicy gospodarstw rolnych (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty 
gospodarcze).

Podczas tegorocznego spisu obowiązkową formą zbierania danych 
jest samospis internetowy –przeprowadzany za pośrednictwem interak-
tywnej aplikacji dostępnej od 1 września br. Wśród gospodarstw z terenu 
województwa łódzkiego, które dokonają samospisu i poinformują o tym 
Urząd Statystyczny w Łodzi (szczegóły na http://lodz.stat.gov.pl/rolneu-
pominki), Wojewódzkie Biuro Spisowe rozlosuje 50 prezentów niespo-
dzianek!

Dane zbierane w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020 doty-
czą m.in.:

 • cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodar-
stwa rolnego, 

 • sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
 • struktury dochodów,
 • aktywności ekonomicznej,
 • sposobu użytkowania gruntów, 
 • powierzchni zasiewów, nawożenia, 
 • zastosowania środków ochrony roślin, 
 • pogłowia zwierząt gospodarskich, 
 • chowu i hodowli ryb,
 • budynków gospodarskich, 
 • maszyn i urządzeń rolniczych.

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dokonali samospisu, 
nie mogą odmówić przekazania danych rachmistrzowi w formie wywia-
du telefonicznego lub bezpośredniego.

Czy przyjdzie do mnie rachmistrz? 

Powszechny Spis Rolny to największe i najważniejsze badanie staty-
styczne rolnictwa. Rozpoczęło się 1 września i trwać będzie do 30 listo-
pada 2020 r.  Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. 

W całej Polsce Powszechnym Spisem Rolnym 2020 objętych jest po-
nad 1,5 mln gospodarstw rolnych, z czego prawie 135 tys. w wojewódz-
twie łódzkim. Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użyt-
kownicy gospodarstw rolnych (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty 
gospodarcze).

Podczas spisu użytkownicy gospodarstw rolnych zobowiązani są do 
udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Podczas tegorocznego spisu obowiązkową formą zbierania danych 
jest samospis internetowy –przeprowadzany za pośrednictwem interak-
tywnej aplikacji dostępnej od 1 września br. na stronie internetowej spi-
srolny.gov.pl, prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny – organiza-
tora spisu rolnego. Wśród gospodarstw z terenu województwa łódzkiego, 
które dokonają samospisu i poinformują o tym Urząd Statystyczny w Ło-
dzi (szczegóły na http://lodz.stat.gov.pl/rolneupominki), Wojewódzkie 
Biuro Spisowe rozlosuje 50 prezentów niespodzianek!

Dla osób, które potrzebować będą pomocy lub którym nie uda się 
wypełnić formularza internetowego, została uruchomiona infolinia, 

umożliwiająca telefoniczne dokonanie samospisu poprzez kanał „spisz 
się przez telefon”. Rachmistrze telefoniczni obsługujący linię „Spisz się 
przez telefon” są dostępni siedem dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 
20.00.

Jeżeli zajdą okoliczności, w przypadku których użytkownik gospo-
darstwa rolnego nie będzie mógł dokonać samospisu, zostanie on spisany 
poprzez wywiad telefoniczny, przeprowadzany przez rachmistrza telefo-
nicznego. Jeśli sytuacja epidemiczna w kraju zmieni się i nie będzie zale-
cane ograniczenie kontaktów bezpośrednich, wówczas z rolnikiem może 
również kontaktować się rachmistrz terenowy.

Czy dane zbierane są w Powszechnym 
Spisie Rolnym 2020 są bezpieczne?

Powszechny Spis Rolny to największe i najważniejsze badanie staty-
styczne rolnictwa. Rozpoczęło się 1 września i trwać będzie do 30 listo-
pada 2020 r.  Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. 

W całej Polsce Powszechnym Spisem Rolnym 2020 objętych jest po-
nad 1,5 mln gospodarstw rolnych, z czego prawie 135 tys. w wojewódz-
twie łódzkim. Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użyt-
kownicy gospodarstw rolnych (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty 
gospodarcze).

Podczas tegorocznego spisu obowiązkową formą zbierania danych 
jest samospis internetowy –przeprowadzany za pośrednictwem interak-
tywnej aplikacji dostępnej od 1 września br. Wśród gospodarstw z terenu 
województwa łódzkiego, które dokonają samospisu i poinformują o tym 
Urząd Statystyczny w Łodzi (szczegóły na http://lodz.stat.gov.pl/rolneu-
pominki), Wojewódzkie Biuro Spisowe rozlosuje 50 prezentów niespo-
dzianek!

Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w 
sferze bezpieczeństwa, we wszystkich prowadzonych badaniach, zapew-
niają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dostarczo-
ne przez respondentów dane, objęte są tajemnicą statystyczną, co ozna-
cza, że będą należycie i starannie zabezpieczone i nie zostaną nikomu 
ujawnione. Dodatkowo osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane 
do przestrzegania tajemnicy statystycznej, a za jej złamanie grożą sankcje 
łącznie z karą pozbawienia wolności do lat 5.  Dane wynikowe są agrego-
wane, tak by nie była możliwa identyfikacja poszczególnych osób, ani go-
spodarstw rolnych.

Badania Statystyki Publicznej są wyjątkiem w przypadku praw osób 
do ochrony swoich danych.

Zgodnie z zapisami europejskich aktów prawnych prawo do bycia 
zapomnianym nie przysługuje jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne 
do celów statystycznych. Ustawa o Powszechnym Spisie Rolnym wska-
zuje wprost artykuły Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego przetwarzania da-
nych osobowych, które nie będą miały zastosowania. Oznacza to, że w 
przypadku przetwarzania danych osobowych w spisie rolnym osoba, któ-
rej dane są przetwarzane nie będzie mogła korzystać z prawa: dostępu do 
przekazanych danych, do sprostowania przekazanych danych, do ograni-
czenia przetwarzania przekazanych danych oraz prawa do sprzeciwu. Ad-
ministratorem danych osobowych zebranych w ramach prac spisowych 
jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Udział w spisach powszechnych jest obowiązkowy, a kto wbrew 
obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzie-
lenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycz-
nym, podlega grzywnie.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie interneto-
wej https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na infolinię GUS: 22 279 99 99.
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Rzucił pracę w korporacji, rozpoczął 
podróż życia i utknął w Australii

Obywatel Świata z Koluszek
Jedni nazywają go szaleńcem, drudzy podróżnikiem. On sam chętnie 

łączy te dwa określenia w całość, bo tak naprawdę ciężko jest w jednym 
słowie zawrzeć to, co pcha do przodu tego 32-letniego człowieka. 

Tomasz Dworczyk, który do niedawna na swojej deskorolce niestru-
dzenie testował ulice naszego miasta, obecnie z wielkim zapałem prze-
mierza cały świat. Celowo nie używam słowa „objeżdża”, bo sposób jaki 
na zwiedzanie naszego globu wybrał, w żaden sposób nie można nazwać 
turystyką. Tomek to po prostu „obywatel Świata”, który nic nie robi sobie 
z granic i odległości jakie dzielą go od kolejnego noclegu. W ciągu trzech 
lat zwiedził już 16 krajów. Zawsze z deskorolką, zawsze z aparatem. Dla-
czego? Bo takie jest życie.

Szalony pomysł
Praca, wynagrodzenie, urlop, zwiedzanie. Czy brzmi znajomo? - By-

łem takim korposzczurkiem, który wymarzył sobie wielką podróż życia. 
Próbowałem się zmobilizować i odłożyć pieniądze na ciekawy wyjazd. 
Nic z tego jednak nie wychodziło. W pewnej chwili doszedłem do tragicz-
nego wniosku, że pracuję w zasadzie tylko po to, by wyspać się, zjeść, do-
jechać do pracy i zapłacić za prąd. Czyli pracuję tylko po to, by móc da-
lej pracować. W końcu nastąpił jednak przełom. Dostałem awans i 
podwyżkę. Poprosiłem o urlop na upragniony 3-tygodniowy wypad do 
Azji. W odpowiedzi usłyszałem: „zapomnij”. Wtedy dotarło do mnie, że 
skoro raz na rok przysługuje nam tylko 26 dni wolnego, i nie do końca 
wtedy kiedy chcemy, a już na pewno nie naraz, to o moich marzeniach 
mogę zapomnieć. Był to ten moment, w którym rzuciłem pracę, złapałem 
za aparat i deskorolkę, i wyruszyłem w świat takim jak stałem – opowia-
da Tomasz Dworczyk.            

Zwiedzaj i pracuj
Pierwsze pół roku to czas, gdy podróże były skrupulatnie planowane. 

Budżet w wysokości 2 tys. dolarów miał starczyć na podróż do 7 krajów 
w 7 miesięcy. Z czasem podróż zaczęła jednak robić się coraz bardziej 
ekstremalna, ponieważ Tomek postanowił wybadać, jak długo zdoła wy-
trwać w podróży za jak najmniejsze pieniądze. Leciał tam, gdzie kierował 
go najtańszy bilet lotniczy. Jedyną rzeczą jaką sprawdzał, była możliwość 
noclegu u kogoś w domu z portalu Couchsurfing. 

Z biegiem czasu zaczęły również ewoluować wytyczne Tomka: – Na 
początku miałem zasadę jeden kraj, jeden miesiąc. Ale np. w Malezji tak 
mi się spodobało, że zostałem tam tak długo, na ile pozwalała mi wiza, 
czyli 3 miesiące. Aby przedłużyć pobyt o kolejne miesiące, udałem się na 
kilka dni autostopem do Singapuru, po czym wróciłem do Malezji z nową 
wizą.    

Z każdym kolejnym miesiącem kurczenia się oszczędności, pojawia-
ło się coraz więcej pomysłów, jak kontynuować dalszą podróż. Najbar-
dziej znany to ten o nazwie „Podróż Za Milion Zdjęć”, od którego nazwę 
zaczerpnął cały projekt podróży po świecie. Generalnie chodziło w nim o 

to, by objechać świat na deskorolce, zrobić milion zdjęć i każde z nich 
sprzedać za dolara. O wiele bardziej skuteczny okazał się jednak pomysł 
na podejmowanie pracy w zamian za nocleg i wyżywienie, oraz wolonta-
riat. Ta strategia okazała się strzałem w dziesiątkę, i jest wykorzystywana 
przez Tomka po dziś dzień. 

I tak, pracując na wolontariacie wraz z podróżniczką z Holandii, któ-
ra podobnie jak on rzuciła dotychczasowe stacjonarne życie, zarabiali na 
wycieczki w odwiedzanych państwach. Na przykład w zamian za zrobie-
nie strony internetowej odbyli kurs nurkowania, a za zrobienie filmu pro-
mocyjnego wycieczki, latali helikopterem nad Bali. – Dzięki takiemu po-
dejściu udało nam się spać w naprawdę luksusowych hotelach. 
Zamieszkaliśmy z muzułmańską rodziną w sułtanacie Brunei, gościliśmy 
na muzułmańskich weselach w zamian za zdjęcia ślubne – opowiada To-
mek. 

Gdy kończyły się pieniądze, znajdowała się kolejna praca. A to opie-
ka nad dziećmi, roznoszenie ulotek, czy remontowanie obrzydliwie dro-
giej willi w Australii, a to praca w roli Św. Mikołaja. Tomek wcielił się 
także w rolę nauczyciela j. angielskiego w przedszkolach w Wietnamie. 
Stawka 18 dolarów za godzinę. Oczywiście pod warunkiem, że jest się 
białym człowiekiem z europejskiej cywilizacji. 

Tam też Tomka zastała światowa epidemia koronawirusa: - Wietnam 
zareagował natychmiast, zamykając wszystkie szkoły. Na ulice wyszło 
wojsko by dezynfekować strategiczne miejsca w miastach. Ludzie zosta-
li zobowiązani do noszenia maseczek. Bardzo tego przestrzegali, zwraca-
jąc sobie uwagę nawzajem. Rząd, o tym co powinni robić, informował za 
pomocą smsów. Obywatele nie mieli prawa kopiować i przesyłać nie-
sprawdzonych informacji w internecie. Pierwsi nieposłuszni zostali uka-
rani bardzo surowo, dla przykładu. Poskutkowało. Pozostali już się pilno-
wali publikując treści w sieci internetowej.

Ponieważ Tomkowi kończyła się wiza, musiał uciekać do jakiego-
kolwiek kraju. Do Polski wrócić nie mógł, ponieważ zabrakło miejsc na 
zorganizowany przez polski rząd „LOT do Domu”. Gdy odcięta została 
cała Europa i wszystkie sąsiednie kraje azjatyckie, skierował się do jedy-
nego państwa, które nie zostało jeszcze zamknięte na czas pandemii, czy-
li Australię. Na drugi dzień po przyjeździe, na koronawirusa zamknął się 
już cały świat, w tym również Australia.         

Australia
Żeby dostać się i podróżować po Australii trzeba mieć dużo pienię-

dzy. Bo to że przyznano ci wizę, nie znaczy jeszcze, że zostaniesz wpusz-
czony. Jak tłumaczy Tomek, australijska służba celna znana jest z tego, że 
potrafi przeskanować telefon i twój profil na Facebooku w celu znalezie-
nia tak kluczowych słów jak: praca, wypłata czy dorabianie. Wiadomo, 
turysta nie szuka pracy. Jeśli okażesz się wydrukiem z konta, na którym 
widnieje 10 tys. dolarów, wjedziesz. Inni muszą liczyć na szczęście. To-
mek posłużył się i rozumem, i szczęściem. A sytuacja była podbramkowa, 
ponieważ zakaz wjazdu równałby się z utknięciem gdzieś w świecie bez 
ważnych dokumentów pobytu. – Na szczęście nie wszyscy poddawani są 
tak szczegółowej kontroli. Pierwszy atut to mój paszport, w którym nie 
ma już wolnego miejsca na pieczątkę. Z góry widać, że jestem turystą. 
Znalazłem również nocleg w najdroższej części Melbourne. Dodatkowo 
wymyśliłem sobie chytry plan. Wypiłem w samolocie więcej alkoholu niż 
potrzeba, myśląc sobie, że z podpitym turystą z Polski nie będzie im 
chciało się dłużej gadać. Przede mną wchodziła grupa Azjatów. Żaden z 
nich nie potrafił mówić po angielsku. Na pytania co przewożą, czy dobrze 
się czują, aż w końcu czy mają koronawirusa, podnosili kciuk do góry i za 
każdym razem mówili OK. Wszystkich skierowano na kontrolę. Mnie 
celniczka zadała tylko jedno pytanie: gdzie się zatrzymam, i puściła – 
opowiada z rozbawieniem Tomek. 

Co robi obecnie bohater naszego artykułu na końcu świata? Początek 
był bardzo obiecujący. Odpracowywał nocleg i wyżywienie u rodziny, 
którą poznał 1,5 roku wcześniej. Do jego zadań należało odbieranie dzie-
ci ze szkoły, przygotowanie im jedzenia i mycie naczyń. Poza tym był 
idealnym kandydatem na nianię: potrafi jeździć na deskorolce, a tego 
chciał się nauczyć chłopiec u gospodarzy. Potrafi grać też na gitarze, a 
tego z kolei pragnęła ich córka. Po ustaniu pandemii, Tomek znów miał 
ruszyć w świat. Jego marzeniem i kolejnym celem miała być Ameryka 
Południowa. Niestety, Australia okazała swoje ciemne oblicze.
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W kontynentalnym więzieniu
- Pieniądze które zarobiłem na budowie z myślą o wyjeździe na ko-

lejny kontynent, musiałem oddać Australii na wizę. Pomimo tego, że za-
płaciłem ponad 3000 zł, wiza obowiązuje tylko na 3 miesiące. Co jednak 
gorsze, mój obecny stan prawny jest taki, że mimo moich chęci na wy-
jazd, kraju tego nie mogę opuścić. No chyba że uzbieram 6 000 zł na lot 
wyłącznie I klasą. Innych lotów nie ma. Ale jak mam to zrobić, jeśli obec-
nie, jako obcokrajowcowi, prawo zabrania podejmowania jakiejkolwiek 
pracy zarobkowej. Sytuacja wygląda zatem w ten sposób, że nie mogę ani 
zostać, ani wyjechać, ani pracować, ani być na utrzymaniu. Nawet depor-
tować mnie nie chcieli, bo nie miałem z czego pokryć kosztów deportacji. 
Na ten moment obostrzenia pandemiczne są tak daleko posunięte, że nie 
mamy prawa wyjść z domu na dłużej niż 1 godzinę dziennie i tylko po za-

kupy. Policja daje mandaty 600 zł za brak maski oraz 4000 zł za wyjście 
z domu bez powodu. Wyjście z domu na odległość większą niż 5 kilome-
trów to już jest kryminał. Od godz. 20.00 do godz. 8.00 rano obowiązuje 
godzina policyjna. Wsparcie ze strony polskiej ambasady sprowadza się 
do tego, że „w wyjątkowych sytuacjach, konsul może w imieniu po-
krzywdzonego wystąpić do rodziny z prośbą o wysłanie pieniędzy „ – 
opowiada Tomasz. 

Kulisy podróży
Obcując z człowiekiem, który poznaje świat niejako od kulis, takim 

jaki jest w rzeczywistości, na usta ciśnie się oczywiście pytanie o to, jaki 
ze zwiedzonych krajów podobał mu się najbardziej. Dla Tomka świat jest 
jednak zbyt unikatowy, by go oceniać tak po prostu: - Jeśli miałbym osie-
dlić się na stałe, założyć rodzinę, to bym to najchętniej uczynił w Austra-
lii. Jeśli miałbym polecieć na wypoczynek, wybrałbym Filipiny. Z kolei 
na wycieczkę życia skierowałbym się do Wietnamu. To właśnie w Wiet-
namie przemierzyłem słynną trasę reklamowaną nawet w kultowym pro-
gramie „Top Gear”. I choć nie mam prawa jazdy, to w Wietnamie mogłem 
prowadzić pojazd bez żadnych kłopotów, ponieważ tam po prostu nie 
obowiązują przepisy ruchu drogowego. Istnieje tylko jedna zasada: „nie 
traf w nikogo i nie daj się trafić”. Kupiłem zatem motor i przejechałem 
całą trasę. Łącznie ponad 4000 km. To było przepiękne doświadczenie.

Do rozwikłania pozostała nam jeszcze jedna tajemnica, związana z 
bagażem Tomka. Zapewne wiele osób zastanawia się, co takiego taszczy 
ze sobą obieżyświat z Koluszek. I tu niespodzianka. – Nie mam w nic 
poza aparatem, dwoma obiektywami, baterią, ładowarką, powerbankiem, 
kamerą sportową, jedną parą skarpetek, dwoma parami gaci, trzema ko-
szulkami i spodenkami. To byłoby w zasadzie wystarczające, ale ponie-
waż jeżdżę na deskorolce, zawsze muszę mieć nieco większy bagaż do 
którego mogę ją schować – wyjaśnia podróżnik.

Dokąd zaprowadzi Tomka jego niepohamowana pasja poznawania 
świata, czas pokaże. Obecnie czerpie on z życia pełnymi garściami i nic 
nie wskazuje na to, by zszedł z obranego szlaku. – Ja przez te ponad 3 lata 
przeżyłem więcej niż przez całe życie. Podróż to wolność - podsumowu-
je Tomasz Dworczyk, prawdziwy Obywatel Świata z Koluszek.

Relacje z podróży można czytać i oglądać na Facebooku oraz kanale 
YouTube. Projekt „Podróż Za Milion Zdjęć” można również wesprzeć 
przez Patronite. Pieniądze przeznaczane są m.in. na naprawę i wymianę 
elektroniki, która źle znosi podróże, a w przyszłości na profesjonalny 
montaż olbrzymiej ilości nagranych materiałów i stworzenie kanału opi-
sującego dotychczasowe przygody.                                                     (pw)
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EUROGLAS Polska Sp. z o.o. to huta szkła, wykorzystująca najnowocześniejsze 
techno-logie do produkcji szkła płaskiego, powlekanego oraz laminowanego. 
EUROGLAS Polska należy do szwajcarskiej grupy Glas Trösch i jest jedną z wio-
dących firm w swojej branży na świecie, gromadzącą wykwalifikowanych spe-
cjalistów w dziedzinach technicznych. Zatrudniamy prawie 500 osób, tworzy-
my zgrany zespół oraz dbamy o wszystkie stanowiska pracy. 

Jeśli szukasz nowoczesnej, stabilnej firmy o świetnej atmosferze  
– to czekamy właśnie na Ciebie!

Pracownik Magazynu  
w Dziale Logistyki

Miejsce pracy:  okolice Tomaszowa Mazowieckiego

Zakres obowiązków:
• Obsługa załadunków/rozładunków zgodnie z obowiązującymi 

procedurami
• Obsługa dostaw od klientów zewnętrznych i wewnętrznych
• Wykonywanie wszystkich operacji magazynowym  

z użyciem podnośnikowych wózków specjalistycznych  
oraz wózków widłowych

Kwalifikacje:
• Dyspozycyjność do zatrudnienia na pełen etat  

w systemie trzyzmianowym/czterobrygadowym
• Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w firmie  

produkcyjnej
• Wykształcenie wymagane: minimum zawodowe
• Dokładność i sumienność przy wykonywaniu obowiązków
• Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie.
• System premiowy.
• Atrakcyjny pakiet socjalny.
• Dobrą atmosferę pracy.

Zgłoszenia zawierające klauzulę o przetwarzaniu danych  
osobowych prosimy przesyłać na adres  rekrutacja@euroglas.com,  

wpisując w temacie Pracownik Magazynu.

Zapraszamy do współpracy!

Euroglas Polska sp. z o.o. 
Dział Personalny
Os. Niewiadów 65, 97–225 Ujazd
Telefon 44  719 40 00

EUROGLAS Polska Sp. z o.o. to huta szkła, wykorzystująca najnowocześniejsze 
techno-logie do produkcji szkła płaskiego, powlekanego oraz laminowanego. 
EUROGLAS Polska należy do szwajcarskiej grupy Glas Trösch i jest jedną z wio-
dących firm w swojej branży na świecie, gromadzącą wykwalifikowanych spe-
cjalistów w dziedzinach technicznych. Zatrudniamy prawie 500 osób, tworzy-
my zgrany zespół oraz dbamy o wszystkie stanowiska pracy. 

Jeśli szukasz nowoczesnej, stabilnej firmy o świetnej atmosferze  
– to czekamy właśnie na Ciebie!

Operator  
Linii Produkcyjnej

Miejsce pracy:  okolice Tomaszowa Mazowieckiego

Zakres obowiązków:
• Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych, kontrola 

parametrów procesu

Kwalifikacje:
• Dyspozycyjność do zatrudnienia na pełen etat w syste-

mie trzyzmia-nowym/czterobrygadowym
• Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w firmie 

produkcyjnej
• Wykształcenie wymagane: minimum zawodowe
• Dokładność i sumienność przy wykonywaniu obowiązków
• Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie.
• System premiowy.
• Atrakcyjny pakiet socjalny.
• Dobrą atmosferę pracy.

Zgłoszenia zawierające klauzulę o przetwarzaniu danych  
osobowych prosimy przesyłać na adres  

rekrutacja@euroglas.com,  
wpisując w temacie Pracownik Magazynu.

Zapraszamy do współpracy!

Euroglas Polska sp. z o.o. 
Dział Personalny
Os. Niewiadów 65, 97–225 Ujazd
Telefon 44  719 40 00
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Narodowe Czytanie w dobie koronawirusa

Uczniowie „Jedynki” stworzyli  
efektowną inscenizację „Balladyny” 

Uczniowie klasy VIIIa Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Kolusz-
kach wzięli udział w 9. edycji Na-
rodowego Czytania. Do 
inscenizacji wybrali Scenę III 
Aktu I „Balladyny” Juliusza Sło-
wackiego, kiedy to Kirkor trafia do 
chaty biednej Wdowy i za sprawą 
czarów Goplany zakochuje się w  

obu jej córkach. By rozwiązać problem dziewczyny mają wziąć udział w 
„malinowym konkursie”. Ze względu na panującą pandemię uczniowie 
nie czytali tekstu na żywo, lecz nagrali film, by za pośrednictwem me-
diów społecznościowych promować czytelnictwo i zachęcić do sięgnięcia 
po to uniwersalne i ponadczasowe dzieło literatury polskiej.  

Zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach do udzia-
łu w akcji przyjęli jako wyzwanie, bo czasu na przygotowanie filmiku 
było naprawdę niewiele. Uczniowie wrócili do szkoły we wtorek, 1 wrze-
śnia, a w piątek odbyło się nagranie. Wszyscy stanęli jednak na wysoko-
ści zadania. Młodzież w ostatnie wakacyjne popołudnia uczyła się tekstu 
na pamięć, rodzice zadbali o stroje, a nauczyciele o scenografię i niezbęd-
ne rekwizyty. 

W piątek w szkolnym ogrodzie, w bujnej zieleni, stanęła chata wdo-
wy i zaczęło się nagranie. Nie obyło się bez dubli, bo tekst tragedii nie na-
leży do najłatwiejszych w recytacji. Nagranie na „łonie natury” wiązało 
się też z ryzykiem niesprzyjającej pogody. Na szczęście nie padało, ale 
natura zaznaczyła swoją obecność i silny wiatr towarzyszył uczniom pod-
czas występu. To, skądinąd, typowe zjawisko dla utworów romantycz-
nych. I tym razem przyroda była jednym z bohaterów dramatu. Na szczę-
ście obyło się bez piorunów, czego inscenizując ”Balladynę”, trochę się 
obawialiśmy.

W przerwie nagrania odbyła się mała sesja fotograficzna. Barwne 
stroje ludowe, zapaski, chusty, kolorowe wianki zachęcały do tego, by 
utrwalić je na pamiątkowej fotografii. Mamy nadzieję, że efekty naszej 
pracy spodobały się oglądającym nas koluszkowianom i może zachęcą 
kogoś do sięgnięcia po narodowe arcydzieło.

W inscenizacji, zrealizowanej pod kierunkiem p. Danuty Pecyny i p. 
Anny Malechy, wystąpili: Wdowa-Karina Olejniczak, Balladyna-Karoli-
na Koluszkowska, Alina-Klaudia Gozdek, Kirkor-Filip Telus, Skierka-
-Mateusz Bąk oraz Sługa-Natalia Wyka, zdjęcia-Piotr Matysiak. O sceno-
grafię zadbali p. Piotr Łyszkowicz  oraz p. Bogusław Bukowski.

Realizatorzy dziękują za zaproszenie do udziału w kampanii Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Koluszkach. Słowa podziękowania kieruje-
my również do  Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym, p. 
Mateusza Jaśkiewicza oraz p. Michała  Pająka.
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Złoto Radka Babiarskiego i 2 srebra 
Igora Cela w Mistrzostwach  
Województwa Łódzkiego Dzieci

W celu propagowania i promowania lekkiej atletyki w woj. łódzkim 
wśród dzieci, na stadionie PCS w Bełchatowie odbyły się mistrzostwa 
województwa łódzkiego w LA U12 i U14.

Nasza 9-osobowa ekipa, spisała się znakomicie zdobywając 5 meda-
li i kilkanaście nowych rekordów życiowych w konkurencjach biego-
wych i skocznościowych.

Niemal każdy z naszych sportowców był zgłoszony do trzech konku-
rencji: biegu na 60 metrów, 300 lub 600 metrów i skoku w dal.  

Złoty krążek U14 w biegu chłopców na 600 metrów, z dobrym cza-
sem 1:46,17 wywalczył mądrze biegnący Radosław Babiarski. Srebrny 
krążek U14 w biegu finałowym na 60 metrów z czasem 8:41 zdobył Igor 
Cel,  piąty był Radosław Babiarski 8,83. Obaj nasi zawodnicy mogliby 
uzyskać lepsze czasy, gdyby szybciej  wystartowali z bloków startowych. 
Drugi srebrny medal U12 zdobył w skoku w dal 11-letni Jakub Kunka. 
Brązowy medal, choć ze słabym czasem 1:57,05, przypadł biegnącej na 
600 metrów Adrianie  Siemińskiej, czwarta była walcząca o trzecie z Adą, 
klubowa koleżanka Jagoda Nowakowska 1:57,80.

O sporym pechu może mówić jeden z faworytów biegu na 300 me-
trów, Igor Cel, który w pierwszej serii po bardzo emocjonującym biegu 
zajął z nowym rekordem życiowym (44:47) pierwsze miejsce. Z powodu 
burzy i silnego wiatru, dwie pozostałe serie zostały odwołane. Odwołano 
też biegi na tym samym dystansie dziewcząt i chłopców U12, w których 
miały wystartować mocno przeżywające i zmotywowane: 10-letnia Mile-
na Płocka i 8-letnia Łucja Ciesielska, oraz w chłopcach, Jakub Kunka.

Po kilku dniach dokończono bieg na 300 metrów U14. W drugiej serii 
zawodnik UKS Lisy Zgierz Krystian Piekarski uzyskał czas 43,53. Tym 
sposobem nasz zawodnik zajął drugie miejsce i zdobył drugi srebrny medal.

Pozostałe wyniki. Dziewczęta 60 metrów U14: Adrianna Siemińska 
9,50; Jagoda Nowakowska 9.88. U12: Milena Płocka 9,99; Ania Siemiń-
ska 10,75; Łucja Ciesielska 11,07. Bieg 600 m: Ania Siemińska 2:21,89. 

Skok w dal U12: Milena Płocka 3,51 m; Ania Siemińska 3,23;  Łucja 
Ciesielska 2,59. U14: Adrianna Siemińska 4,07; Jagoda Nowakowska 3,86.

Chłopcy 60 m U12: Kamil Tenentka 9,60. U12: Jakub Kunka 10,63. 
Skok w dal U12: Jakub Kunka 3,25. U14: Radosław Babiarski 4,32; Ka-
mil Tenentka 3,64. 

Dziękuję i gratuluje wszystkim zawodnikom za zaangażowanie, wal-
kę i atmosferę podczas zawodów. Muszę przyznać, iż nie było mi łatwo 
zapanować nad tyloma startami moich podopiecznych.

Walczyli w czwórboju LA  
o medale i nagrody!

Działacze LKS Koluszki tradycyjnie od wielu lat  organizują współ-
zawodnictwo w czwórboju lekkoatletycznym (biegi na 60 i 600 m, rzut p. 
palantową I skok w dal). W zawodach rywalizowało 23 zawodników w 
trzech kategoriach wiekowych (do lat 10, 11-13, 14+). Najmłodszym 
uczestnikiem zawodów był 4-letni Janek Chojnacki.  

Klasyfikacja generalna czwórboju

Dziewczęta Kat. do lat 11
I miejsce Milena Płocka, II Ania Siemińska, III Łucja Ciesielska
Kat. 12-13 lat 
I  Adrianna Siemińska, II Jagoda Nowakowska
Kat. 14+ 
I Amelia Napierała, II Agnieszka Ciesielska, III Kinga Krasowska,  
IV  Marta Siemińska, V Joanna Chojnacka

Chłopcy Kat. do lat 11
I Jakub Kunka, II Kordian Ciesielski, III Filip Kłosiński, IV Janek Chojnacki
Kat. 12-13 lat 
I Radosław Babiarski, II Igor Cel, III Piotr Chojnacki, IV Kamil Tenentka 
Kat. 14+ 
I Karol Sokołowski, II Maciej Jeżyna, III Michał Smyka, IV Patryk Kłosiński

Wszyscy uczestnicy otrzymali upomin-
ki, napoje i słodycze, pierwsza trójka meda-
le wręczane przez sędziego głównego Anto-
niego Tomczyka i klubowego działacza 
Dariusza Siemińskiego. Miłym akcentem 
kończącym zawody był słodki poczęstunek 
w postaci urodzinowego tortu, przygotowa-
nego przez mamę Amelki Napierały, która w 
przededniu zawodów obchodziła 14 urodzi-
ny. Były też smaczne ciasteczka-babeczki 

wykonane przez 10-letnią 
Anię Siemińska, która nie-
dawno skończyła 10 lat. 
Dziękuję uczestnikom za 
sportową podstawę i wspa-
niałą rodzinną atmosferę.
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Piłka nożna
Klasa okręgowa 2020/2021, grupa: Łódź

Kolejka 7. (5-6 września)
KKS Koluszki - Orzeł Parzęczew  2:0
Zawisza Rzgów - LKS Różyca  3:1
Sokół II Aleksandrów Łódzki - GLKS Sarnów/Dalików  2:1
GKS Ksawerów - Victoria Rąbień  3:0 
Włókniarz Pabianice - KS II Kutno  2:0
Start Brzeziny - KAS Konstantynów Łódzki 4:2 
UKS SMS Łódź - PTC Pabianice 14:0
AKS SMS Łódź - GLKS Dłutów  4:0
Widzew II Łódź - Termy Uniejów  6:1 

Kolejne spotkania
GLKS Dłutów - KKS Koluszki  12 września, 17:00
KAS Konstantynów Łódzki - LKS Różyca  11 września, 20:30

        Tabela
1. Włókniarz Pabianice   7   21  17-2 
2. Start Brzeziny     7   16  27-11 
3. GKS Ksawerów     7   16  20-7
4. Widzew II Łódź     6   15  20-4
5. Victoria Rąbień     7   13  25-17 
6. UKS SMS Łódź     7   12  31-9
7. LKS Różyca     6   12  13-5
8. Sokół II Aleksandrów Ł.  7   12  18-11
9. AKS SMS Łódź     7   11   15-8 
10. KAS Konstantynów Ł.  7   10  13-13
11. KS II Kutno     7   10  16-15
12. KKS Koluszki    7     9  10-8
13. Zawisza Rzgów    7     7  9-15
14. Termy Uniejów    7     7  10-20 
15. GLKS Sarnów/Dalików  7     5  12-27
16. Orzeł Parzęczew    7     4  7-24   
17. GLKS Dłutów     7     0  3-28     
18. PTC Pabianice     7     0  2-44     

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
� prace ziemne   � wykopy pod fundamenty

� niwelacja terenu   � skarpowanie
� przygotowanie terenu pod budowę

� rozbiórki małych obiektów
� załadunek i rozładunek widłami   � odśnieżanie

� wywóz ziemi   � wywóz gruzu

tel. 505 210 010

Złoto dla podopiecznego  
Feliksa Bińkowskiego 

W dniach 28-29 sierpnia 2020 roku rozgrywany był w Ciechanowie 
Finał Centralny XXIII Ogólnopolskich Igrzysk LZS Mistrzostw Krajo-
wego Zrzeszenia LZS w Podnoszeniu Ciężarów. 

Karol Kołosowski, wychowanek trenera Feliksa Bińkowskiego, 
obecnie zawodnik Klubu :ZS Dobryszyce, po niesamowitej walce na po-
moście, zdobył złoty medal w kategorii wagowej 61 kg. W dwuboju olim-
pijskim uzyskał 187 kg (80 kg w rwaniu i 107 kg w podrzucie). 

Obecnie Karol przygotowuje się do Mistrzostw Polski Juniorów do 
lat 20, które odbędą się w Gdańsku w pierwszej połowie października 
2020 r. Życzymy równie udanego startu jak w Ciechanowie. 

W nadchodzącą niedzielę odbędzie się finał Pucharu 
Knura, który poprzedzi turniej JNL Cup.  

Zapraszamy na boisko w Katarzynowie od godziny 13:00.  
W finale zagrają Strefa Zrzutu i Iskra Bęben,  

do wygrania okazałe trofeum i wędzona noga świni.
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                                Firma Strarmeat Katowicz, Ignatowicz Sp.J. 

zatrudni do pracy na stanowisko: 
PRACOWNIK PRODUKCJI

Wymagania: książeczka zdrowia do celów  
  sanitarno-epidemiologicznych

 Zainteresowane osoby mogą wysłać CV na adres: 
zarzad@starmeat.pl lub złożyć osobiście w oddziale 

firmy w Koluszkach, ul. Zielona 18.

Firma KOLREX zatrudni  
pracownika na produkcję:

  Wymagania:
  - dyspozycyjność oraz chęć nauki pracy przy maszynach tekstylnych

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV  
i ostatniego świadectwa pracy na adres: tomek@kolrex.com.pl

INSTALACJE GAZOWE 
DOZIEMNE i WEWNĘTRZNE

- Instalacje Centralnego 
Ogrzewania, Podłogowe

- Wymiana Kotłów Węglowych 
na Gazowe lub inne

- Pompy Ciepła
- INSTALACJE WODNO- 

-KANALIZACYJNE
- INSTALACJE POWIETRZA 

SPRĘŻONEGO
- MONTAŻ SYSTEMÓW 

SPALINOWO-POWIETRZNYCH

Gałków Mały, Ogrodowa 31
tel. 693-124-409

Burmistrz Koluszek informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach,                               

ul. 11 Listopada 65, w dniach od 08.09.2020 r. do dnia 29.09.2020 r., wy-
wieszony jest wykaz o przeznaczeniu działki gruntu, oznaczonej nume-
rem ewidencyjnym 125/85 o pow. 718 m2, położonej w miejscowości 
Borowa, obręb Borowo I, gm. Koluszki, do dzierżawy w drodze bezprze-
targowej.

Wykaz jak wyżej zamieszczony jest również na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl

Burmistrz Koluszek
ogłasza:

 
pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 

wolnego lokalu mieszkalnego położonego w mieście Koluszki  
przy ul. 3 Maja 5 wraz ze sprzedażą 6500/70365 części gruntu.

Lokal mieszkalny nr 11, o powierzchni użytkowej 52,30 m2 z po-
mieszczeniami przynależnymi w postaci komórek o powierzchni 7,60 m2 
i 5,10 m2, które usytuowane są w budynkach gospodarczych na terenie 
działki 517/2 obr. 4 Koluszki wraz ze sprzedażą udziału 6500/70365 czę-
ści nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 517/2, obręb 4 mia-
sta Koluszki o powierzchni 0,0804 ha, położonej przy ul. 3 Maja 5, cena 
wywoławcza 142 000,00 zł,  wadium 15 000,00 zł,

Przetarg odbędzie się w dniu 16.10.2020 roku o godz. 10.00 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65 w sali 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości na konto Urzędu 
nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski SA Oddział 1 w 
Koluszkach, najpóźniej do dnia 12.10.2020 roku (włącznie). Dowód 
wpłaty wadium musi dokładnie określać położenie i nr lokalu oraz numer 
ewidencyjny działki.

Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto.
Oględzin lokalu mieszkalnego będzie można dokonać w dniu 22 

września  2020 r. w godz. od 10.00 do 12.00. Osoby zainteresowane pro-
simy o zgłaszanie się  do Zakładu Usług Komunalnych Koluszkach 
ul. Mickiewicza 4.

Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z 
ważnych powodów.

Do wylicytowanej wartości gruntu zostanie doliczony podatek VAT 
według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Koszty sporządzenia 
umowy notarialnej pokrywa nabywca.

Pełna treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach, oraz dostępna na stronie interne-
towej pod adresem: www.koluszki.pl – w zakładce sprzedaż nieruchomo-
ści. Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim  
w Koluszkach, tel. 44 725-67-53.

Przerwy w dostawach prądu
 � 16.09.2020 r. w godz. 8:00 do 12:00: Stare Koluszki Nr od 1  

do 21, Bogdanka Nr od 1 do 6 i od 22 do 37,  Przanowice Nr 81.

Sprzedam  
PELLET certyfikowany, 

BRYKIET KOSTKA 

Koluszki ul. Brzezińska 
116 E, 609-524-887 

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,  

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

Istnieje możliwość przyuczenia do wykonywania pracy  
na danym stanowisku.

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

Miejsce  
na Twoją  
reklamę
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Fryzjer męski GENTLEMAN 
zaprasza na profesjonalne strzyżenie głowy  

oraz stylizacje brody 

poniedziałek – wtorek: 12-20    
środa – piątek: 9-17  

sobota: 9-13

PRZYŁĄCZA GAZU
Instalacje CO,CWU,GAZOWE. Instalacje WOD-KAN

Kotłownie gazowe, pellet, ekogroszek.
Ogrzewanie podłogowe. Protokoły szczelności instalacji gazowej.

tel. 693-905-839

J-TECH Janeczek  
firma zajmująca się obróbką 

skrawaniem poszukuje:

OPERATORA FREZAREK CNC
(Konkurencyjne wynagrodzenie w stosunku do innych firm)

Miejsce pracy: Koluszki

Opis stanowiska/obowiązki:
Obsługa frezarek cnc, wykonywanie detali według rysunku 
technicznego, wprowadzanie drobnych korekt w programie, 
wymiana narzędzi, uzbrajanie, ustawianie maszyny

Wymagania:
Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego, doświadczenie 
zawodowe, znajomość oprogramowania komputerowego

Nasza oferta:
Atrakcyjne wynagrodzenie (wynagrodzenie jest uzależnione 
od doświadczenia), możliwość pracowania w godzinach 
nadliczbowych (zależne od pracodawcy) płacone extra +25% 
do wypłaty, dodatki za prace zmianowe, dodatki urlopowe 
oraz świąteczne, cykliczne podwyżki wraz z nabieraniem 
dodatkowego doświadczenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie cv na maila: 
biuro@janeczek-tech.pl  

W razie pytań telefon do kontaktu 693 612 470

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

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

na miejscu u klienta i zdalnie.
Tel. 575 054 999            e-mail: biurexdorota@gmail.com
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PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377 
Drewno kominkowe opałowe  
i rozpałka, tel. 608-830-403

KUPIĘ
Stare motocykle kupię, 691-818-501
AUTO SKUP, całe, uszkodzone, 
502-592-035
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

EDUKACJA
Korepetycje z matematyki,  
662-489-226
Korepetycje z matematyki,  
792-841-357
Język niemiecki – tłumaczenia 
przysięgłe, nauczanie, konwersacje, 
tel. 607-753-916
Angielski – solidnie, tanio,  
tel. 505-771-121

USŁUGI
Pralki – Naprawa, 609-046-483
HYDRAULIK, Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, kolektory,  
506-864-713
Usługi koparko-ładowarką, koparką 
obrotową, minikoparką, 799-203-990
Instalatorstwo sanitarne, co, 
wod-kan, gaz, pompy ciepła, 
klimatyzacja, 506-098-164
Pranie kanap dywanów  
bez zapisów, 512-450-390
Usługi piaskowania, malowania, 
renowacja maszyn, 691-818-501
Wynajem koparko-ładowarki, 
minikoparki, 515-493-834
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Usługi koparkoładowarką,  
606-405-783
Instalacje wod.-kan., c.o. i gaz, 
szybka wymiana kotłów gazowych, 
serwis kotłów gazowych, 601-739-479   
Transport piachu, żwiru, wywóz 
ziemi. Rekultywacja terenu, wy-
wrotka, koparka, tel. 728-012-040
Tynki agregatorem cementowo-wa-
pienne i gipsowe 669-201-962
Ogrodzenia – produkcja, montaż, 
tel. 515-310-037
ROLETY materiałowe w kasetkach, 
Dzień-Noc, plisy, żaluzje, moskitie-

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Kupię działkę Koluszki, Żakowice, 
502-248-979
Sprzedam dom w Koluszkach – 
bardzo dobra lokalizacja,  
tel. 536-135-252
Sprzedam działkę uzbrojoną,  
w Koluszkach, ul. Brzezińska 90, 
tel. 517-422-082
Sprzedam siedlisko w Stefanowie, 
1100 m2, przy drodze asfaltowej. 
Media na działce, woda ze studni 
głębinowej, 508-192-328
Sprzedam dom w Koluszkach,  
tel. 698-614-915
Sprzedam działki budowlane  
od 600 do 900 m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684 
lub 601-28-56-27

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Dwie kawalerki w domu prywat-
nym, 733-034-225
Wynajmę dom lub mieszkanie  
w Koluszkach, tel. 500-509-659    
Lokal użytkowy do wynajęcia  
w Galerii Arkadian (95 m. kw.  
po szkole tańca ) Koluszki ul. Reja 3, 
tel. 606-23-96-96
Kwatery pracownicze  
- tel. 693-979-701
Lokal do wynajęcia z przeznacze-
niem handel lub usługi, 40 m2, 
centrum Koluszek, 693-450-093
Do wynajęcia lokal handlowo-usłu-
gowy, 20 m2, Koluszki, ul. Brzeziń-
ska 8, 44 714 13 83
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Węgiel lub drewno na opał,  
tel. 723-461-217
Wózek inwalidzki duży, balkonik 
4-kołowy z siedziskiem, nowy, 
511-514-755
Sprzedam tanio Opla Astrę classic 
sedan, 5-osobowy, 1999 r.,  
609-238-546 
Piec CO z 2011r. , 13KW, ze 
sterownikiem i dmuchawą, butlę 
gazową 11 kg, tel. 514-796-472
Bloczek H+H, 11 palet, 604-543-817
Cebulki żonkili, 663-667-842
Pszenżyto, jęczmień, owies,  
730-160-793
Drewno kominkowe - opałowe, 
509-101-167

OGŁOSZENIA DROBNE
ry, 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
Budowa domów, 505-509-874
Fotowoltaika, dofinansowania, 
782-508-763
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060
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 PODEJMĘ
Posprzątam dom jednorodzinny 
bądź mieszkanie, 739-097-452
Zaopiekuję się starszą osobą, 
512-334-399

PRACA
Szwaczki zatrudnimy, stała praca, 
tel. 604-797-243
Przyjmę do pracy szwaczkę lub 
chałupniczki. Szycie spodni ,sukien-
ki, tel.502-171-510 Koluszki
Zatrudnimy pracownika do wulka-
nizacji w Żelechlinku z możliwością 
przyuczenia, 508-641-807
„Nowa Zachęta” zatrudni kucharza 
i pomoc kuchni, 501-135-981
Zatrudnię murarzy, 604-543-817
Zatrudnię do wykończeń i docie-
pleń, 609-884-781
Zatrudnię laborantkę stomatolo-
giczną, 602-25-14-01
Zakład krawiecki zatrudni na stałe 
osoby do szycia, tel. 605-086-828
Elektryków i pomocników elektry-
ków zatrudnimy, tel. 42 214-07-00
Zatrudnię pracownika fizycznego 
na skład budowlany w Koluszkach, 
ul. Przejazd 16, tel. 693-166-459

Zatrudnimy Kierowcę Kat. C + E  
z doświadczeniem. Transport Krajowy. 
Naczepa wywrotka. Miejsce zatrudnie-
nia – Koluszki, tel. 667-583-078. 
Niezbędna Karta Kierowcy.
Zatrudnię brukarza i pomocników 
brukarza, 501-610-590
Zatrudnimy inżyniera ze znajomo-
ścią AutoCada, może być student. 
DRIVAL Żelechlinek 606-762-071
Fryzjera męskiego oraz damskiego 
zatrudnię, 796-337-568
Zatrudnię prasowaczkę, dobre 
zarobki, 609-387-718
Wintex zatrudni szwaczki,  
601-336-373
Firma transportowa zatrudni kie-
rowcę C+E. Praca w kraju, wszyst-
kie weekendy wolne. Jeździmy  
w dzień, dobre warunki płacowe. 
Dodatkowe ubezpieczenie w PZU 
Życie. Posiadamy własny serwis, 
dojeżdżamy do ewentualnej awarii, 
tel. 507-199-570
Zatrudnię szwaczki, tel. 600-260-850
Zatrudnię do prostego szycia, 
szwaczki, chałupniczki i osobę  
do pakowania, 664-975-055
Zatrudnię pomoc domową, opieka 
nad dziećmi, 509-790-284
Zatrudnimy pracownika rozlewni 
gazu w Brzezinach, 885-052-000
Zatrudnię pracownika do stolarni, 
785-998-740
Firma konfekcyjna z siedzibą  
w Jeżowie zatrudni krojczego  
i szwaczki, 509-602-925

ZDROWIE/URODA
MAKIJAŻ okazjonalny! Kuferek 
gotowy do zadań specjalnych. 
Możliwość dojazdu, tel. 881-250-683
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

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO  za SŁOWO

MATURA - korepetycje, matematyka, j. angielski  
- reżim sanitarny, tel. 508-732-104
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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  
SPRZĄTAJĄCE
 �pranie dywanów, kanap  
i tapicerki
 �mycie okien

tel. 691 840 071 

SPRZEDAM  
dz. budowlaną  

w Borowej, 3625 m2,  
152 tys. zł

501 899 509

Przyjmę na stanowisko:
- DEMONTAŻYSTA AUT,
- MAGAZYNIER/ Fotograf części,
- KIEROWCA LAWETY B+E
- Sprzedawca części samochodowych 

(język angielski lub niemiecki)

Miejsce pracy: Ujazd, umowa o pracę  
tel. 790-359-601



18 11.09.2020 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 37

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

WĘGIEL  
(KOSTKA, EKOGROSZEK)

SKUP ZŁOMU STAL.
Gałków Mały  

ul. Towarowa 2 (obok stacji PKP)  
tel.: (44) 714-17-47
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Piątek 11.09
16:00 TENET 2D Nap 
18:30 PĘTLA 2D Pol PREMIERA
20:30 PĘTLA 2D Pol PREMIERA

Sobota 12.09
16:00 TENET 2D Nap 
18:30 PĘTLA 2D Pol PREMIERA
20:30 PĘTLA 2D Pol PREMIERA

Niedziela 13.09
16:00 TENET 2D Nap 
18:30 PĘTLA 2D Pol PREMIERA
20:30 PĘTLA 2D Pol PREMIERA

Środa 16.09 17:00 TENET 2D Nap
20:00 PĘTLA 2D Pol PREMIERA

Czwartek 17.09 17:00 TENET 2D Nap
20:00 PĘTLA 2D Pol PREMIERA

PĘTLA

Akcja / Polska / 2020 / 110 min.
PREMIERA2DPolska

Patryk Vega powraca do „Służb Specjal-
nych” i „Pitbulla” z najnowszym filmem „Pę-
tla”. Pokazuje prawdziwą historię siatki klu-
bów nocnych kontrolowanych przez agenta 
CBŚP, która stała się elementem gry ukraiń-
skich i rosyjskich służb specjalnych poprzez 
sekstaśmy z udziałem polityków, celebrytów, 
duchownych i innych osób z pierwszych stron gazet.

Vega pozyskał do współpracy nie tylko wszystkich kluczowych uczest-
ników tego procederu, ale również posiada nagrania z ukrytych kamer.

TENET
Thriller / Akcja  
Wlk. Brytania/USA/Kanada 2020 / 
150 min. PREMIERA 2D Napisy

Christopher Nolan przedstawia swój ko-
lejny projekt. Tenet to widowiskowy film akcji, 
w którym szpiegowski klimat zderza się z kon-
cepcją podróży w czasie. Całość jak zwykle 
owiana jest mgiełką tajemnicy. W rolach głów-
nych między innymi Robert Pattinson i Eliza-
beth Debicki.

Firma CMPLAST sp. z o.o. z uwagi na ciągły rozwój  
oraz pozyskiwanie nowych rynków zagranicznych 

poszukuje pracownika na stanowisko:
OPERATOR  

MASZYN SKRAWAJĄCYCH CNC
Miejsce pracy: Długie, gm. Koluszki 

Opis stanowiska:
• obsługa frezarki sterowanej numerycznie CNC

Wymagania:
• bardzo dobra znajomość rysunku technicznego

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz system  

motywacyjny,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• 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: tel. 505 210 010

Ogłoszenie !!!
Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach informuje,  

że w dniu 21 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17:00  
w sali Kina Odeon 3D odbędzie się spotkanie organizacyjne  

z uczestnikami zajęć tanecznych  
i ich rodzicami/opiekunami prawnymi.

Serdecznie zapraszamy




