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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

Policja – 997, 44 714 69 77
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

Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych 

przy ulicy Reymonta 
w Koluszkach

zamknięty  
do odwołania 

Kasa Urzędu
zamknięta  

do odwołania

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

24.04.  
ul. Brzezińska 54

25.04.  
ul. Przejazd 6

26.04.  
ul. 11 Listopada 33

27.04.  
ul. Żwirki 2

28.04.  
ul. Głowackiego 20

29.04.  
ul. Korczaka 5

30.04.  
ul. Sikorskiego 6A
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W Lisowicach nie ruszą  
zaplanowane atrakcje 

Jak donosi gmina, w tym roku nie nacieszymy się Lisowicami. - Po-
mimo tego że budowa będzie zakończona, ze względów bezpieczeństwa 
nie będzie ani otwartych basenów, ani kąpieliska na Mrodze. Umowy z 

ratownikami, obsługą i zapleczem technicznym musiałyby zostać podpi-
sane już teraz, a nie jest to niestety możliwe - informuje Mateusz Kar-
wowski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w 
Urzędzie Miejskim w Koluszkach.

Zapomnieć musimy także o imprezach masowych. 
(pw)

Godziny dla seniorów  
nie obowiązują w weekend

Zgodnie z nowymi wytycznymi skracają się dni tzw. okienka dla se-
niorów. Punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby 
powyżej 65 roku życia już tylko od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 10:00 do 12:00. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są 
dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Obowiązuje do: odwołania.

Ważne! 
Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”.

Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) mogą 
obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie 
życia lub zdrowia.

Więcej osób może pójść  
na Mszę Św. 

Od poniedziałku obowiązują nowe zasady przebywania wiernych w 
kościołach. W mszy lub innym obrzędzie religijnym może uczestniczyć 1 
uczestnik na 15 m2 powierzchni danego budynku, wyłączając z tego oso-
by sprawujące posługę. Dla przykładu kościół Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Koluszkach  może jednorazowo przyjąć 52 osoby, kościół Św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej - 55 osób, kościół Świętej Trójcy w Gałko-
wie Dużym – 20 osób.   

Z kolei na cmentarzu może przebywać nie więcej niż 50 uczestników 
podczas jednego pogrzebu, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę, 
a także osoby dokonujące pochowania lub osoby zatrudnione przez za-
kład lub dom pogrzebowy.

(pw)

KOREKTA HARMONOGRAMU
odbioru odpadów komunalnych i segregowanych  

DLA REJONÓW: II i V

REJON II
– Koluszki ulice: Rolnicza, Akacjowa Wierzbowa, Zachodnia, Lipowa, Kasztanowa, Świerkowa, Orzechowa, Jodłowa, Klonowa, Topolowa, Jaśminowa, 

Rotmistrza Witolda Pileckiego, Spacerowa, Bukowa.
– Żakowice ulice: Cicha, Wspólna, Koluszkowska, Magnoliowa, Wiśniowa, Łączna, Wierzbowa, Ogrodnicza, Norwida, Wczasowa, Sosnowa, Poprzecz-

na, Willowa, Zakątna, Spacerowa, Lipowa, Kwiatowa, Wycieczkowa, Sasanek,  Brzozowa, Zielona, Piotrkowska, Dworcowa, Dojazdowa, Krótka, 
Szkolna, Dębowa, Graniczna, Różana, Sporna, Bursztynowa, Kolejowa, Topolowa, Pogodna.

miesiąc 
2020 r.

dzień odbioru 
zmieszanych odpadów komunalnych

dzień odbioru 
popiołu

dzień odbioru 
bioodpadów

dzień odbioru odpadów segregowanych 
(szkło, papier, tw. sztuczne, metal)

maj 15, 29 29 15, 29 29

REJON V
– Koluszki ulice: Czarneckiego, Miodowa, Okrzei, Wyspiańskiego, Asnyka, Tuwima, Gałczyńskiego, Prusa, Krańcowa, Lotnicza, Łąkowa, Nasienna, Dą-

browskiego, Kasprowicza, Zielona, Polna, Traugutta, Kopernika, Żwirki, Harcerska, Staszica, Teatralna, Wigury, Broniewskiego, Sportowa, Mickiewicza, 
Żeromskiego, Pomorska, Śląska, Hallera, 3 Maja, Paderewskiego, Wiadukt, Ogrodowa, Słowackiego, Wincentego Pola, Wileńska, Strzemińskiego.

– Żakowice ulice: Słowackiego, Rolnicza, Liliowa.    
– Różyca: ulica Wąska.      
– Kaletnik ul. Kościelna 51 m. 2.    
– Słotwiny 1      – Nowy Redzeń 1a

miesiąc 
2020 r.

dzień odbioru 
zmieszanych odpadów komunalnych

dzień odbioru 
popiołu

dzień odbioru 
bioodpadów

dzień odbioru odpadów segregowanych 
(szkło, papier, tw. sztuczne, metal)

maj 14, 28 28 14, 28 28
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Wyrazy serdecznego współczucia  
dla 

Sabiny Kotyni
z powodu śmierci Mamy

Koleżanki i koledzy 
z Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach

Wyrazy szczerego współczucia, żalu  
i słowa otuchy z powodu śmierci byłej Pani Dyrektor 

Marianny Kury
dla najbliższej rodziny

składają Dyrekcja oraz koleżanki z Przedszkola nr 2 w Koluszkach.

ARiMR: Można ubiegać o odroczenie 
terminu spłaty zadłużenia w ARiMR

Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, Agencja Restruktury-
zacji i  Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o 
odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania 
stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku 
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W celu ułatwienia skorzystania z ulgi w spłacie zobowiązań, Agen-
cja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała specjalny 
druk wniosku, który dostępny jest na stronie www.arimr.gov.pl 

Wnioski  o  odroczenie spłaty zadłużenia należy kierować do Centra-
li ARiMR, Oddziałów Regionalnych oraz Biur Powiatowych, w następu-
jący sposób: 
1. za pośrednictwem platformy ePUAP - ePUAP[1]:  

https://epuap.gov.pl/wps/portal 
2. pocztą elektroniczną na adres Centrali ARiMR - INFO@arimr.gov.pl 
3. pocztą tradycyjną 

W sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań, 
wnioski o odroczenie terminu spłaty zadłużenia mogą być również prze-
kazywane przy użyciu wrzutni udostępnianych w placówkach tereno-
wych ARiMR. 

Do DPS w Lisowicach trafiły 
testy na koronawirusa

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach znajduje się pod ścisłym 
nadzorem epidemiologicznym. W trosce o osoby tam przebywające, 
wszyscy pracownicy zostali poddani testom na obecność koronawirusa. 
Badania wykonał SANEPID. Wyniki nie są jeszcze znane. Dla gminy i 
starostwa powyższe działania mają bardzo dużą wagę, testy na koronawi-
rusa nie są bowiem tak łatwo osiągalne.    

(pw)    

Bon na lepsze czasy pomysłem  
na wsparcie lokalnego biznesu

Biuro Promocji i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Kolusz-
kach, dla przedsiębiorców z terenu naszej gminy przygotowuje program 
wsparcia ekonomicznego pod nazwą „Bon na lepsze czasy”. 

Samorząd chce pomóc lokalnym firmom, poprzez zachęcenie na-
szych mieszkańców do wykupu tzw. voucherów z terminem wykorzysta-
nia w ciągu 365 dni. Voucher to pewnego rodzaju bon, który uprawnia 
jego  posiadacza  do  korzystania  z  określonych  usług  i  produktów. 
Transakcja ma przynieść obopólną korzyść. Dzięki tego rodzaju pro-
duktowi nasze firmy  zachowają płynność finansową,  a konsumenci 
zyskają rabat, który dla swoich produktów ustanowią przedsiębiorcy 
biorący udział w gminnym programie wsparcia lokalnego biznesu.  

Pierwszy krok to zgłoszenie przez przedsiębiorców chęci udziału w 
programie, poprzez kontakt telefoniczny z Urzędem Miejskim w Kolusz-
kach, tel. 44 725 67 19. Dzięki temu Urząd pozna zainteresowanie i za-
sadność przeprowadzenia tego rodzaju akcji. 

Do przedsiębiorcy należy również określenie wysokości rabatu, któ-
rym będzie chciał odwdzięczyć się swoim klientom. Następnie lista skle-
pów biorących udział w programie, zostanie przedrukowana w lokalnej 
prasie oraz zamieszczona na stronie internetowej gminy Koluszki. Z cza-
sem do programu mogą dołączać inne elementy, jak na przykład przygo-
towywana akcja promocji rodzimego biznesu „Kupuj lokalnie”. Szczegó-
ły programu zaprezentujemy w kolejnych numerach gazety.  

Wspieraj lokalnych przedsiębiorców  
i wykup voucher na usługę lub produkt:
1. wybierz z listy przedsiębiorców kogo chcesz wesprzeć 
2. odwiedź go i wybierz produkt lub usługę którą chcesz zakupić 
3. zrealizuj bon ze zniżką w dogodnym dla siebie terminie

Raport z Gminy Koluszki 
 • na terenie Gminy Koluszki wciąż utrzymuje się tylko jeden przypadek 
zakażenia koronawirusem

 • Inkasenci Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
starają się nie wchodzić do naszych domów. Otrzymujemy rachunki do 
skrzynek pocztowych, jeśli możesz podaj stan wodomierza przez telefon 
44 714 58 45 lub poprzez e-mail: wodociagi@kpgk.com.pl

 • Urząd Miejski w Koluszkach jest wciąż czynny, choć w ograniczonym 
zakresie. Mieszkańcy proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny, 
by ustalić sposób wydania dokumentu lub załatwienia sprawy. Kancela-
ria: 44 725 67 10, Biuro Inżyniera Gminy (całodobowo) 44 725 67 68

 • zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia wracają obowiązkowe szcze-
pienia dla dzieci w naszych NZOZ. Przychodnie zaczną kontaktować się 
z mieszkańcami w celu umówienia nowych dat.

 • mieszkańcy donoszą, że na ścieżce rowerowej po dawnym torze kolejo-
wym, z której możemy już korzystać od poniedziałku, ostatnio można 
było spotkać łosie

 • od początku epidemii w samych Koluszkach (bez wsi należących do 
gminy) wykonano ok. 50 testów. Nasi mieszkańcy badani są w trzech la-
boratoriach na terenie Łodzi. 

 • od 22 kwietnia wznowiły pracę filie Starostwa w Koluszkach: komunika-
cja, budownictwo, ewidencja gruntów. Szczegóły co do sposobu załatwia-
nia spraw i telefoniczne numery kontaktowe dostępne na FB Starostwa

 • 26 kwietnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Koluszkach ul. Słowackiego 28 w godzinach 09:00-12:30 będzie można 
oddać krew dla potrzebujących w szpitalach. Zostanie podstawiony spe-
cjalny autobus.

 • w przyszłym tygodniu do Urzędu Miejskiego trafi dostawa 35 przeno-
śnych komputerów w ramach akcji doposażania uczniów w sprzęt służą-
cy do zdalnego nauczania 
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Mieszkańcy naszej gminy 
mogą ubiegać się o wsparcie finan-
sowe, realizowane za pośrednic-
twem Powiatowego Urzędu Pracy 
Łódź-Wschód w ramach tzw. tar-
czy antykryzysowej. Wnioski w fi-
lii w Koluszkach są już przyjmo-
wane. Jedynie do 17 kwietnia nasz 
Powiatowy Urząd Pracy wypłacił 
ponad 1 mln zł wsparcia w ramach 
pożyczek dla mikroprzedsiębior-

ców. Ponieważ pożyczka nie może 
być większa niż 5 tys. zł, oznacza 
to, że ze wsparcia skorzystało po-
nad 200 lokalnych przedsiębior-
ców. Co więcej, liczba składanych 
wniosków o pożyczkę ciągle się 
zwiększa. 

Ogromna popularność powyż-
szej propozycji finansowej, reali-
zowanej w ramach tarczy antykry-
zysowej, wynika zapewne z 
możliwości ubiegania się o jej cał-
kowite umorzenie. A by je uzy-
skać, wystarczy prowadzić działal-
ność gospodarczą przez okres 3 

Wsparcie finansowe poprzez koluszkowski Urząd Pracy

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców 
hitem tarczy antykryzysowej  
w Koluszkach

miesięcy od dnia udzielenia po-
życzki. Przedsiębiorca musi jed-
nak przypilnować jedną ważną 
czynność. – Po upłynięciu 3-mie-
siecznego okresu od podpisania 
umowy na pożyczkę, przedsię-
biorca ma 14 dni na to, by wystą-
pić z wnioskiem o umorzenie po-
życzki. Jeżeli tego nie zrobi, 
automatycznie przejdzie w tryb 
konieczności jej spłacania – za-
znacza Lechosław Świerczyński, 
kierownik Powiatowego Urzędu 
Pracy w Łodzi-Wschód Filia w 
Koluszkach.   

Dodajmy, że o pożyczkę o 
wartości do 5 tysięcy złotych mogą 
ubiegać się mikroprzedsiębiorcy do 
9 pracowników, a nawet ci, którzy 
nie zatrudniają i nigdy nie zatrud-
niali pracowników. Pożyczka 
udzielana jest jednorazowo. W 
przypadku niemożności umorze-
nia, okres spłaty pożyczki nie może 
przekroczyć 12 miesięcy. 

Dofinansowania
Pakiet rozwiązań wspierają-

cych pracowników i ich pracodaw-
ców w ramach tarczy antykryzyso-
wej, który obsługują Powiatowe 
Urzędy Pracy, obejmuje również 
inne formy.  

Samozatrudnieni, mogą zło-
żyć wniosek o dofinansowanie czę-
ści kosztów prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Tu wysokość 
dopłaty to od 50 do 90 % minimal-
nego miesięcznego wynagrodzenia 
za pracę, w zależności od wielkości 
spadku obrotów. 

Z kolei przedsiębiorcy z sek-
tora małych i średnich przedsię-
biorstw oraz organizacje pozarzą-

dowe mogą ubiegać się o dopłatę 
do części kosztów wynagrodzeń 
pracowników i należnych składek 
na ubezpieczenia społeczne. Wideł-
ki są identyczne jak u samozatrud-
nionych. 

Wersja papierowa szybsza  
od elektronicznej 

Wnioski w ramach powyż-
szych sposobów wsparcia finanso-
wego można składać elektronicz-
nie, ale Urząd Pracy w Koluszkach 
uruchomił też skrzynkę podawczą, 
dającą możliwość składania wnio-
sków w formie papierowej. – Przy 
drzwiach Urzędu umieściliśmy 
skrzynkę, do której można wrzucać 

Koronawirus a bezrobocie 
W marcu Urząd Pracy w Koluszkach nie obserwował większego 

„ruchu” w liczbie osób pozostających bez pracy. Sytuacja zaczęła zmie-
niać się dopiero w kwietniu, ale i tu nie widać dużych wzrostów. W okre-
sie od 3 do 20 kwietnia w naszej gminie przybyło 37 bezrobotnych. Na 
dzień 20 kwietnia zarejestrowanych było 755 osób bez pracy. Z jednej 
strony bezrobotnych przybyło, z drugiej strony w wielu branżach firmy 
wciąż cierpią na brak pracowników. W naszej gminie szczególnie poszu-
kiwani są kierowcy. 

(pw)     

wnioski. Skrzynka jest codziennie 
opróżniana. Ponieważ serwery po-
trafią się „zapychać”, z doświadcze-
nia już wiemy, że niejednokrotnie 
szybciej zrealizowany zostanie 
wniosek w formie papierowej ob-
sługiwany przez naszą filię – dodaje 
kierownik Lechosław Świerczyń-
ski. Pracownicy naszego Urzędu 
Pracy pomagają także przy wypeł-
nianiu wniosku, prowadząc benefi-
cjenta podczas rozmowy telefonicz-
nej niemalże „za rękę”.   

Więcej szczegółów o tarczy 
antykryzysowej można uzyskać na 
stronach Powiatowego Urzędu 
Pracy Łódź-Wschód.

(pw)

Znów zarejestrujesz samochód  
w Koluszkach 

Od 22 kwietnia 2020 r. wzna-
wia działalność w Koluszkach filia 
Wydziału Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego w Łodzi. 
Wciąż obowiązują jednak pewne 
obostrzenia związane z pandemią. 
Załatwiane będą przede wszystkim 
sprawy pilne. Mieszkańcy mogą 
składać wypełnione wnioski dotyczące rejestracji pojazdów z kompletem 
dokumentów do specjalnych urn przygotowanych tuż po wejściu do bu-
dynków lub przesłać pocztą. Wnioski te będą rozpatrywane sukcesywnie. 
Odbiór dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyj-
nych odbywa się tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wi-
zyty pod nr tel. 44 714-58-12.

W sprawach niezakończonych do 30 kwietnia dokumenty będą wy-
dawane tak jak dotychczas w siedzibie Starostwa w Łodzi, a po 6 maja na 
stanowiskach zamiejscowych w gminach. 

Załatwianie spraw związanych: z uzyskaniem uprawnień do kiero-
wania pojazdami, licencjami i zezwoleniami w transporcie drogowym dla 
mieszkańców całego Powiatu pozostaje bez zmian - w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, z zastrzeżeniem ograniczeń 
wynikającymi z powodu epidemii. 

Na podobnych warunkach działalność w naszym mieście wznawiają 
filie Wydziału Geodezji i Kartografii (44 714 58 47) oraz Wydziału Archi-
tektury i Budownictwa (44 714-58-55).                                                 (pw)
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Magdalena Szostek z klasy Va  
zwyciężczynią konkursu Shortcut

Jury w składzie Teresa Czepiec (reżyserka filmów krótkometrażo-
wych), Marcin Radomski (dziennikarz filmowy i recenzent) oraz Katarzy-
na Sołtan- Młodożeniec (ekspertka edukacyjna) nagrodziło w konkursie or-
ganizowanym przez CEO  pracę uczennicy „Jedynki” Magdaleny Szostek. 
Zadanie konkursowe polegało na   przesłaniu zdjęcia charakterystycznego 
miejsca lub budowli w najbliższej okolicy oraz podzieleniu się krótką histo-
rią z nim związaną. Inspiracją do tego zadania był film Teresy Czepiec „Su-
perjednostka”. Magda wykonała zdjęcie domu, w którym w latach 1927-
1931 mieszkał Władysław Srzemiński z żoną Katarzyną Kobro i  dołączyła 
opis tego budynku ujęty w formie listu Katarzyny Kobro do przyjaciela.

Magdalena Szostek, „Dom”

Koluszki 7 maj 1929 

Drogi Julku!
Dawno się nie widzieliśmy, a w życiu moim i Władka tyle się zmieni-

ło. Najważniejsze, to przeprowadzka do Koluszek.
Miejsce jest urocze, a dom, w którym zamieszkaliśmy, wspaniały. 

Mamy pokój na poddaszu, klimatyczny i przytulny. Władysław bardzo 
upodobał sobie wychodzący na ogród balkon, na którym często siada i ma-
luje. Dostał też posadę nauczyciela w pobliskiej szkole. Jak wiesz, Koluszki 
są wielkim węzłem komunikacyjnym, co znacznie ułatwia mojemu mężowi 
podróże. Dużo rozmawiamy, nie kłócimy się, chodzimy na spacery, po tej 
długiej tułaczce wreszcie czuję, że jesteśmy na właściwym miejscu. Moja 
twórczość rozkwita, przyroda i spokój dają mi inspiracje do pracy.

Przyjedź koniecznie zobaczyć moje nowe rzeźby i zasmakować życia 
w tej pięknej okolicy. Czekam

Katarzyna Kobro

Wybrałam ten budynek, gdyż w latach 1927 – 1931 mieszkali w nim 
W. Strzemiński i K. Kobro. Sama interesuję się sztuką i cieszę się, że tacy 
artyści żyli w moim mieście.

Teresa Czepiec doceniła zdjęcie oraz opowieść za szlachetność po-
mysłu, fotografii i uzasadnienia. Dostrzegła ciekawe użycie cytatu i oso-
biste uzasadnienie. Marcin Radomski uznał za wartościową samą kre-
atywną formę fotograficznej prezentacji budynku, a także pozytywnie 
ocenił ujmujący list napisany w pierwszej osoby liczby pojedynczej, 
„jako” Katarzyna Kobro. Katarzyna Sołtan-Młodożeniec podkreśliła wa-
lory przypomnienia budynku, który pozostał jednym z nielicznych sym-
boli nowatorskiej działalności i twórczości wielkich artystów Katarzyny 
Kobro i Władysława Strzemińskiego w rodzinnym mieście autorki – Ko-
luszkach. I za uczynienie tego w pięknej formie – poprzez nastrojową 
czarno-białą fotografię i list Kobro – opisujący ów dom – do przyjaciela, 
poety Juliana Przybosia.

Nagroda to zestaw złożony z książek oraz filmu.

Biologiczne sukcesy 
uczniów Jedynki

Uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach 4 
marca przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko-
-Planeta”. Organizatorem konkur-
su jest Stowarzyszenie Upowszech-
niania Wiedzy i Kultury Regionalnej 
„Pokolenie”. 

Konkurs przeprowadzany jest 
przy współpracy merytorycznej z 
Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie. Ideą przewodnią tego eko-
logicznego sprawdzianu jest upo-
wszechnienie wiedzy o ochronie 
środowiska i zagrożeniach wynika-
jących z rozwoju gospodarczego. 
Jednocześnie organizatorzy chcą 
zaktywizować miłośników ojczy-
stej przyrody poprzez prezentowa-
nie i honorowanie ich osiągnięć 
oraz poszerzenie wśród młodzieży 
wiedzy o przyrodzie Polski. Kon-
kurs składał się z dwóch etapów, te-
stu wyboru i rozbudowanego zada-
nia otwartego, polegającego na 
opisie jednego z globalnych proble-
mów ekologicznych. Uczniowie Je-
dynki spisali się doskonale, do kon-
kursu przystąpiło 13 osób, aż 3 
osoby Mateusz  Bąk,  Alicja  Szy-
mańska i  Piotr Matysiak zostały 

wyróżnione przez jury, natomiast Julia Wiosna zajęła VII miejsce w kra-
ju.

W lutym ogłoszono również wyniki dziewiątej edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Wiedzy-MEDI-
TEST na temat zdrowia i jego 
ochrony. Celem konkursu jest pro-
mowanie wśród uczniów zdrowego 
trybu życia, pogłębienie znajomości 
budowy i funkcjonowania własne-
go organizmu, zwiększenie ich 
świadomości zagrożeń dla zdrowia 
i życia ludzkiego oraz postępowa-
nia w nagłych wypadkach. W kon-
kursie brało udział 15 uczniów za-
interesowanych medycyną oraz 
pogłębieniem znajomości budowy i 
funkcjonowania własnego ciała. 
Uczennica klasy 8a Maja  Bajer 
osiągnęła w tym konkursie bardzo 
wysoki wynik 96%, zajmując V 
miejsce w kraju i otrzymała tytuł 
laureata.

Uczniowie przygotowywali się do konkursów w ramach zajęć kół 
zainteresowań prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach 
pod opieką nauczycielki biologii Małgorzaty Owczarek.
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W dniu urodzin policjanci odebrali  
tort dla 6-latki przebywającej  
na kwarantannie

Każdego dnia odwiedzają osoby przebywające na kwarantannie, 
kontaktują się z nimi, rozmawiają, pytają czy potrzebują pomocy. Dodat-
kowo wypełniają inne zadania służbowe. A jednak rzgowscy policjanci 
zawsze chętnie służą pomocą i 
wspierają mieszkańców w tym 
trudnym czasie. W dniu urodzin 6 
- letniej dziewczynki pomogli jed-
nej z rodzin objętych kwarantanną 
dostarczyć tort dla małej jubilatki. 
Dla osób spędzających nawet kil-
ka tygodni w całkowitej izolacji 
jedynie w ścianach własnego 
mieszkania takie gesty znaczą bar-
dzo wiele. Dzięki pomocy poli-
cjantów 6 urodziny były i tak wy-
jątkowe mimo panującej epidemii, 
tort z kolorowymi balonami zostawiony przed bramą wywołał uśmiech na 
twarzy dziewczynki a rodzice byli bardzo szczęśliwi, że wszystko się 
udało i serdecznie dziękowali dzielnicowym za wsparcie i pomoc.

Asp. Anna Kłos i sierż. sztab. Przemysław Frankowski na co dzień 
służą jako dzielnicowi w Komisariacie Policji w Rzgowie. Mimo wielu 
obowiązków służbowych od kilku tygodni są wsparciem dla osób przeby-
wających na kwarantannie. Każdego dnia pojawiają się pod domami osób 
odizolowanych od świata, czasami tylko z nimi,  mieszkańcy dzielą się 
swoimi troskami i problemami. Zawsze służą pomocą i wsparciem i tak 
było również w sobotni poranek kiedy odebrali i dostarczyli pod samą 
bramę kolorowy tort dla 6 – letniej dziewczynki, która ze swoją rodziną 
przebywała w kwarantannie. Dzień urodzin jest zawsze szczególny i wy-
czekiwany dla dzieci dlatego nie mogło zabraknąć  tortu. Dzięki wsparciu 
rzgowskich mundurowych szóste urodziny mieszkanki gminy Brójce 
mimo panującej epidemii pozostaną na zawsze zapamiętane.  Dziew-
czynka była zachwycona widokiem za oknem, który zostawili dzielnico-
wi. Po raz kolejny policjanci udowadniają, że nawet najdrobniejszy gest 
może być dla kogoś czymś wyjątkowym.

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

Domy pomocy  
dziękują za maseczki 

W środę do Domu Wytchnienia oraz Domu Opieki Świętego Józefa 
przy ul. Budowlanych w Koluszkach policja dostarczyła 250 sztuk jedno-
razowych maseczek. Na ręce Agnieszki Szyk, kierownik zespołu opie-
kuńczo-terapeutycznego, dary przekazali dzielnicowi z Komendy Powia-
towej Policji w Koluszkach: mł.asp. Michał Piekarski i asp. Roman 
Wachowiec. Dzień wcześniej do powyższych domów trafiło kilkadziesiąt 
maseczek uszytych przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach. 

Dyrekcja domów pomocy wraz z personelem, dziękują serdecznie 
swoim dobroczyńcom za wsparcie i okazaną pamięć.     

(pw)

Tu wrzucisz rysunek  
dla cichych bohaterów 

Osoby, które wykonały rysunek lub laurkę w ramach akcji „Kartka 
dla medyka”, mogą wrzucać swoje „owoce” wdzięczności do urn wybor-
czych wystawionych w różnych punktach naszej gminy. Urny znajdują 
się w następujących lokalizacjach: market Carrefour ul. Głowackiego w 
Koluszkach, Centrum Ogrodniczo-Rolne ul. Polna w Koluszkach, Róży-
ca - sklep Globi, Felicjanów - sklep Globi, Gałkówek - market Stokrotka, 
budynek Urzędu Miejskiego w Koluszkach.                                        (pw)
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Cztery żony jednego męża,  
ośmiornice i gorące plaże

Sylwia z Koluszek na Zanzibarze
Archipelag Zanzibar, w skład którego  wchodzą dwie większe wyspy 

i kilka mniejszych, to autonomiczna część Tanzanii, państwa leżącego 
nad Oceanem Indyjskim w południowo wschodniej Afryce.  Wyspy zaję-
te i skolonizowane w X wieku przez Arabów i Persów. Potem, od XVI 
wieku przez jakiś czas kraj  należał do Portugalii a następnie był własno-
ścią sułtanatu Omanu, Niemiec, Anglii, miejscowego sułtanatu, by w roku 
1963, ogłosić swą niepodległość. Rok później, po obaleniu władzy sułta-
natu,  wspólnie z Tanganiką utworzył niepodległe państwo pod nazwą 
Tanzania.

Do roku 1911 funkcjonowało tam niewolnictwo. Do lat 70 Zanzibar 
był największym na świecie eksporterem goździków, obecnie znajduje się 
pod tym względem na 3 miejscu. Kraj wysyła też za granicę sporą ilość 
kokosów.

  Aż się chce tam spędzić wakacje, o których w tym roku, jak wiemy, 
możemy jedynie pomarzyć. Niektórym jednak udało się tam być. Pani 
Sylwia, mieszkanka Koluszek i położna w jednym z łódzkich szpitali, od-
wiedziła te cudne wyspy ponad miesiąc temu. -Skorzystałam ze świetnej 
oferty naszego lokalnego Biura Turystycznego „Turkus”. Przy okazji: gdy 
już minie czas zakazów i nakazów, gorąco zachęcam koluszkowian, by 
korzystali z ofert tego rodzaju niedużych Biur, które mamy przecież na 
wyciagnięcie ręki. Z tego co słyszę, ludzie już pytają o sezon zimowy, 
więc zainteresowanie rynkiem jest spore-mówi Sylwia.

Wróciła do Koluszek prosto na 
kwarantannę, którą ma już za sobą, 
jednak w Afryce też się dzieje, obec-
nie trwa tam walka …z malarią…

-Tam jest inny świat, ale cudny, 
kolorowy. Na ulicach można spotkać 
mnóstwo  kobiet noszących na ple-
cach swoje dzieci. W 96 procentach 
tamtejsze matki swoje potomstwo 
wydają na świat w domach, a rodzi-
ny zakładają już w wieku 18, 19 i 20 
lat– mówi Sylwia. Porody w domach 
to nie tylko sprawa tradycji lokalnej, 
lecz przede wszystkim płatnej służ-
by zdrowia, na którą nikogo tam nie 
stać. Szkoły także są płatne. 

Mimo problemów socjalnych, 
ludzie żyjący na wyspach Zanzibar 
są uśmiechnięci, dumni i dobrzy, 
choć tak, jak wszędzie, są od tego 
wyjątki. – Kobiety chodzą po uli-
cach miast  i wiosek ubrane koloro-

wo. Mimo, że na wsypach istniało kiedyś niewolnictwo, ludzie nie zała-
mują się i starają się żyć pogodnie. Są bardzo rodzinni. Przysmaki 
codzienne: owoce i przyprawy nie do opisania a rafy koralowe cudne! Są 
ryby, owoce morza, kałamarnice, ośmiornice, ryż, tradycyjna potrawa na 

słodko i z warzywami pod każdą postacią. Jest dużo owoców i warzyw, a 
większość składników miejscowi biorą prosto z farm i z drzewa- wymie-
nia walory kuchni zanzibarskiej pani Sylwia. Dodaje, że spośród mięs lo-
kalni mieszkańcy zajadają się baraniną i kurczakami. 

Dla wielu może wydawać się, że to „koniec świata” , jednak kraj 
szczyci się jednym z najbardziej znanych twórców współczesnej kultury 
rozrywkowej obu Półkul. Na Zanzibar, w roku 1948 urodził się Farrokh 
Bulsara, znany potem jako Freddie Mercury, z zespołu Queen, jeden z 
najlepszych wokalistów muzyki 
pop na świecie. W  miasteczku Sto-
ne Town znajduje się, bardzo wy-
eksponowane Jego Muzeum.

-Społeczeństwo w tym afry-
kańskim kraju jest mocno osadzone 
na obyczajach związanych z trady-
cyjnym modelem rodziny, swoje 
piętno odcisnął  tam  również Is-
lam, dlatego  bycie gejem jest na 
Zanzibar surowo karane. Za „inną” 
orientację seksualną można za krat-
kami posiedzieć od 15 lat wzwyż- 
mówi Sylwia.  

Obraz kobiety zanzibarskiej 
wydaje się być daleki od europej-
skiego modelu. Uważacie, że pra-
wa kobiet w Polsce są dalekie od 
ideału? To posłuchajcie, co na Zan-
zibar wolno kobiecie, co jest uwa-
żane za luksus i wyraz ich statusu 
społecznego. Zanzibarki mogą 
uczyć się w szkołach, na ulicy pokazywać się z mężem oraz prowadzić sa-
mochód. Co na Zanzibar może mąż? Panowie w Polsce, uwaga: może 
mieć 4 żony…o  byt których trzeba zadbać, nie tylko kochać.              Zk 
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Zwycięstwo Karoliny  
w konkursie fotograficznym

Talentów u nas nie brakuje. 
Oto Karolina i jej pasja fotogra-
fii, która staje się pomału jej pro-
fesją. 

-Fotografią zaczęłam intere-
sować się w gimnazjum, dzięki 
pani Małgorzacie  Drabik, która 
zachęciła mnie do udziału właśnie 
w projekcie związanym z filmem i 
fotografią - mówi Karolina Wło-
darkiewicz. Od tego czasu nie-
ustannie starała się rozwijać i 
kształcić w tym kierunku. Fotogra-
fia jako malowanie światłem jest 
dla niej swoistą fascynacją i do-
strzeganiem ulotnego piękna. - 
Uwielbiam wykonywać portrety, 

jednak staram się nie ograniczać wyłącznie do tej formy, co można zobaczyć 
na mojej stronie na Facebooku Obstinate Photographer - mówi Karolina. 

W 2020 r. Express Ilustrowany ogłosił plebiscyt „Pokaż Talent” z ka-
tegorią Talent Fotograficz-
ny, co dało Karolinie moż-
liwość do zaprezentowania 
swoich prac większej ilości 
osób. Składa się on z etapu 
powiatowego, wojewódz-
kiego i ogólnopolskiego. 

Pierwszy etap zakoń-
czył się 21 kwietnia 2020r. - 
Odniosłam w nim swój 
mały sukces – uzyskałam 
największą ilość głosów w 
powiecie łódzkim - wschod-
nim, dzięki czemu zajęłam 
pierwsze miejsce - chwali 
swoje umiejętności młoda 
artystka-fotograf. Zwycię-
stwo to dało jej awans do 
etapu wojewódzkiego, 
gdzie będzie dalej walczyć 
o głosy. Etap ten rozpocz-
nie się 24 kwietnia i trwać 
będzie do 13 maja.  W tym 

czasie można ponownie głosować. Głosowanie odbywa się poprzez 
wysłanie SMSa na numer 72355 o treści: UTF.70 – każdy głos jest ważny. 

- Dziękuję wszystkim tym, którzy oddali na mnie głosy i podzielają 
moje zainteresowania i wrażliwość, ujawniającą się w prezentowanych 
zdjęciach - powiedziała nam Karolina  Włodarkiewicz. Zachęcamy do 
głosowania! 

Zk
fot. Karolina Włodarkiewicz
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Kolejna dostawa  
dla łódzkiego szpitala

18 kwietnia kibice z FC Koluszki biorący udział w akcji „Widzew 
dla Szpitali”, kolejny raz pojawili się w Centralnym Szpitalu Klinicznym 
w Łodzi przy ul. Spornej z bardzo dużym wsparciem.

Hojność naszych mieszkańców nie zna granic. Dzięki zbiórkom w 
koluszkowskich sklepach, a także wpłatom pieniężnym, kibice do szpita-
la dostarczyli:

 • Maseczki ochronne - 1520 sztuk
 • Woda mineralna - 665 litrów
 • Rękawiczki lateksowe - 1000 sztuk
 • Płyn do dezynfekcji - 20 litrów
 • Mydło antybakteryjne - 50 litrów
 • Ręczniki papierowe - 230 rolek
 • Papier toaletowy - 1220 rolek
 • Środki czystości - 21 litrów
 • Mydło w płynie - 32 litry
 • Mydło w kostce - 25 sztuk
 • Chusteczki higieniczne - 8 paczek

ROZLICZENIE
Z portalu zrzutka.pl pozostało na koncie 1320,00 zł - Dodatkowe 

wpłaty jakie wpłynęły w przeciągu 3 tygodni to kwota - 380,00 zł.
Kwotę 1700,00 zł w całości przeznaczono na zakup atestowanych 

maseczek medycznych - 420 szt.
- Pracownicy szpitala przy ulicy Spornej po raz kolejny składają na 

ręce wszystkich osób serdeczne podziękowania za okazaną pomoc a my 
jako Koluszkowska Siła oczywiście przyłączamy się do podziękowań. 
Jednocześnie informujemy, że do odwołania trwa akcja Pomoc Kibola 
Dla Seniora – czytamy na profilu facebookowym FC Koluszki.

SZUKA WŁAŚCICIELA
LUB NOWEGO DOMU!

PIES ZNALEZIONY
W GMINIE KOLUSZKI  
w KWIETNIU 2020 r.

W SPRAWIE ADOPCJI,
ODBIORU ZWIERZĘCIA
PROSIMY O KONTAKT
Z BIUREM INŻYNIERA 

GMINY KOLUSZKI  
- 44 725 67 68

lub SCHRONISKIEM  
DLA ZWIERZĄT 
W ZAWIERCIU 

- 730 505 255, 515 131 350
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W miniony czwartek, 23 
kwietnia, obchodzone było święto 
głównego Patrona Polski, Wojcie-
cha z Pragi, biskupa i męczennika, 
świętego kościoła katolickiego. 
Jest On także Patronem powiatu 
łódzkiego- wschodniego, z uwagi 
na jego atrybuty w ikonografii: 
łódź i wiosło, zatem skojarzenia z 
herbem Łodzi wyraźne. 

Analiza  własnego życia do-
prowadza nas czasem do przedziw-
nych wniosków. Niektórym wie-
dzie się zawsze, inni ciągle mają 
„pod górkę”. „Co innego wielcy 

ludzie, tacy jak święci. Ci to mieli 
życie!”- myślenie na poziomie na-
iwnego dziecka, towarzyszące 
większości z nas, dorosłych. Inter-
pretacja biografii świętych bliższa 
jest często pierwszokomunijnemu, 
kiczowatemu obrazkowi, niż real-
nemu życiu ludzi, których od nas 
nie różniło właściwie nic, poza 
tym, że mieli to, czego wielu z nas 
nie posiada: odwagę patrzenia  na 
Boga...oczami Boga. 

Za Wojciechem  wlokło się 
nieustanne pasmo niepowodzeń. 
Prowokuję? Ależ oczywiście! Tyl-
ko gdy za takim „nieudacznikiem” 
ciągnie się sława męczeństwa i pa-
tronat Europy, to wszystko w na-
szym patrzeniu na ludzkie niepo-
wodzenia zmienia się. Sprawdza 
się znane już powiedzenie jednego 
z polityków, że nie ważne jak za-
czynamy, ważne jak kończymy. 

Wojciech pochodził ze znako-
mitej rodziny Sławnikowiców, któ-
ra w X wieku  rządziła na Mora-
wach. Jego rodzina miała jednak 
potężnego przeciwnika: Przemy-
ślidów  w  Czechach. Studiował 
teologię w Magdeburgu w Niem-
czech. Był zwykłym, wesołym, 

Patroni Polski i Ziemi Łódzkiej 
– Wojciech z Pragi 

także pod względem moralnym, 
chłopakiem. Po wielu latach, już 
jako kapłan, został biskupem Pra-
gi, zastępując swego poprzednika, 
Dytmara. Kroniki zapisały, że w 
młodych latach życie moralne 
Wojciecha nie odbiegało co praw-
da od standardów średniowiecza, 
dawało jednak wiele do życzenia. 
Niebawem jednak wszystko się 
zmieniło, a dniem zmiany stylu ży-
cia młodzieńca był ostatni dzień ży-
cia biskupa Pragi, Dytmara, którego 
śmierci Wojciech był świadkiem. 

Od łoża zmarłego Dytmara, 
który był człowiekiem zgorzknia-
łym, pełnym wyrzutów sumienia 
przez swe grzeszne życie, Wojciech  
odchodził będąc już innym człowie-
kiem: nie rycerzem rozkosznym, 
cieszącym się urokami tego świata, 
lecz mnichem pokutnym. Umiera-
jąc, biskup Dytmar wyznał młode-
mu Wojciechowi swe życiowe grze-
chy i błędy: małą wiarę, zmarnowane 
życie. Sławnikowic postanowił, że 
będzie innym biskupem i nie zmar-
nuje swego życia, jak Dytmar, który 
odchodził z tego świata w poczuciu 
ogromnej pustki duchowej. 

Biskupowanie Wojciecha w 
Pradze zaproponował panom Cze-
skim książę Bolesław II. Nie dlate-
go, że młody Sławnikowic był po-
bożny, rozmodlony i dbał o 
zbawienie swoje i bliźnich. Zadecy-
dowała polityka. Książę czeski po-
chodził z wrogiego Sławnikowicom 
rodu Przemyślidów i liczył, że w 
zamian za tron biskupi, uda mu się 
zapanować nad Morawami. Próba 
korumpowania biskupa przez 
władzę świecką? Skąd my to 
znamy… To mogła być transakcja 
wiązana.  Był to sygnał dla pozosta-
łych braci Wojciecha, panów na 
Morawach: jeśli uznacie  moją 
zwierzchność, dam wam żyć spo-
kojnie. To, że tak właśnie mogło 
wyglądać, podziela m.in. prof. Ge-
rard Labuda, najwybitniejszy znaw-
ca epoki wojciechowej. 

Gdy wprowadził się do kate-
dry Wita w Pradze, lud, znając 
wcześniejszą wesołość obyczajową 
Wojciecha,  jego powszechnie zna-
ną swawolność, zaakceptowało no-
wego biskupa. Szybko jednak dał 
się poznać, że jest już innym du-
chownym, dbającym o czystość i 
prawość obyczajów i walczący z 
korupcją moralną. Po roku był już 
znienawidzony przez wszystkich. 

Naraził się żądaniem zniesienia 
wielożeństwa, małżeństw między 
krewnymi dla pomnożenia swego 
majątku i porzucania niewygod-
nych żon. Potępiał obżarstwo i za-
bawy podczas postu. Naraził się 
Bolesławowi zwalczając sprzedaż 
chrześcijańskich niewolników. Nie-
wolnikiem można było wówczas 
stać się bardzo szybko: wystarczyła 
zwłoka w spłacie długów.  Handel 
niewolnikami oznaczał ogromne 
zyski dla książęcego skarbca.

Biskup naraził się też swoim 
duchownym. Nie dość, że żądał od 
nich życia w celibacie, to uszczuplił 
ich dochody. Wbrew sobie wikłany 
był  także nieustannie w jakieś poli-
tyczne międzynarodowe intrygi 
dworu praskiego. 

Miał dość polityki i postanowił 
opuścić biskupstwo i zostać mni-
chem. Wojciech przemierzył połu-
dnie kontynentu i znalazł się w Rzy-
mie a następnie w opactwie 
benedyktyńskim na Monte Cassino, 
gdzie zetknął się ze sławnym wów-
czas w Europie mnichem Nilem. Po 
pewnym czasie został jednak zmu-
szony, by powrócić do Pragi, a tam 
problemy już na niego czekały. 
Żona pewnego możnowładcy z pra-
skiego rodu Wrszowców popełniła 
cudzołóstwo. Za zdradę była tylko 
jedna kara. Gdy zdradzony mąż 
chciał wiarołomną żonę ukarać, ta, 
korzystając z okazji, że jej małżo-
nek zajęty był zarzynaniem jej  ko-

chanka, schroniła się w katedrze 
pod płaszcz biskupa i za rogi ołta-
rza. Mimo tego, że biskup stanął w 
obronie kobiety, Wrszowiec wy-
wlekł ją na  środek rynku i tam  na 
oczach wszystkich zabił. Wojciech 
znowu ucieka do Rzymu, do klasz-
toru na Awentynie. W międzyczasie 
książę czeski Bolesław II, rękami 
Wrszowców, napada na Libice,  sie-
dzibę Sławnikowiców, i morduje 4 
braci Wojciecha wraz z ich rodzina-
mi. Z całej rodziny, przy życiu po-
zostaje tylko biskup praski i jego 

brat Sobiesław, przebywający wów-
czas na dworze Bolesława Chrobre-
go w Gnieźnie…

Tymczasem papież nakazuje 
Wojciechowi podjąć decyzję: wra-
casz do Pragi do swej diecezji lub 
wyruszasz na misje do pogan. Woj-
ciech nie ma złudzeń, gdzie się 
udać…Prosto z klasztoru na Awen-
tynie  wyrusza na północ do kraju 
Polan. W Gnieźnie wita go z wielką 
radością książę Bolesław, syn 
Mieszka oraz lud grodu.

Po pewnym czasie spędzonym 
w pierwszej stolicy Polski, biskup-
-mnich udaje się w stronę Prus. Za-
równo kronika Jana Kanapariusza, 
autora najstarszej biografii święte-
go, Żywot Wojciecha napisany 
przez niemieckiego kronikarza 
Thietmara  jak i badania naukow-
ców dowodzą, ze wiosna roku 997 
była ciepła, i droga Wojciecha z 
Gniezna na północ była drogą 
rzeczną. Swoje ślady pozostawił 
Wojciech w Świeciu i w Gdańsku, 
gdzie nauczał. 

Potem, po odprawieniu kilku-
dziesięcioosobowej załogi  książę-
cej, w towarzystwie najbliższych 
współbraci, wsiadł do łodzi i udał 
się w stronę kraju Prusów,  by do-
trzeć w okolice dzisiejszego Elblą-
ga. Tu po kilku dniach czekała go 
śmierć z rąk pogańskich Prusów, 
którzy mieli swojego „boga” i nie 
byli zainteresowani przyjęciem no-
wej Religii. 

W międzyczasie, spacerując 
przy granicy z krajem Prusów, szuka-
jąc pożywienia w lesie, nazbierał 
grzybów, którymi posilił się wraz ze 
swymi towarzyszami wyprawy. Po-
mylił jednak  smardze z piestrzenicą, 
grzybem mającym halucynogenne 
właściwości. Wszyscy posnęli, a po 
przebudzeniu zachowywali się dziw-
nie: byli weseli, zanadto ożywieni i 
mieli halucynacje. Gdy ktoś was za-
pyta, z jakiego powodu Wojciech 
czczony jest także jako patron …nar-
komanów, to już wiecie…             Zk 
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Naprawa – pralki, 609-046-483
Montaż ogrodzeń panelowych, 
sztachetowych oraz z siatki. Wybu-
rzenia oraz inne. Wycena gratis, 
507-364-074
Wycinki, karczowanie terenu, 
koszenie i inne. Usługi koparko-ła-
dowarką. Wywrotka do 3,5 t., 
507-364-074  
Fotowoltaika, dofinansowania, 
782-508-763
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060
Ogrodzenia klinkier – łupek, 
604-543-817
Usługi hydrauliczne, instalacje c.o., 
wod.-kan. i gaz. Kotłownie, pompy 
ciepła, 506-098-164
Hydraulik – instalacje c.o.,  
wod.-kan., gazu, 506-864-713
Budowy docieplenia wszelkie, 
604-350-807
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
ROLETY materiałowe w kasetkach, 
Dzień - Noc, plisy, żaluzje, moski-
tiery, tel. 603-993-306
Tynki maszynowe cementowo – 
wapienne, tel. 669-20-19-62
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA
Hurtownia Spożywcza zatrudni 
Kierowcę-Magazyniera,  
tel. 660-170-744
Zatrudnię pracownika do robót 
wodno-kanalizacyjnych i ziemnych 
tel. 665-183-407
Zatrudnię kierowcę kat. C lub C+E, 
kraj, mile widziany emeryt lub 
rencista, 600-215-119
Zatrudnię szwaczki, 664-975-055
Zatrudnimy elektryków,  
tel. 42 214-07-00
Zatrudnię pracownika do działu 
administracyjno-księgowego. Mile 
widziane doświadczenie w księgo-
wości oraz znajomość programu 
Optima. DRIVAL Żelechlinek,  
tel. 606-762-071
Zatrudnię kierowcę kat. C , mile 
widziane uprawnienie na HDS  
tel. 667-583-078 
Zatrudnię pracownika fizycznego 
na skład budowlany w Koluszkach, 
ul Przejazd 16, tel. 693-166-459
Brukarzy z doświadczeniem, 
atrakcyjne wynagrodzenie,  
umowa o pracę, 607-303-814

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działkę 1300 m2, ul. Miła 
w Koluszkach,  tel. 601-348-451
Sprzedam działkę 1800 m2,  
w Nowych Chrustach - woda i prąd, 
tel. 603-082-828
Sprzedam Dom w Koluszkach,  
ul. Żeromskiego o pow. 95 m2, 
tel. 698-614-915
Kupię działkę, ziemię lub gospodar-
stwo rolne, tel. 536-996-026

Sprzedam działki budowlane  
od 600 do 900 m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684 
lub 601-258-627

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      
Poszukuję mieszkania, pół domku, 
domku letniskowego do wynajęcia  
z możliwością zaparkowania auto- 
busu od teraz do września. Możemy 
przystosować miejsce o niższym 
standardzie, tel. 514-738-599  
lub 732-932-107 
Do wynajęcia M4 w bloku 62 m2, 
tel. 605-377-595
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Kury odchowane, kaczki. Węgrzy-
nowice Modrzewie 23, 728-386-763
Maseczki, producent – faktury, 
664-975-055
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
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674
Kupię stare motocykle / motorowery. 
Każdy stan. Gotówka od ręki,  
tel. 791-212-018

USŁUGI
Usługi koparką. Wykopię, rozbiorę, 
wywiozę, 603-692-065
Remonty i Wykończenia komplek-
sowo, 798-429-235
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195

OGŁOSZENIA DROBNE

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

poszukuje pracowników na stanowisko: 

OPERATOR MASZYN SKRAWAJĄCYCH CNC
Opis stanowiska:
– obsługa frezarki sterowanej numerycznie CNC (ploter frezujący),
– wykonywanie części na podstawie rysunku technicznego i 

wcześniej przygotowanego programu przez Programistę / 
Ustawiacza.

Oferujemy:
– stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe w 8 godz. trybie pracy,
– comiesięczne premie uznaniowe,
– dwuzmianowy czas pracy,
– możliwość rozwoju zawodowego
– kursy, szkolenia,
– perspektywę wieloletniej współpracy,
– możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oraz karty 

Multisport,
– całoroczne posiłki regeneracyjne.

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

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

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

tel. 693-905-839

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.

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

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

DORABIANIE KLUCZY – KODOWANIE KLUCZY  
– IMMOBILIZER  

– SPRZEDAŻ ZAMKÓW, WKŁADEK ORAZ KŁÓDEK  
– DORABIANIE WKŁADEK DO KLUCZA 

KOLUSZKI ul. AKACJOWA 18 tel. 668-152-835

NAPRAWA ROWERÓW 
– CENTROWANIE KÓŁ – SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH i 

AKCESORIÓW ROWEROWYCH  
– ODBIERAM ROWER USZKODZONY DOWOŻĘ 

NAPRAWIONY – WIOSENNE PRZEGLĄDY ROWERÓW 

KOLUSZKI ul. AKACJOWA 18 tel. 668-152-835

UWAGA: Nie wyrzucajmy  
śmieci do toalety! 

Służby wodociągowe apelują, by nie wrzucać śmieci do toalety. 
Większość z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, jak poważne mogą być 
skutki tego rodzaju beztroskich przyzwyczajeń.    

- Do sieci kanalizacyjnej trafiają ogromne ilości środków higienicz-
nych. Niestety, trudny dla nas wszystkich czas pandemii koronawirusa, 
jeszcze bardziej ten problem uwydatnił. Największym problemem okazu-
ją się być chusteczki nawilżane. Ich nadmierna ilość może powodować 
zapychanie sieci kanalizacyjnej, uszkodzenia pomp w przepompowa-
niach ścieków i inne poważne awarie, których usuwanie bywa uciążliwe 
i bardzo kosztowne - wyjaśnia Adam Johan, kierownik wydziału kanali-
zacyjnego Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. 

Czego nie powinniśmy wrzucać do sedesu? Żywności, której obec-
ność w sieci sprzyja rozwojowi kolonii szczurów, nawilżanych chuste-
czek i innych środków higienicznych, materiałów opatrunkowych i le-
karstw, środków czystości i chemikaliów, które zagrażają mikroflorze w 
oczyszczalniach ścieków, niedopałków papierosów, tłuszczy i olei, mate-
riałów budowlanych, żwirków z kocich kuwet. Szczególnie niebezpiecz-
ne dla służb kanalizacyjnych okazują się igły, które również lądują w ubi-
kacji. 

Dbając o swoje bezpieczeństwo, zadbajmy też o nasze mieszkania, osie-
dla miasta i wsie. Pomyślmy o pra-
cownikach przedsiębiorstw wodno-
-kanalizacyjnych, którzy każdego 
dnia ryzykują swoim zdrowiem 
dbając o to, żeby w naszych kranach 
nie zabrakło bezpiecznej i czystej 
wody. Nie dostarczajmy im dodat-
kowej pracy! 

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
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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 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.

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462
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Śpiewasz, grasz na instrumencie?  
To konkurs dla Ciebie

Zagraj swój ulubiony utwór  
i wygraj tablet

Wspierając akcję #zostanwdomu, Fundacja PROMUZA organizuje 
konkurs, w którym do wygrania jest tablet Lenovo TAB E10! Konkurs 
kierowany jest do dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia oraz wszyst-
kich uczniów Fundacji PROMUZA. 

- Zależy nam na tym, aby jak najwięcej osób wzięło udział w konkur-
sie. Dla osób uczących się gry na instrumentach, jest to możliwość wyko-
rzystania swoich dotychczasowych umiejętności, a także forma aktywno-
ści domowej w czasie, kiedy nie uczęszczają oni do szkół - informuje 
Marcin Werner prezes Zarządu Fundacji PROMUZA. 

Co trzeba zrobić?
 ) Nagraj filmik z wykonaniem swojego ulubionego utworu (możesz 

poprosić o pomoc rodziców lub opiekunów). 
 ) Wrzuć filmik na YouTube.
 ) Umieśc link w komentarzu do tego posta.
 ) Zbieraj lajki i wygraj tablet! 

Wygrywa filmik z największą liczbą reakcji! 
UWAGA: Nagroda specjalna dla autora najbardziej kreatywnego fil-

miku! 
Konkurs trwa od 4 kwietnia 2020 r. do 4 maja 2020 r. 
Warunkiem do wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja regula-

minu. Więcej informacji na profilu Facebook Fundacji PROMUZA. Mi-
nimalna ilość reakcji kwalifikujących do zwycięstwa w konkursie to 50.

Przedszkolaki z „dwójki”  
w trakcie zdalnego nauczania

W obecnej sytuacji kiedy przedszkola są zamknięte dzieci nie odpo-
czywają i wcale się nie nudzą. Choć zdalna nauka to wyzwanie dla 
wszystkich, to przedszkolaki z koluszkowskiej dwójki, oraz ich rodzice 
mierzą się z tym zadaniem wyśmienicie. A efekty pracy są naprawdę re-
welacyjne. 

Oprócz realizacji codziennych 
zadań, dzieci włączają się w między-
narodowe akcje społeczne, które 
uwrażliwiają na drugiego człowieka 
tj. Dzień Świadomości Autyzmu, 
Światowy dzień zespołu downa.

Przedszkolaki choć nie w swojej 
sali a  w domowym zaciszu z zaanga-
żowaniem  kontynuują zadania w ra-
mach projektów Piękna nasza Polska 
cała, Magiczna moc bajek, Kreatywny 
przedszkolak.

Chociaż sytuacja jest trudna i 
często nie lada wyzwanie stanowi aby 

połączyć pracę zawodową i realizację propozycji zadań, to rodzice wspie-
rają swoje dzieci, oraz przesyłają nauczycielom pozytywną energię  -  
Świetnie przygotowane zabawy, połączone z nauką. Fajnie się bawimy i 
uczymy – nadmienia Anna Lesiak, mama 6-letniej Majki. 

Bardzo dziękujemy rodzicom, którzy wykazują się zaangażowaniem 
i wyrozumiałością – podkreśla Mariola Garnys – Jaskóła, dyrektor przed-
szkola. Zapewne dzieci jak i wychowawcy z niecierpliwością oczekują 
chwili kiedy będą mogli się spotkać i tak jak wcześniej  cieszyć swoją 
obecnością.



Dieta jednego z radnych wesprze za-
kup elementów pakietu 

Rusza akcja „Pakiet  
od Kibola Dla Seniora”

Fan Club Widzewa Łódź z Koluszek nie poprzestaje w organizacji 
akcji charytatywnych, które w tym ciężkim czasie mają na celu pomoc 
mieszkańcom naszego miasta, a także pracownikom szpitali. Po zbiór-
kach pieniężnych oraz środków czystości w koluszkowskich sklepach dla 
szpitala przy ul. Spornej w Łodzi, oraz pomocy dla seniorów zamieszku-
jących nasze miasto w ramach wciąż kontynuowanej akcji Pomoc Kibola 
Dla Seniora, kibice postanowili kolejny raz pomóc tej najstarszej i najbar-
dziej narażonej na koronawirusa grupie osób z Koluszek. 

- Przy współpracy z zaprzy-
jaźnionym z naszym Fan Clubem 
radnym Michałem Nowakiem,  
postanowiliśmy stworzyć pakiet 
bezpieczeństwa dla najstarszych 
mieszkańców naszego miasta. 
Pakiet ten zawierać będzie takie 
rzeczy jak: maseczka, płyn do 
dezynfekcji o działaniu wiruso-
bójczym, oraz mydło w płynie 
lub dwa mydła kostce. Na tę 
chwilę mamy zgromadzonych 
200 takich pakietów. 50 z nich 
trafi do Domu Pomocy przy ul. 
Budowlanych prowadzonego 
przez siostry zakonne, 40 sztuk 
przekażemy do siedziby Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Pozostałe pakiety rozdamy mieszkańcom na ulicach naszego 
miasta i osobom najbardziej potrzebującym. Pełne bezpieczeństwo i hi-
giena w tym momencie, to podstawowa ochrona przed koronawirusem. 
Dzięki tym pakietom chcemy uświadomić seniorów, że noszenie mase-
czek oraz mycie i dezynfekcja rąk to podstawa przetrwania pandemii. Na 
tę chwilę w naszym mieście jest tylko 1 zachorowanie na COVID-19, a 
takimi akcjami jak ta, nasz Fan Club wraz z Michałem Nowakiem, który 
swoją dietę radnego przekazał na zakup środków, chcemy sprawić, aby w 
naszym mieście do końca pandemii liczba chorych zatrzymała się na tym 
jednym przypadku. Już na tym etapie chcemy podziękować firmie Andro 
Anna Fijałkowska za przekazanie maseczek oraz wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do stworzenia akcji - mówi Marcin Frączkowski, przedsta-
wiciel FC Koluszki Widzew Łódź.

Na razie uruchomiona zostaje jedna tura wsparcia. Kolejne etapy ak-
cji zależeć będą od ilości zebranych produktów oraz środków finanso-
wych. 

(pw)

No, teraz wyglądam jak człowiek :-)


