
Rok XXIII ISSN 1428-3883 

Nr 36(1133/59)   4.09.2020

Cena 2 zł

W numerze:
Nowe kosze  
na odpady BIO - s. 3 

Panorama firm- s. 6

Kardynał Krajewski 
pozdrawia Koluszki 
- s. 6

Nowy sprzęt  
dla OSP Koluszki  
- s. 9

Zebrania sołeckie 
- harmonogram  
- s. 4

s. 5

MOK  
zaprasza

na zajęcia 
- s. 16

Powszechny Spis Rolny 2020 (cz. 1)

Spiszmy się jak na rolników przystało! 

Bezpieczna droga do szkoły  
to priorytet policjantów

s. 9



2 4.09.2020 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 36

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

4.09.  
ul. 3 Maja 8

5.09.  
ul. 3 Maja 19G

6.09.  
ul. Brzezińska 54

7.09.  
ul. Przejazd 6

8.09.  
ul. 11 Listopada 33

9.09.  
ul. Żwirki 2

10.09.  
ul. Głowackiego 20

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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Nowe kosze na odpady BIO
Firma HAK, która odbiera z terenu Koluszek odpady komunalne do-

starcza mieszkańcom domków jednorodzinnych pojemniki na bioodpady. 
Ma to związek ze zmianami w systemie segregacji odpadów, które weszły 
w życie z początkiem roku. Od kilku dni pojemniki na odpady biodegra-
dowalne, oznaczone napisem BIO 
(w brązowym kolorze) są dostarcza-
ne mieszkańcom miasta. Oczywi-
ście istnieje możliwość zrezygno-
wania z kosza bio po wcześniejszym 
złożeniu korekty deklaracji i 
oświadczeniu o posiadaniu kompo-
stownika na terenie nieruchomości, 
co umożliwi skorzystanie ze zwol-
nienia z części opłaty. Z informacji 
jakie uzyskaliśmy wynika, że w takim przypadku opłata ulegnie obniże-
niu o 3,60 zł za osobę.  Wtedy właściciel nieruchomości będzie zobowią-
zany do kompostowania wszystkich bioodpadów na terenie nieruchomo-
ści we własnym zakresie.

Kompostowanie to najprostszy recykling
Kompostując bioodpady produkujemy naturalny nawóz. Z tony 

odpadów biodegradowalnych można wyprodukować 300 do 400 kg 
kompostu. Jesień to dobre warunki na zakładanie własnego kompostow-
nika. Jest dość wilgotno, ale wciąż ciepło.  Kompostowalne materiały są 
wszędzie wokół. Tych z ogrodu mamy pod dostatkiem: skoszona trawa, 
opadłe liście, resztki obumarłych roślin z rabat kwiatowych. Ponad 90% 
wytwarzanych śmieci w ogrodzie możemy przetworzyć we własnym za-
kresie. Do kompostownika wrzucamy też obierki z warzyw i inne kuchen-
ne resztki. Stanowią prawie połowę wszystkich odpadów w gospodar-
stwie domowym. Kompostownik można nabyć w sklepie lub zrobić we 
własnym zakresie. Ich konstrukcja nie jest skomplikowana. Wystarczą 
cztery drewniane paliki (100–140 cm długości), kilka płaskich desek 
(100–120 cm długości), czarna folia i siatka. Ostatnio popularne w sprze-
daży są gotowe termokompostowniki plastikowe. Powietrze dochodzi do 
materii organicznej przez otwory w jego ściankach. Podczas słonecznej 
pogody plastikowe powierzchnie nagrzewają się, co przyśpiesza proces 
fermentacji do zaledwie kilku tygodni. Kompost tworzy się na bieżąco – 
z góry dosypuje się nowe odpadki, przez otwór na dole wygarnia się doj-
rzały nawóz. Nie jest go za wiele, co jest wadą termokompostowników, 
dlatego sprawdzają się w małych ogrodach i na działeczkach. Nie zajmu-
ją dużo miejsca i są estetyczne.                                                           (tom)

Rok Szkolny 2020/21 rozpo-
częty, choć tegoroczny dzień 1 wrze-
śnia wyglądał zupełnie inaczej niż 
dotychczas. Nie było zgromadzeń i 
uroczystej Gali z okazji rozpoczęcia 
kolejnego roku nauki. Uczniowie 
przywitali się ze swoimi wycho-
wawcami w klasach. Najważniejsze, 
z czego cieszą się zarówno nauczy-
ciele, jak uczniowie,  że można pra-
cować stacjonarnie. Nauka zdalna, 
choć dawała bezpieczeństwo przed 
zarażeniem Covid-19, uniemożliwi-
ła normalny tryb nauki i  nie ma co 
ukrywać, że było inaczej. To zdanie 
podziela niejeden nauczyciel, z któ-
rym miałem możliwość rozmawiać 
w czasie wakacyjnych upalnych dni. 

Dla uczniowskiej braci powrót 
w szkolne mury to dodatkowa ra-
dość, bo można w końcu spotkać się 
z koleżankami i kolegami. -W Szko-
le Podstawowej nr 2 w Koluszkach 
uczniowie i ich nauczyciele wrócili z 
wielką chęcią i nadzieją, że ten rok 
szkolny będzie efektywny i w wa-
runkach  wielu obostrzeń sanitar-
nych  przebiegnie w spokoju, bez  
złych wydarzeń. Bezpieczeństwo 
uczniów  to nasz priorytet. Starali-
śmy się stworzyć elastyczne rozwią-
zania dla całej  społeczności szkolnej 
w celu poprawy bezpieczeństwa i 
możliwości  zachowania dystansu 
społecznego. Jestem w ciągłym kon-
takcie z rodzicami i uczniami- za-
pewnia Sławomir Mela, dyrektor 
Szkoły Podstawowej im.  Marii Ko-
nopnickiej w Koluszkach. Rozpo-
częcie roku w „Dwójce”  przebiegło 
bez problemów. Oddzielnie dla każ-
dej klasy. 

-Wszyscy uczniowie są zdrowi, 
a o tymczasowej absencji zostałem 
poinformowany. Pragnę podzięko-
wać rodzicom i uczniom za wyrozu-
miałość i  przestrzeganie wytycz-
nych odpowiednich służb i 
wewnętrznych uzgodnień- powie-
dział dyrektor szkoły Sławomir 
Mela. 

Także w I Liceum Ogólno-
kształcącym im. H. Sienkiewicza w 
Koluszkach zastosowano wyjątkowe 
środki bezpieczeństwa. Rozpoczęcie 
roku również przebiegało inaczej, bo 
w grupach klasowych. 

O godz. 9.00 klasy pierwsze 
przywitane zostały przez dyrekcję i 
wychowawców w sali gimnastycz-
nej. Wszyscy mieli założone ma-
seczki oraz zachowywali niezbędny 
dystans społeczny. Pani dyrektor – 

Nowy Rok Szkolny 2020/2021  
z nowymi zasadami 

Anna Olczyk przywitała nowych 
uczniów i zapoznała z podstawowy-
mi zasadami bezpieczeństwa obo-
wiązującymi w szkole w czasie pan-
demii. Następnie uczniowie 
wspólnie z wychowawcami przeszli 
do pobliskich sal lekcyjnych, gdzie 
przekazano im wszelkie informacje 
dotyczące organizacji zajęć dydak-
tycznych w roku szkolnym 
2020/2021. Klasy drugie spotkały 
się z wychowawcami w salach lek-
cyjnych o godzinie 9.30, zaś trzecie 
klasy o 11.00 w związku z koniecz-
nością dezynfekcji pomieszczeń. 
Poinformowano nas, że taka organi-
zacja rozpoczęcia roku szkolnego 
miała na celu ograniczenie kontaktu 
ze sobą poszczególnych oddziałów 
klasowych.

Jak wygląda sytuacja w szkole 
podstawowej przy ulicy Zagajniko-
wej?- Jesteśmy przygotowani do 
funkcjonowania w reżimie sanitar-
nym przewidzianym dla stacjonar-
nego nauczania- mówi Jerzy Pecyna,  
dyrektor  Szkoły  Podstawowej nr 1 
im. Tadeusza Kościuszki  w Kolusz-
kach.  Wprowadzono zmiany w or-
ganizacji pracy szkoły, które powin-
ny zapewnić bezpieczeństwo 
uczniom najstarszej koluszkowskiej 
szkoły.  

Nie wszystkie klasy zaczynają 
zajęcia o tej samej godzinie. Podczas 
zajęć lekcyjnych uczniowie przeby-
wają w jednej sali lekcyjnej (oprócz 
zajęć w-f i informatyki), co ograni-
cza rotację uczniów w szkole pod-
czas przerw. -Uczniowie zostali po-
dzieleni na 3 grupy i wchodzą do 
szkoły osobnymi wejściami, przy 
których ustawiono stacje do dezyn-
fekcji rąk. Ograniczyliśmy do mini-
mum przebywanie w szkole osób 
trzecich. Dostosowano do wymagań 
MEN i GIS pracę świetlicy szkolnej 
i stołówki. Udostępniono nowe po-
mieszczenie dla uczniów przebywa-
jących w świetlicy, co umożliwia za-
chowanie większego dystansu. 
Posiłki w stołówce szkolnej będą 
wydawane rotacyjnie z zachowa-
niem zasad bezpieczeństwa sanitar-
nego- wyjaśnia dyrektor szkoły. Te-
matem osobnym i ważnym to uwagi 
i spostrzeżenia rodziców.  

-Rodzice naszych uczniów  z 
dużym zrozumieniem przyjęli zasto-
sowane rozwiązania organizacyjne 
szkoły. Wszystkim nam zależy, aby 
dzieci w szkole były bezpieczne. Zo-
staliśmy obdarzeni przez rodziców 

zaufaniem i robimy wszystko co w 
naszej mocy, aby tego zaufania nie 
zawieść. Sytuacja jest na tyle dyna-
miczna, że musimy być otwarci na 
dostosowanie naszych zasad do no-
wych wyzwań. Jesteśmy jednak po-
zytywnie nastawieni i mamy nadzie-
ję, że przy odpowiedzialnym 
zachowaniu wszystkich nic nie zakłó-
ci stacjonarnego funkcjonowania 
szkoły- zapewnia Jerzy Pecyna, dy-
rektor „Jedynki”.

Nowe zasady bezpieczeństwa i 
higieny obowiązują także w przed-
szkolach. Przed wejściem do sal dy-
daktycznych sprawdzana jest tempe-
ratura ciała dziecka, choć czasem ma 
to miejsce już w środku danej Sali, 
jak np. w Przedszkolu w Galkowie 
Dużym. Jolanta Majka, dyrektor 
tego przedszkola zdecydowała się na 

takie rozwiązanie z uwagi na warun-
ki lokalowe przy wejściu do placów-
ki. Rodzice są zobowiązani do zało-
żenia maseczki zakrywającej usta i 
nos oraz do dezynfekcji rąk. Ze 
szczegółami przepisów każdy może 
się zapoznać wchodząc na interneto-
we strony naszych przedszkoli czy 
żłobka w Koluszkach. 

Z pewnym przekąsem można 
by stwierdzić, że cała  ta sytuacja, w 
jakiej się znaleźliśmy spowodowała 
też pewną pozytywną zmianę: w 
obecnych warunkach do przedszkola 
może przyjść tylko  absolutnie 
ZDROWE DZIECKO. Dotychczas 
bywało z tą praktyką rozmaicie. 
Obecnie możemy być spokojni ze 
mała „Wiktoria” czy „Kacperek” nie 
przyniosą do domu z przedszkola 
kataru czy gorączki.                     Zk
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Zebrania sołeckie 
Urząd Miejski w Koluszkach informuje o zebraniach wiejskich, któ-

re w najbliższym czasie odbęda się w sołectwach. Dotyczyć będą m.in. 
sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2021.

8.09.2020 r. o godz. 19:00 (I termin) 19:15 (II termin) 
Strażnica OSP Długie 
Sołectwo Długie-Turobowice

10.09.2020 r. o godz. 18:00 (I termin) 18:15 (II termin) 
Plac sołecki 
Sołectwo Słotwiny 

10.09.2020 r. o godz. 18,00 (II termin godz. 18,15) 
Boisko sołeckie w Katarzynowie 
Sołectwo Katarzynów-Zygmuntów

21.09.2020 r. o godz. 18:00 (I termin) 18:15 (II termin) 
Placu zabaw w Gałkowie Małym 
Sołectwo Gałków Mały Zachód 

18.09.2020 r. o godz. 18:00 (I termin) 18:15 (II termin) 
Świetlica we wsi Świny 
Sołectwo Świny

Kolejne atrakcyjne działki  
gminne na sprzedaż

Już 25 września odbędzie się przetarg na sprzedaż kolejnych działek 
gminnych. Pierwsza nieruchomość o powierzchni 1.907m2, oznaczona nr 
580/12, położona jest w Gałkówku Małym przy ul. Andrzeja. Jest to nie-
ruchomość niezabudowana, nieuzbrojona z licznymi zadrzewieniami. 
Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej dostępne w terenie to sieć 
energetyczna i wodociągowa. Cena wywoławcza ustalona została na po-
ziomie 52 tys. zł. Wymagane wadium to 5200zł.

Druga nieruchomość o pow. 2.425m2 położona jest w Regnach. Nie-
ruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, parterowym o 
pow. 80m2 z poddaszem użytkowym (do generalnego remontu). Ściany 
budynku murowane z cegły, dach kryty eternitem. Budynek dawnej leśni-
czówki położony jest na skraju lasu w pewnym oddaleniu od innych za-
budowań. Ponadto na nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy 
drewniany (komórka). Nieruchomość ogrodzona jest siatką metalową na 
słupkach stalowych. Cena wywoławcza to 80tys. zł, zaś wymagane wa-
dium to 8000zł. Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w 
Koluszkach, tel. 44 725-67-54.                                                            (tom)  

Na dofinansowanie KGW  
zostało ponad 11 mln zł

Tylko do końca września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się 
w ARiMR o dotację na swoją działalność. W tym roku na wsparcie tych 
organizacji przewidziano 40 mln zł.

Do końca sierpnia złożyły one wnioski o przyznanie pomocy na 
kwotę blisko 29 mln zł. Oznacza to, że nadal są dostępne środki, o które 
mogą aplikować KGW. Nie warto zwlekać.

Pierwszym warunkiem, by sięgnąć po wsparcie z ARiMR, jest zare-
jestrowanie koła w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowa-
dzonym właśnie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa. Teraz figuruje w nim blisko dziewięć i pół tysiąca organizacji tego 
typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1414 kół, lubelskim 
- 1216 i mazowieckim - 1209. Do końca sierpnia tego roku 8242 koła zło-
żyły w Agencji wnioski o dotację na kwotę ponad 28,8 mln zł.

Wysokość pomocy uzależniona jest od liczby członków koła. I wy-
nosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – 
jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł – w przypadku, gdy koło 
tworzy ponad 75 osób.

Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę na-
dającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności 
gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tyl-
ko na wsiach. Mogą one być tworzone również w miastach liczących do 
5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach 
miast.

Kolei Plus chcą wszystkie  
województwa 

Zakończył się pierwszy etap Programu Uzupełniania Lokalnej i Re-
gionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Do PKP Polskich Linii 
Kolejowych S.A. trafiło blisko 100 wniosków. Zgłoszenia zostały wysła-
ne ze wszystkich województw. Wnioski złożyły zarządy województw, 
starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin oraz stowarzyszenia.

Zainteresowanie programem jest bardzo duże. Nadesłane wnioski 
obejmują projekty na kwotę około 25 mld zł. To czterokrotnie więcej niż 
obecnie przewiduje Program Kolej Plus o wartości 5,6 mld zł. Wnioski 
dotyczą linii kolejowych o długości ok 2 tys. km. Propozycje złożono na 
nowe trasy, niewykorzystywane od lat lub tylko o ruchu towarowym. 

Najwięcej wniosków złożyły województwa: śląskie (19), podkarpac-
kie (11), małopolskie i mazowieckie (9), lubuskie (8). Ponadto wpłynęły 
zgłoszenia z województw: warmińsko- mazurskie (6), dolnośląskie, lu-
belskie i wielkopolskie (5), kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie 
(4), łódzkie, podlaskie, świętokrzyskie, pomorskie (2) oraz opolskie (1). 

- Program Kolej Plus to ogromna szansa na wzrost atrakcyjności i 
rozwoju gospodarczego wielu regionów Polski. Realizacja projektów 
przyczyni się do likwidacji wykluczenia komunikacyjnego. Sieć kolejo-
wa będzie uzupełniona o nowe połączenia, które zapewnią mieszkańcom 
lepsze warunki życia - mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. 

Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą szczegółowo analizo-
wać każdy wniosek. Będą rozmowy z wnioskodawcami, by do kolejnego eta-
pu przeszły propozycje, które spełniają postawione w Programie kryteria. 

- Liczba blisko 100 wniosków, które zgłoszono do Programu Kolej 
Plus pokazuje, że Program jest potrzebny i jest duże zainteresowanie roz-
wojem transportu kolejowego i zwiększeniem dostępności kolei w gmi-
nach i powiatach. Nadesłane zgłoszenia 4-krotnie przekraczają wartość 
środków planowanych na realizację Kolei Plus. Obecnie PKP Polskie Li-
nie Kolejowe S.A. rozpoczynają szczegółową analizę wniosków, by w li-
stopadzie przejść do kolejnego etapu Programu - mówi Ireneusz Merchel, 
prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 
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Burmistrz Koluszek informuje, 
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 

wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu niezabudowanej nieruchomości 
położonej w miejscowości Borowa, obręb Borowo II, gm. Koluszki, sta-
nowiącej własność Gminy Koluszki, oznaczonej numerem ewidencyj-
nym działki 176/4 o pow. 0,1600 ha, do sprzedaży w drodze przetargu.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Referat Zagospoda-
rowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, telefon  
44 725-67-54.

Powszechny Spis Rolny to największe i najważniejsze badanie staty-
styczne rolnictwa. Rozpoczął się 1 września i trwać będzie do 30 listopa-
da 2020 r.  Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.  
W całej Polsce Powszechnym Spisem Rolnym 2020 objętych jest ponad 
1,5 mln gospodarstw rolnych, z czego prawie 135 tys. w województwie 
łódzkim. Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użytkowni-
cy gospodarstw rolnych (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospo-
darcze).

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie 
scharakteryzować polskie rolnictwo i pokazać zmiany jakie zaszły od po-
przedniego spisu. Służą władzom, zarówno centralnym jak i lokalnym do 
podejmowania decyzji strategicznych, opartych na analizie danych oraz 
prowadzenia polityki rolnej. Także na podstawie danych ze spisu rolnego 
Komisja Europejska określa wielkość wsparcia Unii Europejskiej dla Pol-
ski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzięki któremu 
od wielu lat modernizuje się polskie rolnictwo. 

Podczas tegorocznego spisu obowiązkową formą zbierania danych 
jest samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interak-
tywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej spisrolny.gov.pl. Dla 
osób, które potrzebować będą pomocy, lub którym nie uda się wypełnić 
formularza internetowego, zostanie uruchomiona infolinia, umożliwiają-
ca telefoniczne dokonanie samospisu poprzez kanał „spisz się przez tele-
fon”. Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dokonają samospisu, 
nie będą mogli odmówić przekazania danych rachmistrzowi, który się z 
nimi skontaktuje. 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!

Powszechny Spis Rolny 2020 jest obowiązkowy!

Powszechny Spis Rolny to największe i najważniejsze badanie staty-
styczne rolnictwa. Rozpoczął się 1 września i trwać będzie do 30 listopa-
da 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).

Spisy rolne, realizowane raz na 10 lat, odbędą się w tym roku we 
wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej. Ten obowiązek 
nakłada na wszystkie kraje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady UE oraz rekomendacjami ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa 
(FAO). Polska jako pełnoprawny członek Unii jest zobligowana do prze-
prowadzenia spisu rolnego. W związku z tym 31 lipca 2019 roku uchwa-
lona została ustawa o Powszechnym Spisie Rolnym.

Obowiązek udziału w  spisie rolnym na użytkowników gospodarstw 
rolnych nakłada Ustawa o Statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 
r., która stanowi, że jedynie badania statystyczne niebędące spisami po-
wszechnymi mogą być prowadzone na zasadzie obowiązku albo udziału 
dobrowolnego. Udział w spisach powszechnych jest obowiązkowy, a kto 
wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego 
albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu sta-
tystycznym, podlega grzywnie.

Podczas tegorocznego spisu obowiązkową formą zbierania danych 
jest samospis internetowy – a użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy 
nie dokonają samospisu, nie będą mogli odmówić przekazania danych 
rachmistrzowi, który się z nimi skontaktuje. 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!

Spiszmy się jak na rolników przystało!  

– czyli Powszechny Spis Rolny 2020 (cz. 1)

Metody zbierania danych  
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 ponad 
1,5 mln gospodarstw rolnych, z czego prawie 135 tys. w województwie 
łódzkim. Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użytkowni-
cy gospodarstw rolnych (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospo-
darcze).

Podczas tegorocznego spisu obowiązkową formą zbierania danych 
jest samospis internetowy –przeprowadzany za pośrednictwem interak-
tywnej aplikacji dostępnej od 1 września br.  Podczas samospisu interne-
towego zapewniono intuicyjną obsługę formularza spisowego, a logowa-
nie do aplikacji jest bezpieczne i możliwe z komputera oraz telefonu 
komórkowego mającego połączenie z Internetem.  Dla osób, które potrze-
bować będą pomocy lub którym nie uda się wypełnić formularza interne-
towego, została uruchomiona infolinia, umożliwiająca telefoniczne doko-
nanie samospisu poprzez kanał „spisz się przez telefon”. Rachmistrze 
telefoniczni obsługujący linię „Spisz się przez telefon” są dostępni sie-
dem dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 20.00. Wśród gospodarstw z te-
renu województwa łódzkiego, które dokonają samospisu i poinformują o 
tym Urząd Statystyczny w Łodzi (szczegóły na http://lodz.stat.gov.pl/rol-
neupominki), Wojewódzkie Biuro Spisowe rozlosuje 50 prezentów nie-
spodzianek!

Niezależnie od trwającego samospisu internetowego, od 16 wrze-
śnia do 30 listopada 2020 r. z użytkownikami gospodarstw rolnych, któ-
rzy nie dokonali jeszcze samospisu, skontaktują się rachmistrze telefo-
niczni.

Jeżeli sytuacja epidemiczna w kraju zmieni się i nie będzie zalecane 
ograniczenie kontaktów bezpośrednich, wówczas z rolnikiem, który nie 
dokonał spisu innymi kanałami, po 1 października br. kontaktować się bę-
dzie rachmistrz terenowy. Jako funkcjonariusz publiczny rachmistrz spi-
sowy będzie posługiwał się identyfikatorem, który otrzyma przed rozpo-
częciem prac spisowych. Potwierdzenie tożsamości rachmistrzów 
spisowych zapewni infolinia spisowa.

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

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 in-
ternetowej https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na infolinię GUS:  
22 279 99 99. 
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Tydzień w Koluszkach nr 36

Wakacje to czas, gdy wszę-
dzie możesz spotkać „starych zna-
jomych”, i to nawet sprzed 30 lat! 
Niektórzy robią Ci różnicę, inni 
zaś zachowują się normalnie i 
przyzwoicie. Po tym poznajesz, że 
człowiek jest nadal człowiekiem. 

Będąc na wypoczynku w 
Opolu udałem się na mszę do kate-
dry opolskiej, której przewodni-
czył jałmużnik papieski kardynał 
Konrad Krajewski z Watykanu. Po 
mszy poświęcił „Dom Nadziei”, 
miejsce gdzie przygotowywane są 
gorące posiłki dla bezdomnych, 
podopiecznych fundacji „Zupa w 
Opolu”. W prywatnej rozmowie 
kardynał, dowiedziawszy się, że 
wśród zaproszonych gości w 
„Domu Nadziei” jest dziennikarz z 
Koluszek, bardzo się ucieszył. 
Przypomnijmy, że najpopularniej-
szy, a zarazem najbardziej kontro-
wersyjny (zdaniem niektórych, z 
uwagi na sposób w jaki wykonuje 
swoją pracę), purpurat Watykanu, 
opiekun najbiedniejszych i bez-
domnych a także uchodźców z kra-
jów  Bliskiego Wschodu i Afryki, 

objętych wojnami, jest naszym 
Krajanem i pochodzi z Łodzi. Po-
dobno będąc dzieckiem był na tyle 
niesfornym uczniem, że siostra za-
konna, jego katechetka, nie dopu-
ściła go do I komunii, którą przyjął 
dopiero w następnej klasie… 
Cóż… nasze błędy życiowe cza-
sem mogą spowodować autore-
fleksję, która wyniesie nas bardzo 
wysoko, na wyżyny duchowe… 

Jako młody kleryk często by-
wał w Koluszkach, odwiedzając tu 
swego przyjaciela z seminarium, 
księdza Andrzeja Ścieżko, który w 
latach 80 był w parafii Niepokala-
nego Poczęcia N.M.P. wikarym. Z 
tego czasu zachowała się fotogra-
fia, którą prezentujemy poniżej. 
Bardzo serdeczny i otwarty, tak 
bardzo różniący się w zachowaniu 
i sposobie bycia od innych „Ksią-
żąt Kościoła” o jakich wiemy z hi-
storii… Niektórzy nawet sądzą, że 
powinien kiedyś zostać papieżem. 
Dwóch papieży Polaków w ciągu 
pól wieku? Nie za dobrze by nam 
było? Oczywiście, że każdy by 
tego sobie życzył! 

W opolskim „Domu Nadziei” 
kardynał wspomniał nie tylko swe 
czasy kleryckie, lecz także posłu-
giwanie papieżowi Janowi Pawło-
wi II w ostatnich latach pontyfika-
tu.

Jako ceremoniarz papieski był 
jednym z tych, do których zadań 
należało uporządkować aparta-
ment i zabezpieczyć osobiste 
przedmioty należące do zmarłego 
papieża. Wspominał osobiste Pi-
smo święte papieża Wojtyły, bardzo 
zniszczone, używane co dziennie 
od lat. Ciekawostką opowiedzianą 
przez kardynała była papieska su-
tanna. Okazało się, że papież miał 

Kardynał Krajewski  
pozdrawia Koluszki

ich trzy. Były ukrywane w specjal-
nej szafie a dostęp do nich miały  
tylko polskie  siostry zakonne, 
trzymające „rękę” nad garderoba 
Karola Wojtyły. O tym, że Jan Pa-
weł II miał trzy sutanny, nikt nie 
wiedział, nawet sam ich Posiadacz. 
Gdy kardynał zapytał o powód 
utrzymywania tego faktu w tajem-
nicy, słynna  siostra Tobiana odpo-
wiedziała: gdyby papież wiedział, 
że ma trzy sutanny, kazałby dwie 
oddać! 

Ksiądz kardynał Konrad ser-
decznie pozdrawia wszystkich 
mieszkańców Koluszek i okolic!

Zk

Panorama firm 

„Epaka” – firma kurierska  
w Koluszkach 

W Koluszkach przy ulicy Głowackiego 27 od 3 tygodni swoją siedzi-
bę partnerską  ma firma przesyłkowa „Epaka”. Biuro czynne jest od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. -Pierwsi klienci już u nas 

byli i są zadowoleni- stwierdza Kamil Smolarek, szef placówki, zazna-
czając, że już w pierwszym tygodniu pracy obsłużył on już około 100 
klientów. Firma „Epaka” wysyła 
rożnego rodzaju paczki nie tylko 
do kraju lecz także poza jego gra-
nice. Dotychczas były to Irlandia, 
Niemcy, Wielka Brytania. – Dużo 
przesyłek wysyłamy „za pobra-
niem”, co klienci bardzo sobie 
chwalą. Wysyłamy niemal wszyst-
ko: przedmioty o niewielkich i du-
żych gabarytach, książki, urządze-
nia RTV, nawet zwierzęta (w 
szczególności pszczoły i  pisklęta 
ptactwa domowego) oraz żyw-
ność, pod warunkiem jednak, że są 
to produkty długoterminowe- po-
wiedziała Beata Kwiatos  z firmy 
„Epaka”. 

Firma stosuje przy wysyłce 
towaru opcje w „określonych go-
dzinach”, tzn. że dana paczka zo-
stanie dostarczona do adresata o żądanej porze dnia. Istnieje możliwość 
ofoliowania wysyłki, która jest bezpłatna oraz zapakowania jej  na miej-
scu, w siedzibie Partnerskiej  „Epaka”. Wszystkie wysyłki mają gwaran-
cje dostarczenia w możliwie bardzo krótkim  czasie. 

Powtórzmy: Firma kurierska „Epaka” zaprasza w godzinach 9-17 od 
poniedziałku do piątku w Koluszkach w bloku przy ulicy Głowackiego 27. 

Zk 
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Muzeum Koluszek otrzymało  
dwie interesujące księgi 

W mijającym tygodniu obcho-
dziliśmy kolejną rocznicę wybuchu 
II wojny światowej, która pochłonę-
ła miliony ofiar, zarówno ludzkich i 
materialnych. Mówi się o ponad 6 
milionach obywateli Polski między-
wojennej oraz o niezliczonej ilości 
zniszczeń dobra narodowego, pań-
stwowego i kulturowego.

Znaczeniu uległo mnóstwo ma-
terialnych dzieł sztuki oraz doku-
mentów. Niemcy postanowili za-
trzeć nie tylko ślady po ludziach 
mieszkających w Polsce międzywo-
jennej, lecz także wszystko to, co 
stanowiło ich dorobek. Okazuje się 
jednak, że nie wszystko pochłonęła 
wojna. 

Oto po 81 latach światło dzien-
ne ujrzały cenne zbiory z Koluszek, 
a dotyczą one judaików. Już niedłu-
go wzbogacą ekspozycję Muzeum 
Koluszek.  

Są nimi dwie księgi przekazane 
nam przez pochodzącą z Koluszek 
mieszkankę Warszawy, panią Ewę 
Cieniak, która z kolei  otrzymała je 
od swej koleżanki. Książki przeleża-
ły mniej więcej od roku 1940, kiedy 
koluszkowscy Żydzi musieli opuścić 
swe domy i zostali przesiedleni do 
getta zlokalizowanego w okolicach  
dzisiejszego „wtorkowego” rynku. 
To w tym czasie-prawdopodobnie-
-księgi zostały skrzętnie ukryte.- Za-
lazłam je z koleżanką w jednej z ka-
mienic przy ulicy Brzezińskiej już 
jakiś czas temu, na początku lat 90. 
Fascynowały mnie, ale nic o ich tre-
ści nie wiedziałam. Postanowiłam 
tym tematem zainteresować osoby 
badające dzieje koluszkowskich Ży-
dów. Cieszę się, że księgi trafią do 
lokalnego Muzeum Koluszek- po-
wiedziała Ewa Cieniak.  

Co wiemy o tych woluminach? 
Coraz więcej. Były własnością rabina 
Koluszek, Mordechaja Beneta, który 
mieszkał w kamienicy przy ulicy 
Brzezińskiej,  w której zostały odna-
lezione. Za jego własnością przema-
wiają pieczątki z napisem w języku 
hebrajskim: „Mordechaj Benet rabin 
gminy żydowskiej w Koluszkach”. 
W środku pieczęci znajduje się  ta-
jemniczy napis „Andrespol we haGa-
lil”, czyli dosłownie   „Andrespol i 
Galilea” lub znacznie szerzej-„ An-
drespol z Galileą”.  Cóż ten zapis zna-
czy? Czy to nazwa jakiejś organiza-
cji, stowarzyszenia, do którego 
należał rabin lub stał na jego czele? 
Minęło dwa tygodnie od zadania so-

bie tego pytania i obecnie już wiemy, 
że określenie to jest skrótem myślo-
wym, oznaczającym po prostu „Oko-
lice Andrespola”  lub „Andrespol i 
okolice”. W rozwiązaniu tej tajemni-
czej zagadki pomógł pan Matan z 
działu genealogii Żydowskiego In-
stytutu Historycznego w Warszawie, 
za co dziękuję! Żydzi polscy trakto-
wali przez wieki Polskę za swego ro-
dzaju namiastkę „Ziemi Obiecanej”, 
stąd poszczególne tereny w naszym 
kraju określali nazwami miejsc lub 
miast współczesnego Izraela.  HaGa-
lil czyli „Galilea” to określenie okolic 
danego terenu. Napis na pieczątce 

„Andrespol haGalil”, który odnosiłby 
nas do osoby rabina Koluszek, ozna-
czałby, że  Andrespol musiał być 
przed  wojną wcale nie takim nieistot-
nym ośrodkiem żydowskim, a wręcz 
przeciwnie. 

Jedna z ksiąg, o których mówi-
my, to Talmud Babiloński, czyli 
zbiór komentarzy do Tory, znanej w 
Biblii chrześcijańskiej jako tzw. Pię-
cioksiąg Mojżesza. W przypadku 
tego tomu, wszystkie komentarze 
dotyczą  zawierania małżeństw i 
ważności zaślubin w życiu religij-
nym i społecznym Żydów.

To już drugi Talmud Babiloń-
ski, który posiada w swoich zbiorach 
koluszkowskie Muzeum. To, które 
muzealnicy otrzymali wcześniej jest 
zbiorem komentarzy poświęconych 
obrzezaniu. Księga ta została odna-
leziona na terenie  dawnego Lit-
zmanstadtgetto w Łodzi i ofiarowa-
na przez zaprzyjaźnione z 
kustoszami Muzeum małżeństwo. 

Druga księga, znacznie mniej-
szego formatu, za to  zachowana, w 
przeciwieństwie do Talmudu,  w nie-

mal idealnym stanie, to komentarze 
do Tory i Halachy  Amiego Cwi, 
uczonego rabina z Tomaszowa Ma-
zowieckiego. Także i ta księga była 
własnością ostatniego rabina Kolu-
szek, Mordechaja Beneta.  Zanim zo-
stał deportowany do koluszkowskie-
go getta, a następnie, w roku 1942 do 
obozu Zagłady w Treblince, zdążył 
zabezpieczyć te ważne dla religii ży-
dowskiej teksty, podobnie jak uczynił 
to z innymi księgami liturgicznymi, 
np.  ze zwojem Tory, czyli Prawa 
Mojżeszowego, o którego odnalezie-
niu pisaliśmy w październiku ub. 
roku. Dzięki jego zapobiegliwości 
wszystkie te nieme świadectwa  hi-
storii przetrwały do naszych czasów. 

Kim był i skąd pochodził Be-
net? Urodził się w roku 1877. Po-
chodził z Mstowa pod Częstochową, 

gdzie mieszkali jego rodzice  Rache-
la i Chaim Benet. Według wstępnych 
ustaleń mogli być  potomkami Bene-
tów, którzy w XVII wieku przybyli 
do Polski z Moraw. Była to rodzina o 
bogatych, rabinackich tradycjach, 
zajmujących się komentowaniem 
Talmudu. Można ich zatem porów-
nać do najwyższej klasy teologów 
katolickich, komentujących najbar-
dziej zawiłe teksty biblijne. 

Jeśli chodzi o samego Morde-
chaja Beneta z Koluszek- z dozą du-
żego prawdopodobieństwa, choćby 
z uwagi na rzadkość i oryginalność 
jego nazwiska- należy go  umieścić 
w szeregu potomków sławnego 
przodka, jakim był, żyjący w XVIII 
wieku na Węgrzech, Mordechaj ben 
Abraham Banet( w innych doku-
mentach wymieniany jako Benet), 
naczelny rabin Mikulova i Moraw. O 
mały włos, a zostałby naczelnym ra-
binem Krakowa, ale za namową ro-
dziny pozostał w Mikulowie. W ja-
kich okolicznościach i kiedy jego 
potomkowie znaleźli się  na zie-
miach polskich? Nie wiemy. Czy był 

dziadkiem lub bratem dziadka „na-
szego” Beneta (tak Go umownie na-
zwijmy), ostatniego rabina Kolu-
szek? Chcemy to zbadać. 

Na razie nasza wiedza o jego 
rodzinie dotyczy rodzeństwa Mordki 
Beneta. Zachowała się krótka kart-
ka-pocztówka, znajdująca się obec-
nie w zbiorach koluszkowskiego 
Muzeum, która dostarczyła nam kil-
ku wiadomości o rabinie Koluszek.

Autorem korespondencji był 
urodzony w roku 1897 brat rabina, 
Avraham Isaxer, mieszkaniec Warty. 
Poza Avrahamem, Mordechaj miał 
jeszcze inne rodzeństwo: Icchaka, 
mieszkańca Częstochowy, Barucha, 
urodzonego w 1889 roku, który 
mieszkał w Oświęcimiu, Avrahama 
Eleazara z Bielska Białej i Dawida, 
który przeżył wojnę i wraz z żoną 
Esterą zamieszkał przy ulicy Dawi-
da w Jerozolimie, gdzie żyją jego 
potomkowie (TwK 35/2015). 

Mordechaj (Mordka) Ruven 
Benet, którego podpis i pieczątkę 
możemy zobaczyć na archiwalnych 
aktach urodzenia, ślubu lub zgonu 
koluszkowskich Żydów z okresu 
20-lecia międzywojennego, był 
człowiekiem ubogim. Nie posiadał, 
jak inni Żydzi, dużego domu, nie był 
właścicielem okazałej kamienicy. 
Wynajmował mieszkanie od jedne-
go z nich, uważnego za najbogatsze-
go Żyda w  przedwojennych Kolusz-
kach, Rajmunda Grünbauma, w 
kamienicy przy Brzezińskiej. Miał 
syna  o imieniu Icek, o którym moż-
na obejrzeć film na stronie www.hi-
storiakoluszek.pl  pt. „Siła Pamięci”. 

Kiedy nad Koluszkami we 
wrześniu 1939 roku latały niemiec-
kie bombowce, rabin chodził wie-
czorami  po podwórku obok synago-
gi przy ulicy Brzezińskiej,  z głową 
ukrytą w swojej sobolowej czapce, 
modlił się głośno krzycząc, mając 
wzrok utkwiony w stronę księżyca, 
który był w fazie pełni: Boże ratuj 
nas! Koniec świata! Koniec świata! - 
taki obraz zapamiętała młoda wów-
czas dziewczyna, nieżyjąca już pani 
Henryka Kapuścińska. Benet robił 
co mógł, by przetrwać. Gdy już wie-
dział, że to naprawdę jest koniec, po-
stanowił zachować dla przyszłych 
pokoleń przynajmniej święte księgi 
.Udało mu się. Dzięki niemu mamy 
zwoje Tory, Talmud i Komentarze 
do Tory. Co jeszcze kryją nasze 
domy i zaułki ulic?  Poszukajcie i 
posłuchajcie: tam jest historia. Nie 
tylko historia Żydów, nasza także.  

Rabin Mordechaj Ruven Benet 
zginął spalony w Treblince w roku 
1942, w wieku 65 lat. 

Zk
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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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Bezpieczna droga do szkoły  
to priorytet policjantów

Rozpoczął się nowy rok szkolny, dlatego policjanci powiatu łódzkie-
go wschodniego kontrolują oznakowanie poziome i pionowe w obrębie 
szkól i prowadzących do nich dróg. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to 
priorytet dla policjantów koluszkowskiej jednostki policji. Bezpieczna 
droga do szkoły naszych pociech to również zadanie dla rodziców, dlate-
go stróże prawa apelują do dorosłych o uczulenie dzieci co do zagrożeń 
jakie mogą je spotkać na drodze i przeprowadzenie rozmów na ten temat.

Działania prowadzone przez policjantów koluszkowskiej drogówki 
są realizowanie na terenie miasta jak i całego powiatu łódzkiego wschod-
niego. Już teraz mundurowi myślą o bezpieczeństwie uczniów i kontrolu-
ją oznakowania pionowe i poziome w obrębie szkół. Przede wszystkim 
zwracają uwagę na to czy oznakowanie jest prawidłowe, widoczne i czy-
telne dla pieszych jak i kierowców. O wszelkich nieprawidłowościach po-
licjanci będą powiadamiać zarządców dróg.

Już za kilka dni 1 września dlatego ruch w okolicach szkół będzie 
większy. Apelujemy do kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej 
ostrożności. Dzielnicowi jak i policjanci wydziału ruchu drogowego będą 
patrolować rejony placówek oświatowych i przejść dla pieszych. Bezpie-
czeństwo dzieci i młodzieży jest dla nas najważniejsze. Dużą rolę odgry-
wają też rodzice, rozmawiajcie ze swoimi dziećmi o bezpieczeństwie i za-
grożeniach na jakie mogą być narażone w ruchu drogowym. Wspólnie 
dbajmy o najmłodszych aby droga do szkoły jak i powroty z niej były 
bezpieczne!

Należy pamiętać o tym, że dziecko:
 � w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, 

która ma co najmniej 10 lat, czyli np. rodzeństwa. Zasada ta nie 
dotyczy jednak stref zamieszkania i tras przeznaczonych wyłącz-
nie dla pieszych,

 � w drodze do i ze szkoły ma obowiązek iść chodnikiem. W przy-
padku ulicy bez chodnika, zawsze poboczem po lewej stronie dro-
gi, a gdy go nie ma – lewą stroną drogi,

 � powinno przechodzić przez jezdnię tylko w miejscach do tego 
przeznaczonych czyli na przejściach dla pieszych,

 � w przypadku przejść z sygnalizacją świetlną, dozwolone jest przej-
ście tylko gdy świeci zielone światło, zaś gdy nie ma sygnalizatora 
powinno wykonać następujące czynności: spojrzeć w lewo, póź-
niej w prawo, ponownie w lewo i gdy nic nie jedzie, może bez-
piecznie przejść przez jezdnię,

 � nie może wchodzić na jezdnię zza stojącego lub ruszającego po-
jazdu,

 � nie powinno przebiegać przez jezdnię oraz bawić się w jej pobliżu.

NOWY SPRZĘT  
DLA OSP W KOLUSZKACH

Fundacja ORLEN po raz kolejny przekazała środki finansowe na za-
kup sprzętu dla Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych, w ra-
mach programu „ORLEN dla Strażaków”. Tym razem rozdysponowana 
została kwota 2 mln zł, która umożliwiła doposażenie jednostek. Możli-
wość złożenia wniosku o dofinansowanie trwała do 16 marca br. Roz-
strzygnięcie nastąpiło 30 kwietnia.

W tegorocznej edycji programu nasza jednostka została wybrana 
spośród 4048 innych, które złożyły swój wniosek. Tym samym znaleźli-
śmy się w gronie wyróżnionych 185 beneficjentów tegoż programu. Dzię-
ki udzielonemu wsparciu udało się zakupić niezbędny sprzęt ochrony in-
dywidualnej dla ratowników tj. buty specjalne, kominiarki, rękawice, 
ubrania koszarowe, aparat powietrzny, prądownice wodno - pianowe, 
przenośny, akumulatorowy sprzęt oświetleniowy wylicza Naczelnik OSP 
w Koluszkach Bartłomiej Bednarski. Pozyskany sprzęt podniesie zdol-
ność operacyjną jednostki i bez wątpienia pozytywnie wpłynie na popra-
wę bezpieczeństwa podczas działań a przede wszystkim poprawi komfort 
pracy ratowników.

Dziękujemy Fundacji ORLEN za dofinansowanie powyższego zadania. 
Jednocześnie dziękujemy lokalnym sponsorom: firmie POL – HUN, firmie 
AGAT,  ZPM PIEKARSKI, PPHU OLSZYŃSCY, PETRO ENERGIA za 
udzielone wsparcie finansowe i pomoc w realizacji przedsięwzięcia.

  

Koluszki Sikorskiego 1  
Moja mała ukwiecona Ojczyzna
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Sokołowski drugi, Jeżyna czwarty  
w biegu na 600 m w Toruniu!

Na stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego w Toruniu, prze-
prowadzone zostały  mistrzostwa województwa kujawsko-pomorskiego 
U16 i ogólnopolski miting LA.

W tych zawodach z powodzeniem wystartowała czwórka młodzików 
LKS Koluszki: Amelia Napierała, Karol Sokołowski, Maciej Jeżyna i Mi-
chał Smyka.

Przy wietrznej i słonecznej pogodzie, jako pierwsi z naszej ekipy wy-
startowali w biegu na 600 metrów: Karol w pierwszej i Maciej w drugiej 
serii, obaj pobiegli bardzo dobrze uzyskując swoje najlepsze tegoroczne 
rekordy życiowe. 

Karol, po dobrym, trochę asekuracyjnym biegu zajął z czasem 
1:31,51 drugie miejsce zdobywając III klasę sportową, mógł uzyskać lep-
szy czas gdyby wcześniej zapoznał się z listą startową i pobiegł odważ-
niej. Maciej, w swojej serii zajął z czasem 1:39,53 czwarte miejsce(pierw-
sze w U16). W biegach dłuższych, dość dobrze wypadli pozostali nasi 
młodzicy, (Amelia Napierała i Michał Smyka).   

W biegu na 1000 m. dziewcząt Amelka z czasem 3:29,07 zajęła ósme 
miejsce, na lepszy czas nie starczyło już sił. To samo dotyczy biegnącego 
na dwukrotnie dłuższym dystansie Michała Smykę, który na 2 km uzyskał 
czas 7:25,24.  

Wiejska Liga Piłki nożnej
Wyniki 7. kolejki:

Lokomotiv - Iskra Bęben 4:2
Mariany - Dobre Mordy 16:1
Albatros - Wodnik Atlantyk 7:4
Gang Plebanii - TRGK Zjednoczeni 2:0
Albatros - RKS Reptilianie 9:19

Tabela:
                                             mecze    pkt

1. Mariany                         6  18
2. Strefa Zrzutu                  5  15
3. Iskra Bęben                      7        12
4. Lokomotiv Koluszki        6       12
5. Gang Plebanii                 6       12
6. TRGK Zjednoczeni          6          9
7. RKS Reptilianie               4           9
8. Emeryci                          4          4
9. Albatros Katarzynów        5          4
10. Katarzynów Legends       6          3
11. Dobre Mordy                   5          0
12. Wodnik Atlantyk              6         0

Michał Wieczorek siódmy  
w Mistrzostwach Polski LZS

W dniach 28-29 sierpnia 
w Ciechanowie odbyły się mistrzo-
stwa Krajowego Zrzeszenia LZS 
w Lekkiej Atletyce, bardzo dobrze 
zaprezentował Michał Wieczorek, 
który w biegu na 5 km z czasem 
17:02.02 zajął siódme miejsce. 
Nasz zawodnik po niemalże trzy-
letniej przerwie, powrócił do bie-
gania i od kilku miesięcy systema-
tycznie i z zapałem podchodzi do 
treningu.

Jako trener cieszę się z po-
wrotu Michała, do uprawiania 
sportu, mam nadzieję iż nie jest to 
słomiany zapał tego uzdolnionego 
zawodnika, uczestnika 32. Mi-
strzostw Świata w Biegach Gór-
skich, w których zajął 44 miejsce 
w juniorach.  

Promuza wznawia stacjonarną 
naukę gry na instrumentach

Fundacja PROMUZA, podobnie jak szkoły, rozpoczyna zajęcia sta-
cjonarne od września. Uczniowie będą mieli do dyspozycji środki czysto-
ści i dezynfekcji powierzchni. Będą zachowane odległości między ucznia-
mi tak aby na zajęciach w jednym pomieszczeniu mogły znajdować się 
nie więcej niż 4 osoby z nauczycielem.

Prowadzimy również zdalne nauczanie dla uczniów, którym ta forma 
zajęć odpowiada - informuje Wojciech Dyner. - Dzieci chętnie wracają na 
zajęcia, bo są spragnione kontaktu z innymi uczniami, a rodzice najczę-

ściej wyrażają na to zgodę. Nauczyciele również wracają do prowadzenia 
zajęć stacjonarnych, gdyż nauczanie gry na instrumentach muzycznych i  
śpiewu jest procesem, który wymaga regularności i systematyczności. W 
razie potrzeby mamy kontakt telefoniczny z rodzicami. Jesteśmy przygo-
towani do kontynuowania umuzykalniania dzieci i młodzieży we wszyst-
kich placówkach Fundacji PROMUZA.

Dyrektor zapewnia, iż zarówno nauczyciele jak i uczniowie zacho-
wują wszystkie środki ostrożności, w zakresie w jakim zalecane jest to w 
szkołach. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 
693 44 89 44
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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

Piłka nożna 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

Wyniki 6 kolejki
 Termy Uniejów - KKS Koluszki 2:1
 PTC Pabianice - LKS Różyca 0:2

 KS II Kutno - GKS Ksawerów 4:1
 Zawisza Rzgów - Start Brzeziny 0:0
 GLKS Sarnów/Dalików - Widzew II Łódź 1:8
 Orzeł Parzęczew - AKS SMS Łódź  1:7 
 GLKS Dłutów - UKS SMS Łódź 2:7
 Victoria Rąbień - Sokół II Aleksandrów 5:3
 KAS Konstantynów - Włókniarz Pabianice 0:1

Tabela
1. Włókniarz Pabianice  6 18  15-2
2. Start Brzeziny    5 13  22-5
3. Victoria Rąbień   6 13  25-14
4. GKS Ksawerów   6 13  17-7
5. LKS Różyca    5 12  12-2
6. KAS Konstantynów  6 10  11-9
7. KS II Kutno    6 10  16-13
8. Widzew II Łódź   4   9  10-2
9. UKS SMS Łódź   6   9  17-9
10. AKS SMS Łódź   5   7  10-7
11. Termy Uniejów   6   7  9-14
12. KKS Koluszki   6   6  8-8
13. Zawisza Rzgów   6   4  6-14
14. Sarnów/Dalików  5   4  10-24 
15. Orzeł Parzęczew  6   4  7-22 
16. Sokół II Aleksandrów 4   3  8-9 
17. GLKS Dłutów   5   0  2-21 
18. PTC Pabianice   5   0  2-25

Najbliższe mecze:
Zawisza Rzgów - LKS Różyca   5.09 godz. 14.00
KKS Koluszki - Orzeł Parzęczew  5.09 godz. 16.00

                                Firma Strarmeat Katowicz, Ignatowicz Sp.J. 

poszukuje pracowników 
do nowego zakładu w Koluszkach 

na stanowisko:

 � pracownik produkcji  
– wykrawacz mięsa drobiowego

CV prosimy przesyłać na adres: 
zarzad@starmeat.pl      Kontakt tel.: 724 997 979

Biuro Rachunkowe AURASOFT
ul. Westerplatte 12a, Koluszki – tel. 502-271-164

Certyfikat Ministra Finansów 67494/2014
 � Oferujemy usługi księgowe (dowolna forma rozliczeń z fiskusem) oraz kadrowo-płacowe.
 � Wyprowadzamy zaległości księgowe, pomagamy w założeniu firmy. Prowadzimy audyt  
i nadzór księgowy.

 � Istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów księgowych.
 � Posiadamy ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

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
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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,  
792-841-357
Angielski – solidnie, tanio,  
tel. 505-771-121
Tłumacz przysięgły języka niemiec-
kiego, tel. 607-753-916

USŁUGI
Instalacje CO, Wod-Kan, gazu, 
kolektory, 506-864-713
Usługi koparko-ładowarką, koparką 
obrotową, minikoparką, 799-203-990
Instalatorstwo co, wod-kan, gaz, 
pompy ciepła, klimatyzacja,  
506-098-164
Pranie kanap dywanów bez zapi-
sów, 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, moskitiery, 
tel. 603-993-306
Montaż ogrodzeń Panelowych, 
Sztachetowych oraz z siatki.  
Wyburzenia 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

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Kupię działkę Koluszki, Żakowice, 
502-248-979
Sprzedam dom w Koluszkach – 
bardzo dobra lokalizacja,  
tel. 536-135-252
Sprzedam dom. Okolice Koluszek, 
tel. 606-458-168
Sprzedam działkę uzbrojoną,  
w Koluszkach, ul. Brzezińska 90, 
tel. 517-422-082
Sprzedam 1,5 ha gruntu rolnego  
w pobliżu Koluszek, 537-554-866
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 bardzo ładne mieszkanie 
w blokach – ul. 11 Listopada, metraż 
61,5m2, M-4, tel. 696-054-543
Sprzedam działki budowlane  
od 600 do 900m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684 
lub 601-28-56-27

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      
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
Drzewo dębowe, 15 m3, na deski, 
opał, inny użytek, tel. 785-408-477
Rozrzutnik, Siewnik, Kopaczkę, 
Sadzarkę, Pług 3-skib., 723-203-878
Pszenżyto, jęczmień, owies,  
730-160-793
Drewno opałowe z remontu palet. 
Tanio, 885-162-087
Drewno kominkowe - opałowe, 
509-101-167
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

OGŁOSZENIA DROBNE
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

PRACA
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 zatrudnienia – 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 kierow-
cę C+E. Praca w kraju, wszystkie 
weekendy wolne. Jeździmy w dzień, 
dobre warunki płacowe. Dodatkowe 
ubezpieczenie w PZU Życie. Posia-
damy 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
Firma OLIKOL RAIL ENERGY 
zatrudni pracowników budowlanych 
oraz elektromonterów w branży 
kolejowej. Umowa o pracę.  Zapew-
niamy noclegi, posiłki regeneracyjne, 
dojazdy na teren budowy (praca w 
delegacji od poniedziałku do piątku). 
Kontakt: e-mail: biuro@olikol.pl,  
tel. 42 208-06-09
Zatrudnimy brukarzy i pracowni-
ków budowlanych do firmy drogowej. 
CV na e-mail: buddrogstan@wp.pl / 
biuro Koluszki,  
ul. 11 Listopada 65, tel. 605-053-812
Zatrudnię pracownika do docie-
pleń, praca stała, więcej informacji 
pod tel. 666-383-355
Zatrudnię szwaczki, praca cały rok, 
605-845-380
Szwaczki zatrudnię, stała praca, cały 
rok. Wysokie zarobki, 605-600-896 
Przyjmę do ochrony z orzeczeniem 
o niepełnosprawności, 507-774-111, 
696-069-191 
Brukarzy z doświadczeniem, 
atrakcyjne wynagrodzenie, umowa o 
pracę, 607-303-814

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

RÓŻNE
Spływy kajakowe Pilicą,  
505-962-185

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Sprzedam cebulki żonkili, 663-667-842
Hydraulik, Instalacje CO, wod-kan, gazu, kolektory, 506-864-713
Instalatorstwo sanitarne, co, wod-kan, gaz, pompy ciepła, klimatyzacja, 
506-098-164
Zatrudnię do wykończeń i dociepleń, 609-884-781
Lokal użytkowy do wynajęcia w Galerii Arkadian (95 m kw. po szkole 
tańca) Koluszki ul. Reja 3 tel. 606-23-96-96

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO  za SŁOWO
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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 

Biuro Rachunkowe  
Kredo

Małgorzata Zielińska

Koluszki ul. 11 Listopada 65 
pokój 312  

(budynek Urzędu Miejskiego)
pn. – pt. 8.00-15.00

tel. 532-155-142

Księgowość  
dla małych i dużych firm, 

doradztwo, pity

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

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
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NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

KANCELARIA PRAWNA
Radca Prawny TOMASZ KOS

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

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

dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

BIURO PODRÓŻY  
TURKUS

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

www.turkus-travel.pl

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

NAJLEPSZY
POLSKI WĘGIEL

Budziszewice, ul. Graniczna 1
tel. 660 733 019

44 710 23 55

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

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

tel. 509 099 286

Licencjonowane Biuro 
Nieruchomości

- doradztwo w sprzedaży  
i wynajmie

- wycena nieruchomości
- kredyty hipoteczne

Brzeziny, ul. Okrzei 7, lok. 5 
Zapraszamy

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

PIELĘGNACJA OGRODÓW
Wycinka i formowanie  

drzew i krzewów
Zakładanie, koszenie  

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

ogrodzeń
Automatyczne systemy 

nawadniania
Faktury VAT

Ogród i dom. Koluszki  
ul. Przejazd 8

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

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

 
 KOSTKA � ORZECH II � EKO � MIAŁ � BRYKIET DRZEWNY

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

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

NAJLEPSZY POLSKI PELLET
z certyfikatem jakości A1 i DIN plus

BARLINEK, OLIMP
DĘBOWY, ZŁOTY GOLD

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

https://ecg-polska.pl

WĘGIEL  
(KOSTKA, EKOGROSZEK)

SKUP ZŁOMU STAL.
Gałków Mały  

ul. Towarowa 2 (obok stacji PKP)  
tel.: (44) 714-17-47
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Piątek 4.09
15:00 O czym marzą zwierzęta 2D Dub
17:00 TENET 2D Nap PREMIERA
19:45 TENET 2D Nap PREMIERA

Sobota 5.09
15:00 O czym marzą zwierzęta 2D Dub
17:00 TENET 2D Nap PREMIERA
19:45 TENET 2D Nap PREMIERA

Niedziela 6.09
15:00 O czym marzą zwierzęta 2D Dub
17:00 TENET 2D Nap PREMIERA
19:45 TENET 2D Nap PREMIERA 

Środa 9.09 17:00 TENET 2D Nap PREMIERA
19:45 TENET 2D Nap PREMIERA 

Czwartek 10.09 17:00 TENET 2D Nap PREMIERA
19:45 TENET 2D Nap PREMIERA 

O czym marzą zwierzęta

Animacja / Australia / 2019 / 90 min.
PREMIERA 2D Dubbing

W odległym zakątku Ziemi, z dala od 
oczu ciekawskich ludzi, leży Sanktuarium. To 
miejsce, gdzie zagrożone gatunki zwierząt 
znajdują schronienie, a źródłem szczęścia i 
dobrobytu jest magiczne drzewo, które speł-
nia życzenia. W krainie tej mieszka mała opo-
sica Klara, której największym marzeniem 
jest zobaczyć śnieg, lepić bałwany i rzucać się 
śnieżkami z przyjaciółmi. Kiedy nadchodzi 
dzień, w którym mieszkańcy Sanktuarium 
zbierają się pod konarami magicznego drze-
wa – Klara zrywa ostatni liść i wypowiada na 
głos swe mroźne pragnienie. Niestety w efek-
cie niefortunnej zachcianki cała sekretna kraina zostaje zamrożona. Teraz 
Klara, wraz z siostrą Paulą i mądrym jaszczurem Yarrą, musi wyruszyć na 
długą i pełną niebezpieczeństw wędrówkę, aby przywrócić dawny blask 
Sanktuarium. Czasu jest jednak niewiele, bowiem mieszkańcom krainy 
grozi wyginięcie, a nad światem zwierząt gromadzą się niepokojąco 
ciemne chmury.

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.

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, komu-

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

Istnieje możliwość przyuczenia do wykonywania pracy na danym sta-
nowisku

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

Przedsiębiorstwo AGAT S.A.  
zaprasza na wyprzedaż magazynową  

- sprzętu AGD, mebli,  drzwi, wykładzin, itp),

która odbędzie się w dniu 5.09.2020 r. (sobota)  
w godzinach 8-13 na terenie  

Bazy Technicznej –  Zygmuntów 37.

Ze względu na stan zagrożenia COVID-19 wyprzedaż 
odbywać się będzie w reżimie sanitarnym.

Młody kotek znaleziony  
w Różycy szuka domu

Kotek został znaleziony kilka 
tygodni temu z zaawansowaną cho-
robą oczu. W tej chwili jest leczony. 
Będzie wymagał kontynuacji poda-
wania leków do całkowitego wy-
zdrowienia; ma ok. 4 miesięcy. Jest 
odrobaczony, odpchlony, kocha lu-
dzi i zabawy.

Więcej informacji u osoby 
opiekującej się kotkiem, pod 
nr tel. 604 111 954 




