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Tydzień w Koluszkach nr 18

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

1.05.  
ul. 3 Maja 8

2.05.  
ul. 3 Maja 19G

3.05.  
ul. Brzezińska 54

4.05.  
ul. Przejazd 6

5.05.  
ul. 11 Listopada 33

6.05.  
ul. Żwirki 2

7.05.  
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
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Święto 3 Maja w cieniu koronawirusa
W związku z panującymi obostrze-

niami, lokalne obchody uczczenia 229. 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
będą miały ograniczony charakter. Nie bę-
dzie uroczystych przemarszów i zorgani-
zowanego składania wiązanek. Szkoły z 
terenu naszej gminy zadbają o miejsca pa-
mięci w całej gminie, sprzątając je i zapa-
lając znicze. W imieniu wszystkich miesz-
kańców gminy, burmistrz Koluszek złoży 
kwiaty pod pomnikiem Orła Białego. Na 
głównych ulicach miasta zostaną wywie-
szone flagi. Mieszkańcy również są zachę-
cani do wywieszania flag na swoich pose-
sjach, w geście łączności z państwem i 
rodakami.                                           (pw)

Skrzynka pocztowa  
to rzecz obowiązkowa 

Nieoczekiwanie, mieszkańcy naszego kraju dowiedzieli się, że zgod-
nie z obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek instalowania skrzy-
nek pocztowych przy swoich domach. I na nic zdadzą się tłumaczenia, że 
„przecież posiadam adres poczty elektronicznej”.    

Od 2013 roku obowiązek montażu skrzynki pocztowej spoczywa na 
właścicielu bądź współwłaścicielu nieruchomości. Za jej brak lub niepra-
widłowe wymiary grozi kara finansowa nakładana przez prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej (UKE). „Wysokość kary pieniężnej wynosi 
od 50 złotych do 10 000 złotych. Ustalając wysokość kary pieniężnej, 
Prezes UKE bierze pod uwagę stopień szkodliwości czynu” - czytamy w 
ustawie Prawo pocztowe. Grzywną można zostać ukaranym także wtedy, 
gdy zainstalujemy ją w miejscu trudno dostępnym dla listonosza lub nie-
widocznym. 

Tymczasem na kanwie toczącej się dyskusji o terminie wyborów pre-
zydenckich, do Urzędu Miejskiego w Koluszkach wpłynęły pisma od 
mieszkańców, którzy nie wyrażają zgody na udostępnianie danych osobo-
wych Poczcie Polskiej pod kątem organizacji wyborów. 

(pw)Pożary i susza kolejną 
plagą po koronawirusie

Brak opadów oraz często lekkomyślność ludzka spowodowały, że 
w ostatnim czasie nasza straż pożarna odnotowuje gwałtowny wzrost 
liczby pożarów poszycia w lasach i traw na nieużytkach. 

- Przyczyną tego stanu rzeczy jest niestety nieostrożność i brak wy-
obraźni osób przebywających na tych terenach. Zniesienie ograniczeń 

wchodzenia do lasu czy przemieszczania się, spowodowało wzrost liczby 
interwencji straży pożarnej w lasach i w ich pobliżu - czytamy w informa-
cji zamieszczonej na stronie Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Koluszkach.  

W związku ze zwiększonym zagrożeniem pożarowym, straż pożarna 
wdrożyła działania prewencyjne, polegające na dokonaniu weryfikacji 
przejezdności dróg pożarowych w lasach, a także sprawdzenie punktów 
czerpania wody ze zbiorników przeciwpożarowych rozlokowanych w la-
sach oraz sieci hydrantowych znajdujących się w ich obrębie.

Susza niszczy uprawy
Ogromna susza panuje również w rolnictwie. Spora grupa rolników 

nie otrzymała jeszcze rekompensaty za straty suszowe w roku ubiegłym, 
a już musi walczyć o przetrwanie w roku bieżącym. Nerwowo zaczyna się 
robić w internecie. 

- Nie ma ani suszowego, ani dopłat do materiału siewnego, a minister 
rolnictwa mówi, że mamy cierpliwie czekać. Tylko proszę to powiedzieć 
moim krowom w oborze. Susza po raz drugi atakuje. W tamtym roku so-
bie poradziliśmy, ale w tym jak tak dalej będzie, to tylko płakać. Ale co 
tam chłop ze wsi może sobie tylko pisać. Żywność zdrożeje na bank, a na-
sze płody rolne pójdą w dół i kto za to zapłaci. Proszę się na drugi raz za-
stanowić. To, że Pani dostała rekompensatę, to nie znaczy, że wszyscy - 
czytamy we wpisie na Facebooku, zamieszczonym podczas dyskusji 
między mieszkańcami naszej gminy. 

(pw)
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Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach pragnie podziękować za 
okazane wsparcie materialne w trudnym czasie zagrożenia epidemiolo-
gicznego. W szczególności dziękujemy:

 • Starostwu Powiatowemu w Łodzi, 
 • Łódzkiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Łodzi, wydział Zdro-
wia, Rodziny i Polityki Społecznej,

 • Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego,
 • Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Koluszkach, 
 • Kołu Gospodyń Wiejskich „Jordano Wianki” z Jordanowa.
 • Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych „Maxima Fides” Sp. z o. o.  
z Łodzi

 • Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Koluszkach

Mieszkańcy, pracownicy i dyrektor DPS w Lisowicach  

Podziekowanie od DPS-u Zagraniczna kwarantanna  
dobiega końca

Mieszkańcy naszej gminy wracający z zzagranicy kończą kwaran-
tannę. Przypomnijmy, że gmina w tym celu udostępniła kilkanaście 
mieszkań komunalnych.

- Na szczęście wszyscy którzy je opuszczają są zdrowi. Baliśmy się tro-
chę tej kwarantanny. Ludzie przylatywali samolotami podstawionymi przez 
Rząd, później specjalnymi pociągami przyjeżdżali na dworzec. Mieszkańcy z 
głównej fali powrotów skończyli już czas izolacji i wrócili bezpiecznie do 
swoich domów - informuje Mateusz Karwowski, dyrektor Wydziału Inwe-
stycji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Koluszkach.

Jak informują przedstawiciele naszej gminy, Koluszki od samego po-
czątku przygotowane były i są na różne warianty. Oprócz mieszkań ko-
munalnych, do pełnienia funkcji miejsca kwarantanny zbiorowej lub na-
wet izolatorium dla części chorych, przystosowany został budynek 
dawnego gimnazjum.

- Mógłby on służyć też jako miejsce czasowego pobytu dla pasażerów 
pociągu, który trzeba nagle zabezpieczyć na dworcu, a w którym znajdują 
się ludzie z różnych stron Polski. Do takich sytuacji na szczęście nie doszło 
i wierzymy, że tak zostanie – dodaje Mateusz Karwowski.                     (pw)

Strona internetowa gminy platformą  
sprzedaży produktów rolniczych

„Pomóż rolnikowi, 
kup jego produkty”

W związku z trwającą epidemią koronawirusa, rolnicy mają problem 
ze zbytem swoich produktów. Na stronie internetowej Gminy Koluszki 
zostanie utworzona zakładka „Pomóż rolnikowi, kup jego produkty”, na 
której rolnik może zamieścić ogłoszenie z informacją o tym, jaki produkt 
ma do sprzedania. Mogą to być np. kwiaty, owoce lub warzywa. Jeśli rol-
nik jest zainteresowany umieszczeniem ogłoszenia na stronie gminy, 
może to uczynić podając następujące dane: 

 • nazwę gospodarstwa, 
 • adres 
 • imię i nazwisko właściciela, 
 • nr telefonu 
 • ofertę sprzedaży 
 • ewentualnie cenę produktu. 

Dane należy przesłać na adres: 
promocja@koluszki.pl   tel. 44 725 67 19

Opiekunowie medyczni objęci ofertą 
biletów miesięcznych POLREGIO za 1 zł 

Opiekunowie medyczni, współwalczący na pierwszej linii ze skutka-
mi epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, mogą skorzystać ze specjalnej 
oferty biletów miesięcznych POLREGIO za symboliczną złotówkę.

Bilety miesięczne za 1 zł to specjalna oferta POLREGIO dla pracow-
ników służby zdrowia walczących ze skutkami epidemii SARS-CoV-2. 
W ciągu trzech tygodni skorzystało z niej ponad 2000 pracowników służ-
by zdrowia. POLREGIO pozostając w stałej współpracy z Ministerstwem 
zdrowia m.in. w zakresie przeciwdziałania skutkom epidemii, włączyło 
do oferty opiekunów medycznych, którzy mogą kupić bilet miesięczny 
POLREGIO za 1 zł. Opiekunowie medyczni, delegowani do pracy np. w 
Domach Pomocy Społecznej niejednokrotnie oddalonych o kilkadziesiąt 
kilometrów od ich miejsca zamieszkania, podejmują działania opiekuń-
czo-pielęgnacyjne, które mają duży wpływ na poprawę stanu zdrowia pa-
cjentów.

– To niezwykle ważne, by dać namacalne wsparcie dla osób, które są 
na pierwszej linii walki z epidemią – podkreśla Wojciech Andrusiewicz, 
rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia. – Cieszy nas, że teraz obok per-
sonelu medycznego, także opiekunowie medyczni mogą skorzystać ze 
wsparcia finansowego w przejazdach. Dziękujemy za ten gest – dodaje 
rzecznik MZ. 

– Dzięki współpracy z Ministerstwem Zdrowia w tej dynamicznie 
zmieniającej się rzeczywistości możemy na bieżąco reagować i udzielać 
wsparcia tym pracownikom służby zdrowia, którzy są lub w danym mo-
mencie stają się bezpośrednio narażeni na utratę zdrowia, a nawet życia, 
bohatersko walcząc ze skutkami epidemii. Myślimy też perspektywicz-
nie, stąd już teraz POLREGIO planuje przyszłą ofertę tak, by pracownicy 
służby zdrowia zawsze czuli się docenieni  – powiedział Dominik Lebda, 
rzecznik prasowy POLREGIO. 

Każda osoba z biletem miesięcznym za 1 zł dla pracowników służby 
zdrowia musi posiadać w pociągu ważny dokument poświadczający 
uprawnienie do korzystania z takiego przejazdu (właściwy dla wykony-
wanego zawodu) o którym mowa w warunkach taryfowych. Bilety za 1zł 
dla pracowników służby zdrowia wydawane są na konkretny odcinek na 
przejazdy „tam i z powrotem”, a ich zakup jest możliwy w kasach bileto-
wych, w systemie sprzedaży na stronie internetowej polregio.pl, poprzez 
KOLEO, a także w pociągu u obsługi (bez opłaty za wydanie biletu).

Dominik Lebda
Rzecznik prasowy POLREGIO sp. z o. o. 
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Jeszcze 2 miesiące temu nikt z 
nas nie sądził, że sytuacja z epide-
mią koronawirusa w Chinach tak 
diametralnie zmieni nasze życie. 
Niemal na wszystkich płaszczy-
znach funkcjonowania wygląda ono 
w dniu dzisiejszym zupełnie ina-
czej, niż kilka tygodni temu. Rozpę-
dzeni gonitwą za pieniądzem, karie-

rą... nagle zostaliśmy zatrzymani. 
Planowaliśmy naszą przyszłość, in-
westycje, a także wakacje. Niestety, 
w tym momencie sytuacja z epide-
mią tak się rozwinęła, że zastana-
wiamy się nad tym, czy do sklepu 
wyjść dziś, czy może jednak nie ma 
takiej konieczności i może przeło-
żyć to na za dzień czy dwa. Podob-
nie wygląda z naszymi planami wy-
jazdowymi. Zamknięcie granic i 
wstrzymanie ruchu lotniczego spo-
wodowały, że wiele osób, które 
miały zaplanowane wakacje w 
okresie od połowy marca, niestety, 
zostały odwołane lub przełożone na 
potem. I co teraz? Wiele informacji 
pojawiło się o tym w Internecie czy 
w telewizji. Myślę, że warto    wyja-
śnić, jak naprawdę to wygląda, 
gdyż natłok informacji w mediach 
spowodował często stres i niepokój.

Klienci, których wyloty już 
zostały odwołane przez touropera-
torów mają kilka opcji do wyboru. 
Mogą przesunąć swój wylot czy 
wyjazd na późniejszy termin, od-
zyskać całość wpłaconych pienię-
dzy (zgodnie z wprowadzoną spe-
custawą) lub odebrać voucher do 
wykorzystania na kolejne wakacje, 
który często opiewa na wyższą 
kwotę niż ta wpłacona przez klien-

Zostań w domu. Jak długo jeszcze? 

Kilka porad z Biura  
Turystycznego „Turkus”

ta do biura. W żadnej z tych opcji, 
i warto to podkreślić, klient nie 
traci nawet złotówki z wpłaconych 
pieniędzy.  

Wiele osób zadaje sobie pyta-
nie, co z wakacjami. Niektórzy to-
uroperatorzy już podjęli decyzje o 
możliwości zamiany wpłaconych 
pieniędzy na vouchery oraz o możli-

wościach przesunięcia swo-
ich wakacji nawet na ofertę 
Lato 2021. Pojawiła się już 
ona np. w Itace i klienci 
chętnie z tego korzystają. 
Decyzje są podejmowane na 
bieżąco i pomimo tego, że 
nie jest to łatwy czas ani dla 
nas, ani dla naszych klien-
tów, staramy się rozwiązy-
wać każdy problem najlepiej 
jak tylko się da. Nikt nie tra-
ci swoich pieniędzy i to jest 
najistotniejsze.

Jak są tendencje? Na-
dal chcemy latać. Bardzo 
dużo osób dzwoni i mówi, 
że czeka na wakacje i liczy 
na to, że ich lot nie zostanie 

odwołany. Są tacy, którzy obawia-
ją się wyjazdu, bo np. stracili pra-
cę i nie wiedzą, czy będzie ich po 
prostu stać na zaplanowany wy-
jazd. Wiele osób przesuwa swoje 
plany na jesień i zimę i rezerwuje 
np. oferty na ferie w lutym 2021. 
Anulacji z inicjatywy samych 
klientów jest bardzo mało.

Ja wprawdzie od połowy 
marca pracuję zdalnie z domu, ale 
planuję powrócić do biura w poło-
wie maja. Mam nadzieję, że mi się 
to uda i będę znów do Państwa 
dyspozycji osobiście za biurkiem. 
Może początkowo przez kilka go-
dzin dziennie.

Nieustannie jestem w kontak-
cie z klientami, którzy dokonali 
rezerwacji. Codziennie pracuję dla 
nich i działam tak jak zawsze, czy-
li do każdego klienta podchodzę 
indywidualnie.

Miejmy nadzieję, że ta nad-
zwyczajna sytuacja jak najszybciej 
się skończy i zaczniemy znów cie-
szyć się nie tylko wakacjami, ale 
także nawet zwykłym wyjściem do 
kina, pójściem do restauracji czy 
wspólnym grillem z przyjaciółmi. 
Czego Państwu i sobie życzę.

Anna Michalec
Biuro Podróży Turkus

Terminy egzaminów
Rząd przewiduje, że egzamin maturalny odbędzie się w dniach 8-29 

czerwca br., a ósmoklasisty w terminie 16-18 czerwca br. Przedłużone zo-
stało zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków oraz ograniczenie prowa-
dzenia działalności dydaktycznej na uczelniach do 24 maja br. Wszystkie 
terminy zależą od utrzymania obecnej dyscypliny sanitarnej przez Pola-
ków. W najbliższym czasie rząd ma przedstawić decyzje dotyczące pro-
wadzenia pewnych form działalności opiekuńczej w części placówek.

Egzamin maturalny
Termin: 8-29 czerwca br.

W tym roku nie będzie ustnego egzaminu maturalnego. Dodatkowy 
egzamin maturalny powinien odbyć się na początku lipca br. Wyniki ma-
tury mają być podane do ok. 11 sierpnia br. Osoby, które chciałyby popra-
wiać egzamin maturalny, mogłyby to zrobić na początku września.

Egzamin ósmoklasisty
Termin: 16-18 czerwca br.

Egzamin ósmoklasisty ma być sprawdzony do końca lipca. Wtedy 
uczniowie będą mogli przekazywać świadectwa i zaświadczenia z wyni-
ków egzaminów do wybranych przez siebie szkół średnich.

Egzamin zawodowy i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Formuła (podstawa programowa) 2012 i 2017: 
– 22 czerwca - 9 lipca br.
Formuła (podstawa programowa) 2019: 
– 17-28 sierpnia br. 

Przedłużenie zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków
Termin: 24 maja br.
Do tego czasu uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, 

ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej. 

Ograniczenie działalności na uczelniach
Termin: 24 maja br.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek zaznaczył, 
że w związku z nowymi terminami egzaminów maturalnych modyfikacji 
ulegnie proces rekrutacji do szkół wyższych. „Podtrzymana jest zasada, że 
matury są wyznacznikiem jakościowym w rekrutacji na studia” – podkre-
ślił minister. Jak dodał, możliwe jest, by rok akademicki rozpoczął się w 
normalnym trybie.

(info: www.gov.pl)

Odmrożenie funkcjonowania  
przedszkoli i żłobków

Na 6 maja zapowiedziane zostało otwarcie żłobków i przedszkoli. By 
poznać szczegóły funkcjonowania tych placówek, mieszkańcy naszej 
gminy muszą uzbroić się jeszcze w cierpliwość. Konieczne jest bowiem 
poznanie konkretnych wytycznych. Rodzice proszeni są o to, by informo-
wali telefonicznie placówki o potrzebie organizowania opieki dla swych 
dzieci. 

Poniżej zamieszczamy numery telefonów do przedszkoli i żłobka: 
- Przedszkole nr 1 w Koluszkach: 512-446-570, 512-446-548
- Przedszkole nr 2 w Koluszkach: 44 714 58 28
- Przedszkole nr 3 w Koluszkach: 44 714 58 49
- Przedszkole w Gałkowie Dużym: 44 714 58 19
- Przedszkole w Różycy: 44 714 58 50
- Żłobek Miejski w Koluszkach: 42 235 17 89
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Raport ornitologiczny nie pozostawia złudzeń:  
gawrony wrócą i już to robią

Efekty płoszenia w parku
Przez cały marzec na terenie 

Parku Miejskiego w Koluszkach 
prowadzone były zabiegi płoszenia 
gawronów metodami sokolniczy-
mi, w celu uniemożliwienia gaw-
ronom założenia gniazd na terenie 
Parku i wymuszenie na populacji 
gawronów założenia kolonii gniaz-
dowej poza jego obrębem. Płosze-
nie odbywało się na podstawie de-
cyzja Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Łodzi z 

dnia 9 stycznia 2020 r. Zezwolenie 
obejmowało okres od 1 marca do 
31 marca 2020 r.

Dysponujemy już raportem 
ornitologicznym, który szczegóło-
wo omawia skuteczność płoszenia 
oraz zachowanie ptaków w parku 
podczas pracy sokolnika. 

Skuteczność płoszenia
Liczba pozostawionych sta-

rych gniazd gawronów na dzień 
01.03.2019 r., czyli w dniu rozpo-
częcia płoszenia wynosiła ok. 25 - 
28 sztuk. Liczenie gniazd w ostat-
nim dniu płoszeń (31.03.2020 r.) 
określiło liczbę gniazd na ok. 28 
sztuk. W okresie płoszenia sokol-
niczego nie powstały zatem na te-
renie parku żadne nowe gniazda. 
W końcu miesiąca marca przy nie-
których gniazdach wzmogła się 
aktywność par gawronów, łącznie 
z próbami ich odbudowy. Do koń-
ca marca tylko kilka gniazd uległo 
lekkiej rozbudowie, położonych w 
północno wschodnie części parku.

Czy to zatem oznacza, że ak-
cja zakończyła się wielkim sukce-
sem? Nie do końca. Choć obserwa-
cje specjalisty ornitologa wskazują, 
że działalność sokolnicza przyczy-
niła się do uniknięcia zbudowania 

przez gawrony nowych gniazd, a 
także do zmniejszenia aktywności 
gawronów na ternie parku, to jed-
nak raport podkreśla, że może wy-
nikać to częściowo z wczesnego 
terminu prowadzonych płoszeń, w 
którym gawrony jeszcze nie były 
silnie zdeterminowane w zajmo-
waniu starych i budowie nowych 
gniazd. Przyczyniły się do tego 
również stosunkowo zimne tempe-
ratury panujące w marcu 2020 r. W 

pozostałych lokalizacjach kolonii 
gawronów aktywność tych ptaków 
była także stosunkowo niewysoka. 
Najwyższe nasilenie lotów gawro-
nów stwierdzono w okolicy sosno-
wego lasku znajdującego się na ty-
łach budynku Komendy Policji 
przy ul. 11 Listopada w Kolusz-
kach, gdzie stwierdzono ok. 170 
gniazd (podobną liczbę wykazano 
w roku 2019). 

A zatem podsumowując, na 
podstawie obserwacji z poprzed-
nich sezonów można przewidy-
wać, że po zakończeniu płoszenia 
na terenie Parku Miejskiego z 
dniem 31.03.2020 r. dojdzie do 
rozwoju kolonii gawronów na jego 
terenie. Ze względu na stosunkowo 
zimny marzec 2020 aktywność 
gawronów na terenie parku i ich 
determinacja do zajmowania 
gniazd w tym okresie były osłabio-
ne, co mogło obniżyć trwały efekt 
płoszenia sokolniczego. Zdaniem 
ornitologa, przy nastaniu korzyst-
niejszych warunków meteorolo-
gicznych w kwietniu, najprawdo-
podobniej nastąpi spodziewany 
wzrost aktywności gawronów, 
skutkujący przystąpieniem ptaków 
do lęgu. Co zresztą już obserwuje-
my w parku. Wobec rozwoju kolo-

nii gawronów w okolicy Komendy 
Policji przy ul. 11 Listopada, moż-
liwe jest, że ta rozwijająca się ko-
lonia satelicka przyjmie część 
gawronów dotychczas gniazdują-
cych w Parku Miejskim. 

Wpływ szponiastych  
na inne ptaki

Co ciekawe, raport ornitolo-
giczny zawiera również opis za-
chowania się ptaków szponiastych 
w stosunku do ptaków zamieszku-
jących Park Miejski. Przypomnij-
my, że sokolnik posługiwał się kil-
koma gatunkami „łowców”. Były 
to m.in.: raróg Falco cherrug, ja-
strząb Accipiter gentilis, oraz my-
szołowiec rdzawoskrzydły Parabu-
teo unicinctus.

Podczas płoszenia nie obser-
wowano ataków i innych zacho-

Opinia sokolnika
– Na pewno udało się przepłoszyć sporą liczbę gawronów. Za-

uważyłem, że część z nich znalazła swoje nowe legowiska i gniazda w 
lasku znajdującym się za komendą Policji. Czy część z nich tu wróci? 
Ciężko powiedzieć. Aby park zupełnie „oczyścić” z gawronów, po-
trzeba tę pracę powtarzać do 5 lat, aż „minie” kilka pokoleń ptaków, 
które w końcu zrezygnują z powracania do parku – mówi Kamil Do-
mański, sokolnik z Bełchatowa zatrudniony przez Gminę Koluszki do 
akcji płoszenia.

Parki są obecnie miejscem najczęściej zamieszkiwanym przez ten 
gatunek ptaków. Kiedyś gawrony żyły w lasach i na polach, z czasem 
sprowadziły się do miejsc zamieszkiwanych przez człowiek, z dużą 
ilością łatwo dostępnego pokarmu.  

wań agresywnych ptaków szponia-
stych w stosunku do gawronów 
zamieszkujących park. Odnotowa-
no pojedyncze przypadki prób ata-
ku myszołowca rdzawoskrzydłego 
na obecne w parku grzywacze (ga-
tunek łowny gołębia). Obserwowa-
no również normalną aktywność 
drobnych ptaków wróblowych pro-
wadzoną mimo obecności w pobli-
żu stosowanych w płoszeniu pta-
ków szponiastych. Rejestrowano 
co prawda sporadyczne reakcje za-
niepokojenia w postaci sygnałów 
alarmowych kosa Turdus merula, 
bogatki Parus major, ale ich skala 
była niewysoka. Nadzór ornitolo-
giczny ocenił reakcję miejscowej 
awifauny na obecność ptaków 
szponiastych jako stosunkowo spo-
kojną.

(pw)

Biblioteka wznawia działalność
W czwartek premier Mateusz Morawiecki przedstawił szczegóły 

drugiego etapu odmrożenia gospodarki. Od 4 maja odwiedzać będzie 
można instytucje kultury, w tym biblioteki. 

W Koluszkach miejska biblioteka otwarta będzie w poniedziałek, 
wtorek, czwartek i piątek w godz. 8.00-16.00, w środę od 10.00 do 18.00. 
Nieczynna będzie czytelnia. Możliwy będzie jedynie zwrot i wypożycze-
nie książek. Pamiętajmy, że na terenie biblioteki obowiązują standardowe 
obostrzenia pandemiczne. Należy zachowywać odstęp, nosić maseczkę. 
Książki będą segregowane i poddawane kwarantannie. Uwaga: filia bi-
blioteki w Gałkowie Dużym pozostaje zamknięta do odwołania.         (pw)   
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Samorząd zasponsoruje  
reklamę w gazecie

Gmina Koluszki wykupiła w gazecie „Tydzień w Koluszkach” po-
wierzchnię reklamową o objętości 20 stron, która to zostanie przeznaczo-
na w celach reklamowych dla lokalnych przedsiębiorców. Każda osoba, 
która ma zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie naszej gmi-
ny, zyskuje możliwość zamieszczenia jednorazowo reklamy czarno-białej 
o wymiarach 9 cm na 3 cm. Koszt jej zamieszczenia to symboliczna zło-
tówka. Przy zarezerwowanych 20 stronach z darmowej promocji będzie 
mogło skorzystać łącznie 320 firm. Ze względu na ograniczoną po-
wierzchnię reklamową, obowiązuje zasada pierwszeństwa zgłoszeń. 

Treść reklam (możliwość dodania loga) lub już gotowe projekty o 
wymiarach 9 cm na 3 cm, prosimy nadsyłać na adres naszej gazety  
twk@koluszki.pl (z dopiskiem BON). UWAGA: 

Reklamy nie będą drukowane pojedynczo. Druk rozpocznie się w 
chwili uzbierania całej strony (16 reklam).            

(pw)

Ulgi w podatkach i czynszach
Mieszkańcy, którzy w związku z okresem pandemicznym ponieśli fi-

zyczne straty finansowe (np. zamknięcie zakładu), mogą liczyć na wspar-
cie gminy, polegające na umorzeniu, odroczeniu bądź rozłożeniu na raty 
zaległości w uiszczaniu podatku od nieruchomości. Każdy przypadek 
rozpatrywany jest jednak indywidualnie. Nie istnieje program automa-
tycznych ulg. Nad stworzeniem ogólnodostępnych mechanizmów wspar-
cia samorząd będzie dopiero debatował. Gmina czeka bowiem na wejście 
w życie ustawy antykryzysowej Tarcza 3.0, na podstawie której będą po-
dejmowane konkretne decyzje.

(pw)

Raport z Gminy Koluszki
 � Urząd Miejski informuje, że na podstawie informacji przekazanych z 
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, na terenie Gminy 
Koluszki wystąpiły 2 nowe zakażenia koronawirusem (jedno na tere-
nie miasta)

 � 23 kwietnia strażacy ochotnicy z terenu Gminy Koluszki zameldowa-
li gotowość wyjazdu i pomocy w gaszeniu pożaru na terenie Biebrzań-
skiego Parku Narodowego.

 � matury rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie części ustnej. Egzaminy 
na zakończenie szkoły podstawowej odbędą się w dniach 16-18 
czerwca, zawodowe od czerwca do sierpnia.

 � żłobki, szkoły i przedszkola pozostają zamknięte przynajmniej do 24 
maja.

 � Kasz-Bus Informuje, że w majówkę tj. 1-3 maja (piątek, sobota i nie-
dziela) busy tego przewoźnika nie będą kursowały.

 � świadczenie ZUS dla rodziców najmłodszych dzieci zostało przedłu-
żone do 3 maja, być może po tej dacie uruchomione zostaną jakieś for-
my opieki dla najmłodszych. Niebawem mamy poznać więcej szcze-
gółów.

 � większość samorządów naszego województwa, w tym nasza gmina, 
nie przekazało danych osobowych swoich mieszkańców Poczcie Pol-
skiej. Urząd Miejski w Koluszkach poprosił o wskazanie podstawy 
prawnej takich oczekiwań. W grę wchodzi bowiem przesłanie wrażli-
wych danych 23 tysięcy ludzi zwykłym e-mailem.

Rusza akcja wsparcia  
lokalnego biznesu
Gmina uruchamia program „Bon na lepsze czasy” 

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

Samorząd chce pomóc lokalnym firmom, poprzez zachęcenie na-
szych mieszkańców do wykupu tzw. voucherów z długim terminem wy-
korzystania. Voucher to pewnego rodzaju bon, który uprawnia jego posia-
dacza do korzystania z określonych usług i produktów. Transakcja ma 
przynieść obopólną korzyść. Dzięki tego rodzaju produktowi 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. Urząd Miejski w Koluszkach zachęca do kontaktu telefonicz-
nego pod numerem tel. 44 725 67 19. Wydelegowany do obsługi akcji 
pracownik wytłumaczy zasady uczestnictwa w programie oraz przyjmie 
zgłoszenie. 

Następnie na stronie www.koluszki.pl obsługiwanej przez gminę, 
pojawi się lista firm z opisem usług, danymi do kontaktu, logiem, oraz 
proponowanym rabatem. Rabat rozumiany jako swego rodzaju odwdzię-
czenie się swoim klientom za pomoc w utrzymaniu firmy w tym trudnym 
czasie, to najważniejszy element reklamy. Jego wysokość każdy przedsię-
biorca musi określić indywidualnie, podobnie jak data do której klient 
może zrealizować dany bon.  

Jeżeli zasady uczestnictwa w programie są jasne, można już przesłać 
powyższe dane do zamieszczenia na stronie (adres promocja@koluszki.pl).  

(pw)  

Wspieraj lokalnych przedsiębiorców  
i wykup voucher na usługę lub produkt:
1. wybierz z listy przedsiębiorców na stronie www.koluszki.pl  

kogo chcesz wesprzeć 
2. odwiedź go i wybierz produkt lub usługę którą chcesz 

zakupić 
3. zrealizuj bon ze zniżką w dogodnym dla siebie terminie

 � wiemy już jak będzie przebiegała tegoroczna I Komunia Św. w parafii 
w Kaletniku. Dzieci zostały podzielone na 2-3 osobowe grupy, a same 
uroczystości zostały rozplanowane w każdą niedziele do połowy sierp-
nia.

 � pomimo epidemii nadal odbywają się śluby w naszym Urzędzie Stanu 
Cywilnego. W najbliższy weekend miłość ślubować sobie będą Kasia 
i Bartek. Pozdrawiamy. 
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Pół roku mija szybko. Te same 
bure, mokre, chłodne dni. Bez-
śnieżne, bezsłoneczne. Nie dzieje 
się nic. I nagle, po burych tygo-
dniach bez nadziei, miesiącach co 
nigdy się nie kończyły, pierwszy 
promień słońca, pierwszy powiew 
wiatru niosącego zapach mokrej 
ziemi i czegoś jeszcze… Gnojów-
ka? Skąd u licha w centrum Łodzi 
gnojówka? A i owszem okazuje 
się, że miastowi kamienicznicy 
wzorem wiejskich sposobów, 
użyźniają swoje uprawy doniczko-
wo-balkonowe rzetelną, słusznie 
śmierdzącą gnojówką. Jak to się 
kupuje? W sklepie? 

„Dzień dobry, poproszę pół li-
tra gnoju, dwie końskie kupy i je-
den krowi placek”. Przecież to ab-
surd, w dodatku absurd, który 
uszczęśliwia sąsiadów, zapachem 
świeżo użyźnionego pola, zmie-
szanym z intensywną wonią spalin 
samochodowych. Gwarantuję, ża-
den obiad wtedy nie jest jadalny. 
Dlatego wraz z pierwszą smrodli-
wą oznaką wiosny, spakowałam 
się i wróciłam, żeby odetchnąć cu-
downym powiewem kaletnickiego 
lasu. Gdzieś w okolicy Gałkówka-
-Kolonii wyczułam wyraźnie, że i 
tu też się użyźnia uprawy, ale prze-
cież TU, to zupełnie co innego. 
Swojskie, naturalne smrodki, no i 
spalin mniej – da się oddychać.

Pewnie biegłabym niesiona 
jak na skrzydłach pegaza wprost 
do lasu, tyle tylko, że akurat, pan-
demia i las zamknięty. Niby stoi 

jak zawsze, między drzewami nie 
ma żywego ducha, jak zwykle 
zresztą, a jednak zamknięty. We-
szłabym, ale się boję. Nie tyle boję 
się, że napadnie na mnie stado za-
rażonych grypą sarenek i wszyst-
kie zaczną na mnie kichać. Boję się 
raczej, że wypatrzy mnie czujne 
oko stróża prawa, a on chciał - nie 
chciał, w końcu na służbie, będzie 
musiał mnie przywołać do porząd-
ku. Wejść do lasu można, tylko bi-
let za kilkaset złotych, wydaje mi 
się nie na moją kieszeń.

Karnie zatem wracam do 
domu, mojego kaletnickiego 
domu. 

Ten sezon zaczynam 
od remontu, dlatego po-
dzielę się z Wami moimi 
obserwacjami na ten wła-
śnie temat. Spodobała mi 
się ściana z surowych ce-
gieł. Nie jest to jakiś duży 
wydatek, kupuje się goto-
we panele z gipsu imitują-
ce ceglaną ścianę, później 
maluje i woilá.  

I nachodzi mnie takie 
przemyślenie. Mam pięk-
ną imitującą ceglaną, ścia-
nę, bo przykleiłam panele 
na tynk, który ktoś tam 
położył, żeby zakryć pięk-
ną ceglaną ścianę – sza-
leństwo.

W związku z czę-
ściowym zakazem łażenia 
po sklepach, w tym me-

blowych, budowlanych i innych 
bardzo w trakcie remontu potrzeb-
nych, większość zakupów robiłam 
on-line i z radością stwierdziłam, 
że w Żakowicach jest paczkomat! 
Jakże to modne, jakże wygodne. 
Specjalna aplikacja na telefon 
sprawia, że szafki otwierają się 
zdalnie. W razie gdyby ktoś naki-
chał na panel dotykowy, ja nie mu-
szę go dotykać, co w dzisiejszych 
czasach istotne. W ogóle nie nale-
ży teraz nic dotykać, przynajmniej, 
nie dłońmi. Zatem otwieram drzwi 
łokciem (zamykam zresztą też), 
światło zapalam łokciem i w ogóle 
wszystko staram się tym łokciem 
robić. Później kiedy zakręci mi się 
w nosie od wiosennych pyłków, to 
kicham w łokieć – bo tak w telewi-
zji mówiono. Nie spodziewałam 
się jak sprawny może być taki ło-
kieć i jak niezbędny. Jeszcze bez-

pieczniej byłoby kilka czynności 
wykonywać stopą, a to z prostej 
przyczyny, że rzadko dotykamy 
stopą twarzy, a to z kolei minimali-
zuje szansę zarażenia wirusami. 
Można, jeśli się uprzeć, podnieść 
deskę sedesową stopą, dosięgnąć 
stopą spłuczki, niektórzy spokojnie 
sięgną stopą do klamki żeby otwo-
rzyć drzwi, ale ile trzeba mieć w 
sobie determinacji, żeby stopą 
wstukać kod wejściowy do domo-
fonu?

Wróćmy jednak do paczko-
matu, którego obecność w najbliż-
szej okolicy tak mnie ucieszyła. 
Okazało się szybko, że nie tylko 
mnie spodobał się pomysł zrobie-
nia zakupów w sieci. Prawdopo-
dobnie w ten sposób pomyśleliśmy 
wszyscy. Kolejka pod paczkoma-
tem, to ta odsłona teatru życia, ja-
kiej jeszcze nie grali – już grają. 

Jeśli jest kolejka i każdy musi 
wstukać kod, to pół biedy, gorzej 
(co już mi się zdarzyło) jak wszy-
scy otwierają zdalnie. Cztery oso-
by pod paczkomatem. Każdy w 
swój telefon robi puk, puk, puk i 
już po chwili otwierają się wszyst-
kie skrytki i nikt nie wie która 
paczka jest czyja. Nawiązuje się 
mniej lub bardziej przyjemny dia-
log. 

-„Co Pani robisz? -Nie widzi 
Pani, że ja też robię? -Co żeś Pani 
narobiła?”.

I w tym miejscu pozdrawiam 
elokwentnego (znał wyrazy, któ-
rych nie znałam ja) Pana, z czarne-
go auta, życząc mu w tym miejscu, 
żeby pił mniej kawy i zażywał leki 
na bazie melisy czy czegoś podob-
nego, bo jak się będzie tak pieklić, 
to dostanie wylewu. 

A skoro jestem już przy po-
zdrowieniach i innych prywatach, 
to ukłon głęboki składam Panom 
kurierom. Paczkomaty przepełnio-
ne, a oni w samochodzie czają się 
w pobliżu i osiem godzin kwitną w 
upale zamknięci w furgonetce, 
czekając, aż klient odbierze pacz-
kę, żeby w to miejsce włożyć ko-
lejną. Ostatecznie, niby paczkomat 
a jednak mobilne biuro odbioru z 
„okienka”. 

Karolina Bast Kolasa 

Pamiętniki kaletnickie II (cz. 1)

Powrót do raju

ZUS od poniedziałku  
ponownie otwarty dla klientów

Od 4 maja 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przywraca 
obsługę klientów w swoich placówkach. U pracowników będzie moż-
na m.in. uzyskać informacje jak złożyć wnioski, dokumenty, a także 
w jaki sposób założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych 
(PUE).

W placówkach ZUS nadal pozostaną skrzynki, do których można sa-
modzielnie składać dokumenty, wnioski lub pisma. 

Zachęcamy przy okazji wizyty w Zakładzie  do zakładania profili na 
portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i korzystania z usług 
elektronicznych. Konto na portalu PUE ZUS można założyć przez internet 
bez wychodzenia z domu - za pomocą profilu zaufanego lub bankowości 
elektronicznej. Można je założyć również korzystając z pomocy pracowni-
ka ZUS, na salach obsługi klientów. Na PUE ZUS można samodzielnie po-
brać potwierdzenia z danymi zgromadzonymi w ZUS oraz przekazać elek-
tronicznie wnioski o wydanie stosownych zaświadczeń. Za pomocą PUE 
można także złożyć wnioski o pomoc z tzw. tarczy antykryzysowej.

Ważne bezpieczeństwo
Otwarcie sal obsługi klientów odbędzie się zachowaniem wszelkich 

zasad bezpieczeństwa. 
Ze względu na bezpieczeństwo prosimy, aby odwiedzać placówki 

ZUS tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne. Do czasu obowiązywania wy-
tycznych rządowych, odwiedzający powinni posiadać środki ochrony 
osłaniające nos i usta. 

Monika Kiełczyńska
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Rozdano już ponad 800 sztuk maseczek  
wielokrotnego użytku 

MOK rozdaje uszyte  
przez siebie maseczki

Epidemia koronawirusa zmieniła nasze codzienne życie. Z powodu 
zamknięcia jednostek o charakterze kulturalnym, nie możemy iść do Kina 
Odeon 3D, ani skorzystać z oferty zajęć oferowanych przez Miejski Ośro-
dek Kultury w Koluszkach. W obliczu narastających potrzeb, kultura mu-
siała zmienić swoje oblicze. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury pani 
Elżbieta Przywara nie chciała biernie czekać na powrót do normalności. 

Postanowiła włączyć  Miejski Ośro-
dek Kultury do akcji szycia mase-
czek ochronnych dla najbardziej po-
trzebujących. Jeden dzień był 
potrzebny, aby świetlica została 
przekształcona na prowizoryczną 
szwalnię. Pracownicy przynieśli z 
domów swoje maszyny do szycia, 
deski do prasowania oraz żelazka. 
W ten sposób rozpoczęto szycie ma-
seczek dla mieszkańców Koluszek 
oraz dla łódzkich lekarzy w ramach 
akcji „Łódź szyje dla medyków”. 
Do tej pory pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Kultury uszyli ponad 800 
maseczek wielokrotnego użytku, z 
czego 650 zostało już rozdanych na 
terenie Gminy Koluszki. Maseczki 
trafiły do Domu Pomocy Społecznej 
w Lisowicach, Domu Pomocy Spo-
łecznej Stowarzyszenia Serc Jezusa  

i Maryi w Koluszkach, Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz były prze-
kazywane mieszkańcom Koluszek na rynku „wtorkowym” i przy sklepie 
Biedronka. Nie zaprzestajemy szycia i działamy dalej. 

- Mam świadomość, że uszyte przez nas maseczki to kropla w morzu 
potrzeb, jednak dziś nawet najprostszy gest może uratować ludzkie zdro-
wie, a nawet życie - podkreśla dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Koluszkach. 
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Kacper Burzyński z I LO  
w Koluszkach najlepszy w Polsce! 

To jest bezapelacyjnie temat 
nr Jeden tego wydania TwK!

Ogromne powody do dumy i 
radości ma społeczność L Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka 
Sienkiewicza w Koluszkach, o 
czym powiadomiły nas wcześniej 
ogólnopolskie media radiowe i te-
lewizyjne. Uczeń Liceum „na gó-
rze”, jak niegdyś nazywano nasz 
koluszkowski „Ogólniak”,  Kacper 
Burzyński z kl. 2c, zajął pierwsze 
miejsce w Ogólnopolskim Kon-
kursie „Polskie serce pękło. Katyń 
1940”. 

Na Facebookowym profilu Li-
ceum czytamy: „Konkurs zorgani-
zowano z inicjatywy Marszałek 
Sejmu Elżbiety Witek, przy współ-
pracy IPN, dla upamiętnienia 
Zbrodni Katyńskiej w jej 80. rocz-
nicę. Praca Kacpra, przygotowana 
pod opieką prof. Patryka Kozieła, 
jest swoistym pamiętnikiem z tam-
tych lat, w którym narratorem jest 
śmierć. Została doceniona przez 
jury za oryginalny pomysł i formę 
oraz nominowana do głównej na-
grody. Warto nadmienić, że w su-
mie na konkurs nadesłano 700 prac 
w tym 208 prac literackich - tak 
więc konkurencja była spora”.  

Ze zwycięzcą ogólnopolskie-
go Konkursu „Polskie serce pękło. 
Katyń 1940”, Kacprem Burzyń-
skim, rozmawia Zbigniew Komo-
rowski.

-Gratulacje od naszej re-
dakcji! Jak się czujesz jako zwy-
cięzca? 

-To dla mnie trochę nowa sy-
tuacja. Oczywiście cieszę się z 
tego sukcesu. 

-Skąd twoje zainteresowanie 
tematyką historyczną i wojenną?

-Wielu młodych ludzi z pew-
nością prześledziło dokładniej tę 

kartę historii, dzięki czemu los po-
mordowanych nie zostanie przez 
nas zapomniany. W moim przy-
padku może się to wiązać z pew-
nym zafascynowaniem fantastyką, 
które towarzyszy mi od najmłod-
szych lat. W fantastyce akcja za-
zwyczaj rozgrywała się w odle-
głych czasach, co przekładało się 
potem na moje zainteresowanie 
tamtymi okresami. Jedno hobby 
współgrało zatem z drugim i po la-
tach po prostu pokochałem histo-
rię, którą bardzo lubię poznawać, 
bo jest jak dobra, ciekawa, wciąż 
nieskończona książka. 

-Liczyłeś na sukces?
-Szczerze mówiąc, gdy wysy-

łałem swoją pracę, nie byłem z niej 
do końca zadowolony. Trochę to 
ironiczne, ale ludzie, którzy mnie 
znają zazwyczaj są o wiele bar-
dziej zadowoleni z moich prac niż 
ja sam. Gdzieś z tyłu głowy mia-
łem myśl „a może jednak ja?”, lecz 
z drugiej strony byłem przekonany, 
że znajdą się o wiele lepsze prace i 
myśląc realistycznie, liczyłem cho-
ciaż na wyróżnienie. Cóż, przy-
znam, że była to miła niespodzian-
ka. 

-Skąd zaczerpnąłeś pomyśl 
na taką właśnie narrację swej 
pracy?

-Na pewno była jedna rzecz, 
która mnie zainspirowała, a mowa 
tu o filmie „Katyń” z 2007 roku. 
Ukazana w nim historia została 
przedstawiona zarówno z perspek-
tywy oficerów, jak i ich rodzin, 
czekających na nich w domu. 
Uznałem, że będzie to dobry mo-
tyw w konkursie, bowiem jego ty-
tuł brzmiał „Polskie serce pękło”. 
Nie chodzi tu o wąską grupę czy 
samych zamordowanych, lecz o 
cały naród. Pomyślałem zatem, że 
przedstawienie tej historii zarówno 
ze strony żołnierzy, jak i ich bli-
skich dużo lepiej ukaże ogrom tej 
tragedii i to jak bardzo dotknęła 
ona cały nasz kraj. Śmierć jako 
narrator była zaś moim pomysłem, 
bo ona sama chyba najlepiej mo-
głaby opisać to, co działo się w Ka-
tyniu. Chciałem też użyć narratora, 
który zarówno będzie uczestni-
kiem zdarzeń po obu stronach, jak 
i zachowa pewien dystans. 

-Zwycięskie opowiadanie, 
które napisałeś było  jedynie wy-
tworem Twojej wyobraźni?

-Korzystałem też oczywiście 

z faktów historycznych, by nie po-
jawiały się nieścisłości, a także 
wplotłem do pracy kilka osobi-
stych refleksji. 

-Inspiracją do napisania tej 
historii były doświadczenia Two-
jej Rodziny? Ktoś zginął w Lesie 
Katyńskim?

-Nie. Nas to na szczęście omi-
nęło. Mogę się zatem jedynie do-
myślać, co czuły rodziny zamordo-
wanych, jak ogromny był to dla 

nich cios i strata. Starałem się od-
dać to w swojej pracy literackiej 
jak najlepiej.

-Zwycięstwo w tak prestiżo-
wym, ogólnopolskim Konkursie 
to z pewnością ogromna satys-
fakcja. Czy tylko? Twój sukces 
otwiera jakieś „drzwi”?

-Z tego co wiem, może to po-
móc w kwestii ubiegania się o 
miejsce na uczelni w przyszłości. 
Jest to też oczywiście osobista 
duma dla mnie i prestiż dla szkoły. 

Cieszę się zatem, że moja szkoła 
może na tym zyskać. 

-Na koniec pytanie, które 
powinno być postawione na po-
czątku naszej rozmowy. Powiedz 
coś o sobie oraz o tych, którym 
chciałbyś coś szczególnego prze-
kazać?

-Jestem mieszkańcem Kolu-
szek. Chodzę do 2 klasy o profilu 
humanistycznym. Myślę, że na-

prawdę dużo zawdzięczam mojemu 
nauczycielowi historii Panu Patry-
kowi Koziełowi, bo jeszcze zanim 
cokolwiek napisałem, wspólnie za-
stanawialiśmy nad pracą i wymie-
nialiśmy wstępnymi pomysłami, a 
gdy była już gotowa, pomógł po-
prawiać różne drobne, lecz istotne 
błędy, a także zawsze służył radą. 
Przede wszystkim to on zapropono-
wał mi udział w konkursie.

https://www.gov.pl/web/edu-
kacja/konkurs-katynski-final

www. gov.pl  
(klatka z filmu promującego konkurs)
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Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl

Zdjęcie sprzed lat 
Zdobyliśmy dwie fotografie przedstawiające dawnych mieszkańców 

Koluszek. Zdjęcia zostały wykonane około roku 1930. Na fotografiach 
widzimy ludzi dorosłych, niektórzy z nich mają po 20 lat inni są starsi, za-
tem, to osoby już raczej nieżyjące. Może ktoś rozpozna na nich swoich ro-
dziców lub dziadków? Napiszcie do nas, jeśli kogoś rozpoznajecie:  
twk@koluszki.pl . Może ktoś pomoże nam ustalić, w jakich miejscach 
mogły być wykonane?

Uwaga: wchodzi zakaz handlu na ulicy  
i chodniku podczas targowiska 

Sobotni rynek w dwóch  
częściach Koluszek 

W związku z nowymi obostrzeniami porządkowymi na terenie na-
szej gminy, które w trakcie targowiska wprowadzają zakaz handlu na uli-
cach oraz chodnikach, podczas „sobotniego” rynku przy ul. Mickiewicza, 
sprzedawcy którzy nie posiadają rezerwacji na targowisku, mogą zajmo-
wać wolne miejsca od godz. 7.05 tylko na ogrodzonej przestrzeni do han-
dlowania. Ponieważ targowisko ma ograniczoną przestrzeń, sprzedawcy, 
którzy nie zmieszczą się na placu, mogą handlować w dni sobotnie rów-
nież na placu targowym po drugiej stronie miasta, przy ul. Rynek w Ko-
luszkach. Czy tego rodzaju rozwiązanie przyjmie się wśród mieszkańców, 
czas pokaże. 

Przypomnijmy, że w nadchodzący długi weekend, „sobotni” rynek 
będzie otwarty. Z targowisk zdjęte zostały pandemiczne obostrzenia ogra-
niczające handel tylko do produktów spożywczych i chemii gospodar-
czej, a zatem można handlować już wszystkim. Mieszkańcy poczuli się 
mocno stęsknieni za tradycyjnie funkcjonującym targowiskiem, o czym 
najlepiej świadczy duża liczba osób, która odwiedziła „wtorkowy” rynek. 
Również handlujący stawili się na rynku jak za dawnych lat.

UWAGA: wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji ekonomicznej, 
gmina informuje, że „wtorkowy” rynek pozostaje do dyspozycji handlu-
jących przez cały tydzień. Jeżeli sprzedawcy są zainteresowani prowa-
dzeniem handlu na placu targowym, mogą to zatem robić również poza 
wtorkiem.   

(pw)
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Witajcie. Przychodzę do was z 
apelem i opowieścią. Jestem osobą 
bezpośrednią. Kiedy coś robię to nie 
owijam w bawełnę, tylko załatwiam 
sprawę szybko i skutecznie. Taki za-
wód. Nie będę zatem kazała wam się 
domyślać kim jestem. Nazywacie 
mnie Śmiercią. Wy zaś nie musicie 
mi się przedstawiać, znam Was do-
skonale. Zwykłam czaić się tuż za 
waszymi plecami i obserwować was. 
Jesteście gatunkiem dość ciekawym 
i nim spełnię swój obowiązek, lubię 
was posłuchać, pooglądać, przeko-
nać się co robicie i jak spędzacie 
dany wam czas. Wiecie co zawsze 
mnie w was fascynowało? Wasza 
niewiedza. Żadne z was nie zna dnia, 
ani godziny, gdy przyjdę, by zabrać 
kogoś na ostatnią wędrówkę. Gdy 
przychodzę nikt nie ma luksusu by-
cia nieprzygotowanym na mnie. 
Tym bardziej dziwi mnie jak wielu 
z was na mnie nie zważa, jak wielu o 
mnie zapomina. Ocieracie się o mnie 
na każdym kroku, nie wiecie, że 
skrywam się tuż za rogiem i wielo-
krotnie mijacie mnie o włos. Jeste-
ście tak beztroscy. A przede mną nie 
ma ucieczki. Zdarzyło mi się jednak 
kiedyś, że obserwowałam ludzi pę-
dzących na spotkanie ze mną, niemal 
spoglądających mi w oczy, którzy, 
choć czuli na karkach mój lodowaty 
oddech, wciąż wierzyli, że mi 
umkną. Widziałam ich wiosną 1940.

Druga Wojna Światowa. Eh lu-
dzie sami sobie zgotowali taki los. 
Miałam wtedy ręce pełne roboty, 
jednak to nie ja zabierałam ludzi. 
Nie ja ich uśmiercałam, nie obwi-
niajcie za to mnie. To ludzie odbiera-
li sobie życie. Ja tylko przeprowa-
dzam ich dalej. To tak niebywałe, że 
przez chore ambicje kilku osobni-
ków, ginęły miliony, a ja patrzyłam 
w oczy każdemu z nich. To był czas, 
gdy ludzie pokazali swe najgorsze 
oblicze. Okres, gdy najcenniejszy 
dar jaki człowiek posiada, zostawał 
mu bestialsko odbierany. Wszech-
obecna nienawiść, do zupełnie obcej 
osoby. Postawa godna największego 
potępienia. Jak można świadomie 
gardzić i wyrządzać innym krzyw-
dę? Tego nigdy nie rozumiałam i nie 
chcę byście mi to tłumaczyli. Nie 
było niczego, co choć trochę uspra-
wiedliwiało ich czyn. Jedynie roz-
kaz, pogarda i zupełna obojętność 
kogo akurat mordowali. Żołnierz, 

prawnik, profesor, bez znaczenia. 
Fakt, dla mnie też wszyscy jesteście 
równi i przeprowadzam wszystkich 
bez względu na to kim są, jednak jak 
już mówiłam, jestem tylko przewoź-
nikiem. Jestem stanem, a nie przy-
czyną. Rosjanie mordowali, jakby to 
była ich codzienność. Żadnych skru-
pułów. Pamiętam wciąż te lasy. Pa-
miętam żniwo jakie wtedy zebrałam. 
Żniwo, bowiem dobry plon został 
zniszczony przez chwasty. Czy co-
kolwiek kierowało tym, którzy wie-
lokrotnie pociągali za spust? Tylko 
rozkaz. Jakże łatwo im to przycho-
dziło w Katyniu w 1940.

Zaczęło się jeszcze we wrze-
śniu poprzedniego roku. Widziałam 
Polaków, oficerów, lecz wśród nich 
także lekarzy, nauczycieli, księży 
Nie było ważne kim jesteś. Jeśli sta-
łeś wtedy na peronie byłeś Rosja-
nom obojętny. Stłoczyli ich w wago-
nach i wywieźli na wschód. Polscy 
jeńcy zostawili w kraju wszystko co 
kochali. Domy, rodziny...Ojczyznę. 
Siedzieli tak, nie wiedząc gdzie ich 
wywożą, na jak długo, po co. Patrzy-
łam na nich, po kolei. Na ich twarze 
niepewne przyszłości. Czułam jak 
biją ich zdenerwowane serca. Sie-
dzieli, patrzyli sobie w oczy i każdy 
z nich wiedział, że być może nie zo-
baczy już Ojczyzny. A jednak wie-
rzyli. Mieli w sobie nadzieję, że jesz-
cze któregoś dnia wrócą, by 
zobaczyć swoich bliskich i zawal-
czyć o wolność. Teraz nie mogli na-
wet zadbać o ich bezpieczeństwo i ta 
bierność ich dobijała, wprawiała we 
wściekłość. Jeden z nich szczególnie 
przykuł wówczas moją uwagę. Na-
zwę go Katyńczykiem, nie dlatego, 
że nie znam jego imienia, lecz by 
podkreślić, że takich jak on były ty-
siące. Wspomniałam, że jestem bez-
pośrednia. Już teraz zatem ostrze-
gam was, byście się nie spodziewali 
szczęśliwego zakończenia tej opo-
wieści. Zginął on w katyńskim lesie, 
tak jak pozostali. Obserwowałam go 
jednak bacznie przez cały czas. Prze-
śledziłam jego drogę i właśnie jego 
ostatnie miesiące, postawa jaką do 
końca zachował przekonuje mnie do 
opowiedzenia tej historii z mojej 
perspektywy. Posłuchajcie i wycią-
gnijcie z niej jak najwięcej wnio-
sków.

Katyńczyk nie był oficerem. 
Pochodził z rezerwy. Był nauczycie-

lem, polonistą. Miał rodzinę, kocha-
jącą żonę i dwójkę dzieci, syna i cór-
kę, bliźniaki. Przed wojną śmiało 
mógłby powiedzieć, że wiedzie do-
bre, spokojne życie. Pracował z mło-
dzieżą, co bardzo lubił i sam był 
przez swych uczniów lubiany. Choć 
to nie te czasy co teraz, to już wtedy 
miał ze swymi wychowankami luź-
ny, prawie przyjacielski kontakt. Zu-
pełna cisza panowała podczas jego 
lekcji, gdy z pasją opowiadał, a 
wręcz przeciwnie było, gdy z oży-
wieniem dyskutował ze studentami, 
gdy wymieniali spostrzeżenia i 
wspólnie analizowali teksty kultury, 
a takowych macie w swej historii 
wiele. W domu zawsze czekały na 
niego dzieci, które już u progu rzu-
cały się na niego radośnie, a on z 
uśmiechem głaskał po głowie có-
reczkę i lekko targał czuprynę syna. 
Pogodny, prosty człowiek, taki jak 
wy. Lubił dobrą lekturę, bawił się 
z dziećmi, puszczali razem latawce, 
kochał żonę i wspólnie obiecywali 
sobie wyjazd w góry. Cieszył się ży-
ciem,... a potem zaczęły spadać 
bomby. Potem przyszła wojna. 

Pod koniec września Katyń-
czyk wsiadł do pociągu. Bolała go 
utracona Polska, bolało go opusz-
czenie ojczyzny, a szczególnie bola-
ło go, że nie zdążył pożegnać się z 
rodziną. Na początku miesiąca obie-
cał przestraszonym dzieciom, że wy-
jeżdża tylko na jakiś czas i wróci za-
nim się obejrzą. Córce obiecał kupić 
nową lalkę, a syna zabrać na boisko. 
„Jak wrócę, to bierzemy piłkę, tą 
nową i zagramy, a mama będzie nam 
kibicować, dobrze? Głowa do góry 
smyku! Teraz ty jesteś jedynym 
mężczyzną w domu, masz się opie-
kować mamą i siostrą.” Mówił to 
wszystko z uśmiechem kucając przy 
dzieciach, które potem przytulił do 
siebie czule, przymknął na chwilę 
oczy, a potem spojrzał na stojącą da-
lej w przedpokoju żonę. Z nią już 
rozmawiał poprzedniego wieczora, 
nie potrzeba było słów. Jedynie głę-
bokie spojrzenia wystarczyły. On 
wiedział i ona wiedziała, że może 
już nie wrócić. Pocałował swoją mi-
łość na pożegnanie po czym rzucił 
krótkim „Wrócę, obiecuję”. Ja zaś 
rozsiadłam się wygodnie w salonie i 
tylko pod nosem, z lekkim uśmie-
chem mruknęłam „Nie wrócisz”. 
Gdybym tylko wiedziała w jakich 
okolicznościach wydarte mu zosta-
nie życie i jak wiele łez oraz krwi 
przeleje ten kraj po kilku miesią-
cach, może nie traktowałabym wów-
czas jego życia jak igraszki. Drzwi 
wagonu zamknęły się. Pojechali na 
wschód. Poleciałam za nimi. 

Jechali nieprzerwanie, stłocze-
ni, niepewni. Starali się pocieszać i 
mobilizować. Mówili sobie, że wró-
cą do kraju i odbiorą to, co im obca 
przemoc wzięła. Przejeżdżali obok 
lasów, pól, wzgórz i domostw w od-
dali. Oto im Polska mijała przed 
oczami. Tutaj obiecali sobie wrócić i 
tę ziemię, jakże piękną dla nich i 
wartościową, odzyskać. Nie wrócili 
nigdy. Tęsknili potem za ojczyzną, 
tęsknił i Katyńczyk. Za Polską, za 
domem, za bliskimi. Jedynie niedu-
że, złożone na pół zdjęcie trzymał w 
wewnętrznej kieszeni munduru. 
Na fotografii on wraz z rodziną, led-
wie parę miesięcy temu. Stoją pod 
drzewem, gdzieś na skraju parku. 
Wszyscy uśmiechnięci. Córka w 
uroczej sukience ze wstążkami we 
włosach siedzi na huśtawce zawie-
szonej na gałęzi. Obok jej brat, jakże 
z twarzy podobny z nową piłką, któ-
rą uparł się zabrać, dumnie wypro-
stowany, wypinający pierś do przo-
du, jakby już był sławnym piłkarzem. 
Za dziećmi rodzice, wpatrzeni w sie-
bie, z miłością w oczach. On jeszcze 
swetra nie zamienił na mundur, a 
ona jeszcze miała w planach wyjazd 
w góry.

Odwiedziłam ich salon pewne-
go grudniowego wieczora. Wigilia 
Bożego Narodzenia. Wtedy szcze-
gólnie przypatruję się ludziom. Tego 
dnia w 1939 wiele miejsc przy pol-
skich stołach było pustych. Dzieci 
pytały kiedy wróci tata, a ich matka 
jedynie mogła im obiecać, że przyj-
dzie jak tylko wojna dobiegnie koń-
ca. Wyjęli po wieczerzy album ze 
zdjęciami żeby chociaż powspomi-
nać, pośmiać się jak to mama była 
mała, jak to tata kończył szkołę. 
Na jednym zdjęciu ojciec z synem, 
elegancko ubrani, na drugim córka 
na jego kolanach, na jeszcze innym z 
żoną uśmiechają się do obiektywu. 
Na ostatniej stronie ojciec już 
w mundurze. „Tata jest teraz żołnie-
rzem i walczy! I ma prawdziwy ka-
rabin! I wygrają, bo tata jest dzielny! 
Prawda mamo?” Czasem ta robota 
jest naprawdę niewdzięczna...

Oficerów i całą resztę zamknię-
to w obozach, na które przemiano-
wano stare klasztory. I oni tego wie-
czora zebraliby się, by chociaż 
zaśpiewać kolędę, lecz parę godzin 
wcześniej wywieziono kapłanów. 
Nie wiedzieli dokąd. Nie pozwalano 
im na żadne praktyki religijne. Wia-
ry jednak nie dało się wytępić i wie-
le modłów słyszałam, gdy przecha-
dzałam się między nimi. O wolność, 
o bezpieczeństwo bliskich, o to, by 
wszystko dobrze się skończyło. „Nie 
skończy się dobrze. Módl się raczej 

„Polskie serce pękło. Katyń 1940”  
– zwycięskie opowiadanie

„Katyńczyk”



13Tydzień w Koluszkach nr 1830.04.2020 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

o zbawienie duszy” Tak myślałam. 
Zobaczyłam raz Katyńczyka. Sie-
dział z dwoma oficerami. Rozma-
wiali o Polsce i o swoich rodzinach. 
Pokazał im zdjęcie, które nosił w 
mundurze i mówił, że ma po co wra-
cać i po co walczyć. „Tutaj jestem z 
rodziną. To moje dzieci i żona. Tam 
z nimi zostawiłem serce i do nich 
wrócę”. Tamci zaś byli pewni, że za-
pewne przesiedlą ich do jakiegoś 
neutralnego państwa, skoro tu ich 
dobrze traktują, że tam się zbiorą i 
zmobilizują, a potem wrócą do kra-
ju, by odzyskać to, co kochali. I 
przysiadało się ich coraz więcej aż w 
końcu całą grupą dyskutowali przy-
ciszonymi głosami. Zabrał głos Ka-
tyńczyk, polonista. Mówił, że są jak 
zesłańcy, których opisywał Mickie-
wicz. I ja siadłam obok i z ciekawo-
ścią słuchałam, a on im rzekł, że Pol-
ska jest Chrystusem Narodów i 
znów zmartwychwstanie, że znów 
ujrzą Polskę wolną i szczęśliwą. I 
pokrzepiał ich serca, budował ich 
wiarę w powrót, bo sam uparcie wie-
rzył. A gdy ruszali z obozu parę mie-
sięcy później, myśleli, że Polska 
choć coraz dalej, to z każdym dniem 
coraz bliżej. Nie wiedzieli, że to bę-
dzie ich ostatnia podróż. „Ale nas 
zbaw ode złego”- szeptał Katyń-
czyk, a ja chciałam mu się ujawnić i 
uświadomić, że nic z tego.

Jechał obok niego pewien rot-
mistrz. „Zbiorę naszych i przez ob-
czyznę do ziemi wrócę. A potem 
będę walczyć o naszą Polskę.” Ka-
tyńczyk zaś mu odpowiedział „A ja 
wtedy syna wezmę na boisko i córce 
kupię lalkę, taką jak zawsze chciała. 
W sukience w groszki i z kokardką. 
A potem wezmę rodzinę i w góry po-
jedziemy, jak moja żona zawsze 
chciała. Jeszcze nigdy w Tatrach nie 
była. Dzieci będą zachwycone.” Jak-
że wówczas żałowałam, iż nie mogę 
mu w twarz wykrzyczeć, że nie za-
bierze ich już nigdzie. Męczyła mnie 
jego wiara, bo wiedziałam kiedy go 
wezmę ze sobą. Ostatniego dnia 
jeszcze zdążył pocieszyć jednego 
młodego oficera, który tuż przed 
końcem się załamał. Płakał, bo zo-
stawił chorego brata i narzeczoną i 
bał się, że już ich nie zobaczy. Ka-
tyńczyk usiadł obok niego. Rzekł 
mu o swojej rodzinie, a potem o 
uczniach. „Zostawiłem swoje dzieci, 
te szkolne w kraju, jak na pożarcie. 
Każdego wieczora modlę się o nich, 
żeby byli bezpieczni. Żeby przeżyli. 
Boję się o nich i za każdego z nich 
bym oddał życie. Tęsknię za nimi, za 
naszymi lekcjami. Ale wiesz co? 
Wierzę, w głębi duszy, że po tym 
koszmarze spotkamy się wszyscy. 

Znów zobaczę swoich uśmiechnię-
tych uczniów i każda ławka będzie 
zajęta. I wiesz co Ci powiem? 
Uda nam się to. Pójdziemy z rotmi-
strzem, prosto do Polski. Ty wrócisz 
do brata i do narzeczonej, a ja do 
swojej klasy. Ty się ożenisz, ja będę 
znów prowadził lekcje, a potem, jak 
przyjdzie lato, góry. Dasz się wcze-
śniej zaprosić na kawę prawda? 
Chętnie poznam twoją wybrankę” 
Usiadłam obok nich, westchnęłam 
ciężko i spuściłam głowę.

Drzwi furgonetki otworzyły się 
i wyprowadzono go. „Odwagi pano-
wie, odwagi” zdążył jeszcze powie-
dzieć Katyńczyk, nim go wyprowa-
dzono. Ujrzał wykopane masowe 
groby, a w nich ciała swoich pomor-
dowanych rodaków. Jedno na dru-
gim, koło siebie, wielkie zbiorowe 
mogiły. Stałam tam nad jedną z nich 
i patrzyłam bezradnie. Po kolei ich 
zabierałam. Byli jak owce prowa-
dzone na rzeź, a ja czułem się niemal 
winna za ich śmierć. Katyńczyk ro-
zejrzał się jeszcze. Był gdzieś w le-
sie, a po lewej i prawej, paręnaście 
metrów dalej Rosjanie przystawiali 
pistolety do głów jego rodaków. bez 
skrupułów pociągali za spust. Wi-
dział, jak ludzie, których przez ostat-
nie tygodnie znał, ci z którymi roz-
mawiał, śmiał się, jadł, ci, z którymi 
pragnął wrócić do ojczyzny są mor-
dowani. Ginęli. Po kolei. Widziałam 
strach w ich oczach, strach i utraco-
ną nadzieję. Wysłuchiwałam ostat-
nich modlitw. Oto Polska traciła swe 
dzieci. Związano mu z tyłu ręce i za-
prowadzono na skraj dołu. Kilkana-
ście sekund zdawało się trwać godzi-
nami, ostatnia chwila nie 
nadchodziła. Spojrzał w dół na swo-
ich. Leżeli tam wszyscy martwi, nie 
biły ich serca, jeszcze niedawno tak 
pełne zaufania, że jeszcze będzie im 
dane ujrzeć to, co kochali. Twarze 
ich, choć nieżywe, były pełne emo-
cji. Strachu, bólu, żalu i cierpienia. 
Leżał młody oficer, krew zalewała 
mu głowę, a wyraz twarzy miał jak-
by się uśmiechał. Jakby był już w 
lepszym miejscu i czekał na brata 
i narzeczoną. Katyńczyk poczuł jak 
przystawiają mu pistolet do głowy. 
Spojrzał w niebo widoczne między 
koronami drzew i jedna łza spłynęła 
mu jeszcze po policzku. Odebrano 
mu wszystko. Nie wróci już do Oj-
czyzny. Nie powita swoich uczniów 
na lekcji. Nie kupi lalki córce i nie 
zagra z synem w piłkę. Nie ucałuje 
dzieci na dobranoc i żony nie weź-
mie w góry. Jedynie zostało mu to 
zdjęcie w wewnętrznej kieszeni 
munduru, tuż przy sercu. W furgo-
netce usłyszeli strzał.

Odwiedziłam kiedyś znowu 
dom Katyńczyka. Jego żona siedzia-
ła w fotelu, a córka na jej kolanach 
ściskając w dłoni starą lalkę. Bardzo 
podrosła. Mama robiła jej warkocz, 
taki jaki sama kiedyś nosiła za mło-
du. Stół zastawiony, dom uprzątnię-
ty, jakieś pakunki skryte za kanapą. 
Mi nic nie umknie. „Mamo, a tata w 
tym roku przyjdzie na urodziny?” 
Kobieta, która też ciągle wierzyła, z 
bólem musiała powiedzieć, że ojciec 
bardzo by chciał, ale niestety nie 
może, bo wojna się jeszcze nie skoń-
czyła. W głębi duszy obawiała się 
najgorszego, ale nie porzucała na-
dziei. Wciąż wyobrażała sobie, że jej 
mąż wejdzie do domu, znów przytu-
li dzieci, ją pocałuje, znów będą 
szczęśliwą rodziną. Pójdą puszczać 
latawce, zrobią sobie nowe zdjęcie. 
Znów zasiądą do stołu przy obie-
dzie, będzie w domu jak dawniej, 
pełno szczęścia i miłości. Nadcho-
dziła pora obiadowa, więc poleciła 
córce zawołać brata. Nagle ktoś za-
pukał do drzwi. Chwilę stały w bez-
ruchu, spojrzały na siebie. Córka 
rozpromieniła się, uśmiechnęła się 
szeroko. „Leć wołaj brata” powie-
działa uśmiechnięta matka. Sama 
wręcz nie dowierzała. Zaraz rzuci się 
mężowi w ramiona i wycałuje go za 
wszystkie te lata. „Chodź! Tatuś 
wrócił!”. Kobieta stanęła przed 
drzwiami i jeszcze chwilę się zawa-
hała, bo wręcz nie mieściło jej się 
w głowie to, co zaraz miało nastąpić. 
Przybiegła córka i przed nią otwo-
rzyła drzwi. Z bólem spojrzałem jak 
uśmiech schodzi z dziewczęcej twa-
rzyczki. Czułam jej gorycz i rozcza-
rowanie. Tylko się rozpłakała i po-
biegła do swojego pokoju ściskając 
starą lalkę w dłoniach. W drzwiach 
stała sąsiadka, starsza pani. Trzyma-
ła poranną gazetę, którą tylko poło-
żyła bez słowa na stoliku w przedpo-
koju, spojrzała w zasmucone, 
pytające oczy kobiety i wyszła. Stra-
ciła syna tamtego dnia. Przeprowa-
dziłam go na drugą stronę, pamię-
tam. Kobieta spojrzała na gazetę, 
podeszła do niej wolno, bała się 
wziąć ją do ręki. Czuła nieopisany 
lęk przed tym, co już w głębi duszy 
wiedziała. Po chwili odnalazła go 
tam. Wszystko runęło, rozpadło się, 
umarło. Zgniotła gazetę drżącymi 
rękoma i jak córka gorzko zapłakała. 
Nie wrócili ojcowie, mężowie, bra-
cia, synowie. Zostali tam w katyń-
skim lesie, w zbiorowej mogile, do-
tąd ukryci przed światem. 
Odnalezieni i na zawsze zgubieni. 
Wierni do końca. Straciła ojczyzna 
swoje dzieci, zostawione w obcej 
ziemi. „Tata! Tata!” Syn wbiegł do 

przedpokoju. Miał na sobie eleganc-
ką koszulę, włosy na szybko ułożo-
ne, szeroki uśmiech na twarzy, 
błyszczące oczy pełne radości, a pod 
ręką piłkę.

Zabrałam ich wszystkich. Szli 
dumnie z uniesionymi głowami i 
jeszcze odwracali spojrzenia z tęsk-
notą w stronę Ojczyzny. Prowadzi-
łam ich do lepszego miejsca, gdzie 
mieli oczekiwać na swoich bliskich. 
Katyńczyk jeszcze przez chwilę stał 
zlękniony, gdy jego ciało bezwład-
nie osunęło się do dołu. Jeszcze 
przez moment nie wiedział. Pode-
szłam do niego i nasze spojrzenia po 
raz pierwszy się splotły. Musieliśmy 
już iść, a gdy się rozstaliśmy miałam 
wrażenie, że to nie skrzydła anioła 
go unoszą, lecz Białego Orła. Wiecie 
czego się bał? Nie mnie. Nie tego co 
po mnie. Stał nad zbiorowym gro-
bem i martwił się o swoich uczniów, 
o swoje dzieci, o żonę. Lękał się też 
tej mogiły. Obawiał się, że przepad-
nie po nim wszelki ślad, wszelka pa-
mięć zostanie z nim zakopana. Nikt 
nie dowie się jaki spotkał go los. 
Po latach nikt nie będzie o nim pa-
miętał. O nim i o tysiącach z nim po-
mordowanych. O Białych Orłach, 
które już nigdy nie wróciły do 
gniazd.

Eh, ciężka robota. Pamiętam 
wszystkie twarze, a wy? Czy pamię-
tacie o nich? Umarli, lecz żyją w wa-
szych sercach, dopóki o tę pamięć 
dbacie. Wspomnijcie ich czasem, nie 
pozwólcie by zmarli na zawsze ra-
zem z wami. Polacy, pamiętajcie. 
Sami zaś żyjcie, spędzajcie czas z 
bliskimi i wykorzystujcie dany Wam 
czas. Bądźcie blisko siebie w trud-
nych chwilach i kochajcie się. Nikt z 
was nie wie kiedy znów przyjdę. I 
nie dajcie umrzeć tym wartościom, 
które wyznawali pomordowani w 
Katyniu. Zawsze miejcie wiarę, za-
wsze utrzymujcie nadzieję, miłość 
niech was prowadzi. Tak jak ich. Do 
końca.

 Katyńczyku. Oddzielono 
Cię od ziemi Twojej i zabrano Pol-
sce, niczym dziecko matce. Ty jed-
nak nie zwątpiłeś nigdy i Polska nie 
zwątpiła w twój powrót. Wypatry-
wano Cię z utęsknieniem, ale już nie 
wróciłeś. Choć Cię wydarto z tego 
świata, żyć będziesz wiecznie. Żoł-
nierzu, co miałeś być zapomniany. 
Jesteś tu z nami. Zabrałam raz mło-
dego Baczyńskiego, a jego słowa 
rozchodzą się echem niczym huk po 
wystrzale w katyńskim lesie. I pła-
cze nad Tobą twa Ojczyzna Katyń-
czyku. „Czy to była kula, synku, czy 
to serce pękło?”

Kacper Burzyński
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Podsumowanie akcji organizowanych 
przez kibiców z FC Koluszki

Nadszedł czas na szczegóło-
we podsumowanie naszych akcji 
charytatywnych. Ostatnie tygo-
dnie były bardzo intensywne w 
naszym FC, ale wszystkie przed-
sięwzięcia zakończone pełnym 
sukcesem. Poniżej przedstawia-
my pełny opis i rozliczenie zbió-
rek które przeprowadziliśmy: 

Zbiórka pieniędzy na portalu zrzutka.pl oraz wpłaty własne: 
Łączna kwota zebrana - 13 275,00 zł 

Za w/w kwotę zakupiliśmy dla szpitala CZMP w Łodzi oraz Central-
nego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi przy ulicy Spornej: 

• maseczki ochronne - 1270 szt 
• rękawiczki lateksowe - 4000 szt 
• płyn do dezynfekcji - 45 litrów 
• chemia do utrzymania czystości - 565 litrów
• ogólnowidzewska akcja #WidzewDlaSzpitali - przekazane 5050,00 zł 

Łącznie do obu placówek ze zbiórek pieniężnych, akcji w kolusz-
kowskich sklepach, dzięki prywatnym darczyńcom oraz z akcji #Wi-
dzewDlaSzpitali przekazaliśmy:

• maseczki ochronne - 2620 sztuk
• woda mineralna - 1220 litrów
• rękawiczki lateksowe - 5000 sztuk
• płyn do dezynfekcji - 65 litrów
• mydło antybakteryjne - 50 litrów
• płyn czyszczący uniwersalny - 445 litrów
• ręczniki papierowe - 284 rolki
• papier toaletowy - 1792 rolki
• środki czystości - 21 litrów
• żel do mycia łazienek - 60 litrów
• płyn do mycia łazienek - 45 litrów
• płyn do pielęgnacji mebli - 15 litrów
• płyn do podłogi - 5 litrów
• płyn do toalet - 4,5 litra
• mydło w płynie - 39 litrów
• mydło w kostce - 30 sztuk
• chusteczki higieniczne - 8 paczek

W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować wszystkim osobom 
którzy przyczynili się do przeprowadzenia wszystkich naszych akcji ‼️ 
Być może ktoś mógł nam umknąć za co serdecznie przepraszamy, ale w 
tym trudnym dla nas okresie działo się naprawdę dużo.

Podziękowania kierujemy do: 
• Wszystkich osób z naszego FC którzy czynnie uczestniczą w ak-

cjach Koluszkowskiej Siły
• Wszystkich osób którzy wpłacali pieniądze na nasze zbiórki 
• Dziewczynom ze sklepu Rossman w Koluszkach 
• Firmy Pol-Hun M. Bielska
• Przedsiębiorstwa AGAT Z.Winkiel
• Firmy Agat IT S.A.
• Sołtysa Sołectwa Katarzynów-Zygmuntów - Jarosława Kłosińskiego 
• Firmy Al-Kol - A.Fijałkowski
• Łukasza Telusa 
• Firmy Komputerowej „AWARD” 
• Firmy Instalgraf K. Środa
• Wszystkich sklepów spożywczych z Koluszek, Gałkówka, Żako-

wic, Redzenia oraz Budziszewic w których mogliśmy wystawić 
swoje koszyki.

W dalszym ciągu prowadzimy akcję „Pomoc Kibola Dla Seniora” 
oraz akcję wraz z Michałem Nowakiem – „Pakiet od Kibola Dla Seniora”.

(FC Koluszki)

PAKIET OD KIBOLA DLA SENIORA
W środę kibice z FC Koluszki przekazali 40 pakietów higienicznych 

(maseczka, mydła i żel antybakteryjny o działaniu wirusobójczym) do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Brzezińskiej w Ko-
luszkach oraz 50 pakietów do Domu Pomocy w Koluszkach przy ulicy 
Budowlanych. Z kolei w czwartek powyższe zestawy dla seniora rozda-
wane były w godz. 10:00 - 12:00 w centrum naszego miasta.

Przypomnijmy, że akcja „PAKIET OD KIBOLA DLA SENIORA” 
organizowany jest wraz z radnym Michałem Nowakiem. Łącznie przygo-
towano ponad 200 zestawów. 

Dzień Matki z Pocztą Kwiatową
zrób Mamie niespodziankę i wyślij kwiaty

    za pośrednictwem kwiaciarni Ogród i Dom Koluszki

ul. Przejazd 8 tel. 44-714-49-45

Poszukuję pilnie 
chałupniczek do prostego 

szycia. Bardzo dobra płaca.

tel. 691-614-720

DORABIANIE KLUCZY 
- kodowanie kluczy 

IMMOBILIZER -sprzedaż 
zamków, wkładek oraz kłódek 
-dorabianie wkładek do klucza 

Koluszki ul. Akacjowa 18  
tel. 668-152-835
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Koronawirus nie musi być wyrokiem

Chory koluszkowianin  
wyzdrowiał!

Poniższa rozmowa to kilka 
uwag i osobistych spostrzeżeń 
chorego na Covid-19, który wy-
zdrowiał. Jest to nieco inne spoj-
rzenie na tę chorobę, która może, 
ale nie musi być śmiertelna. Z  
Panem Jarosławem, 50- latkiem 
pochodzącym z Koluszek, miesz-
kańcem Londynu, rozmawia 
Zbigniew Komorowski. 

-Jak oceniasz swoją sytuacją 
po chorobie?

-Na szczęście jestem już po. 
W marcu były przymrozki i wtedy 
mnie złapało. W sumie, to taka 
ostrzejsza grypa, bardzo nieprzy-
jemna, ale idzie przeżyć. Byłem 
niestety na tyle niedoinformowany, 
że przez pierwszy tydzień jeździ-
łem na rowerze do pracy, bo my-
ślałem, że to przeziębienie.  Za 3 
dni zaczęło mnie łamać w kościach 
i plecach, wiec pomyślałem, że to 
jednak grypa, bo nie kaszlę i nie 
mam wysokiej gorączki. Następne-
go dnia straciłem powonienie i 
wtedy się zaniepokoiłem. Wyczy-
tałem w Internecie, że właśnie tak 
w Azji rozpoznają wirusa. Posze-
dłem na self-isolation.

-Jak sobie z tym radziłeś?
-Co jest ciekawe, przed wiru-

sem, miałem częste bóle kręgosłupa, 
teraz dużo mniej. Ten wirus co nie 
zabije, to wzmocni. Nie byłem w 
szpitalu, bo nie czułem się general-
nie źle. Zgodnie z zaleceniem, piłem 
duże ilości płynów i po tygodniu 
śmigałem do pracy na rowerku.

-Miałeś inne objawy, poza 
utratą węchu i symptomami 
przeziębienia? 

-To, co mówią o gorączce i 
kaszlu, w większości wypadków 
się nie zgadza. Alarmujące powin-

ny być objawy grypy, czy przezię-
bienia. Jak Cię połamie, to się izo-
luj. Dowód, gdy całkowicie 
stracisz smak lub powonienie. Tu-
taj mnóstwo osób chorowało, u 
mnie w pracy również i bez strat, 
jedni łagodniej inni trochę gorzej. 
Przykładem że każdy może wy-
zdrowieć, jest 70-latek pracujący 
ze mną w firmie. W pewnym mo-
mencie wiedziałem, kto jest chory, 
kto nie. Trzeba pić dużo płynów i 
wentylować płuca, by nie dostać 
zapalenia płuc. Po dwóch tygo-
dniach mija, aczkolwiek w moim 
przypadku powonienie jeszcze nie 
wróciło do normy. Tyle, że rozpo-
znaje zapachy. Nigdy nie miałem 
wyższej temperatury niż 38 stopni 
i nie kasłałem.

-W Anglii noszenie maseczki 
na ulicy jest obowiązkowe? 

-Self-isolation tutaj, to jest 
Twoja dobra wola. Ja taką miałem, 
by nie pozarażać ludzi. Wiele osób 
było nieświadomych, że są zaraże-
ni i póki nie było ścisłych zasad o 2 
m dystansie, myciu rąk itd., dużo 
osób niestety to roznosiło. Z dru-
giej strony, jeśli popatrzysz na sta-
tystyki śmiertelności, to wcale nie 
są wiele gorsze od tych ze zwykłej 
grypy, albo świńskiej grypy, na 
którą również chorowałem w 2009. 
Tyle, że wtedy nie było takiej pani-
ki. W każdym razie ludzie z jaki-
miś dolegliwościami lub osłabieni 
powinni szczególnie uważać, bo 
Covid-19 może w pierwszej kolej-
ności ich „dopaść”.

-Co sądzisz o akcji „Zostań 
w Domu” i o zamknięciu granic 
w Europie i na świecie?

-Blokada, jaką wywołał wi-
rus, jest trochę bez sensu. W domu 
powinny zostać starsze osoby, cho-

rzy i osłabieni. Generalnie trzeba 
się skupić na maseczkach, ręka-
wiczkach itd., to się rozprzestrze-
nia jak katar, najszybciej przy ki-
chaniu. Poza tym nie ma 
wymiernych testów na to. W Azji 
właśnie brak powonienia, czerwo-
ne oczy, jakie ludzie dostają i brak 
smaku, pozwoliło wyłapać cho-
rych i pomóc im się izolować. Wi-
rus, to bomba z opóźnionym za-
płonem. Ja akurat mam to 
szczęście, że pracuję tam gdzie 
pracuję, bo robimy podzespoły dla 
medycyny, ale jak wracam z pracy, 
to wiele osób stoi z piwem w ręku. 
Psychicznie ludzie są wykończeni. 
Uważam, że to było niefortunne 
rozwiązanie. Na jesieni dojdzie 
jeszcze brak światła. Antydepre-
santów braknie w aptekach.

-Jak oceniasz obecną sytu-
ację na Wyspach pod względem 
zachorowań?

-Na jesieni  Covid-19 pewnie 
wróci ze zdwojoną siłą. Niestety 
nie było wystarczającej informa-
cji na temat wirusa i sprzętu 
ochronnego. Tutaj śmiertelność 
jest bardzo wysoka i przekroczyła 
20.000, a i tak dotyczy tylko 
zmarłych w szpitalach. Póki nie 
ma wystarczającej ilości sprzętu 
ochronnego i testów,  jedyne wyj-
ście, to izolować ludzi z ryzy-
kiem. Jednak od początku powin-
no się skupić na zorganizowaniu 
go jak najszybciej i w dużych ilo-
ściach, tak by można wprowadzić 
obowiązek noszenia maseczek i 
rękawiczek w transporcie publicz-
nym. Im dłużej jednak izolacja 
trwa, tym gorzej. Zagrożeni po-
winni definitywnie zostać w 
domu, ale pozostali jak najszyb-
ciej do pracy. Niech się zdrowo 
odżywiają, korzystają z ruchu na 
świeżym powietrzu i jak najmniej 
siedzą przed telewizorem. 

Sukces mechaników z ZS nr 1  
w Koluszkach w finale OTWS!

Kwarantanna spowodowana pandemią Koronawirusa w znacznej 
części ograniczyła działalność uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Kolusz-
kach. Jednak okazuje się, że młodzież nie poprzestała  tylko na zdalnym 
nauczaniu. Uczestniczy dalej  w  projektach i reprezentuje szkołę w kon-
kursach. 

Całkiem niedawno, bo 27 marca br. uczniowie Branżowej Szkoły 1 
stopnia w Koluszkach wzięli udział w finale 26 Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Samochodowej. Początkowo miał on się odbyć podczas 
targów Poznań Motor Show. Jednakże z powodu pandemii, w wyniku 
której odwołano targi, zamknięto szkoły, wydano zakaz zgromadzeń, 
ogólnopolski turniej przyjął formułę internetową, przeprowadzony zo-
stał online 

W finale OTWS wzięło udział prawie pól tysiąca uczestników,  w 
tym 10 uczniów ze szkoły przy ul. Wigury. Młodzieży należą się słowa 
uznania i gratulacje, bowiem  w rankingu globalnym mechanicy pojaz-
dów samochodowych z klas: 2m i 3m uplasowali się bardzo wysoko. Naj-
lepiej wypadł Hubert Wróbel z 3m, zajmując 9 miejsce. Natomiast Kry-
stian Kruś z klasy 2m wykazał się ogromną wiedzą w dziedzinie 
elektroniki samochodowej i w jednej z rund zajął drugie miejsce. Słowa 
uznania należą się też nauczycielowi – Panu Wojciechowi Szybce, który 
przygotował uczniów do olimpiady.

M. Ł.
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Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. 
Pełen zakres usług kominiarskich  
– frezowanie kominów, montaż 
wkładów kominowych,  
tel. 533-662-195
Usługi koparko-ładowarką,  
606-405-783
Naprawa – pralki, 609-046-483
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
Poszukuję pilnie chałupniczek  
do prostego szycia. Bdb płaca,  
tel. 691-614-720
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
Zatrudnimy elektryków,  
tel. 42 214-07-00
Brukarzy z doświadczeniem, 
atrakcyjne wynagrodzenie,  
umowa o pracę, 607-303-814

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

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 601-28-56-27

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
Sprzedam Hyundai GETZ 1.1 rok 
prod. 2005, 664-699-442 po 15.00
Kury odchowane, kaczki. Węgrzy-
nowice Modrzewie 23, 728-386-763
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377 
Drewno kominkowe opałowe  
i rozpałka, tel. 608-830-403

KUPIĘ
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde  
tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674
Kupię stare motocykle,  
tel. 691-818-501

USŁUGI
Usługi koparko-ładowarką, koparką 
obrotową, minikoparką, 799-203-990
Usługi koparką. Wykopię, rozbiorę, 
wywiozę, 603-692-065
Remonty i Wykończenia komplek-
sowo, 798-429-235
Wynajem koparko-ładowarki, 
minikoparki, 515-493-834

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

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

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

GABINET TERAPII 
TLENOWEJ
TLEN-MED
662-888-129
ANDRESPOL

Burmistrz Koluszek informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Li-

stopada 65, w dniach od 28.04.2020 r. do dnia 19.05.2020 r., wywieszone 
są wykazy o przeznaczeniu:
- części działek gruntu, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 91/22  

i 91/23 o pow. 2,0000 ha, położonych w miejscowości Borowa, obręb 
Borowo I gm. Koluszki, do dzierżawy w drodze bezprzetargowej,

- działki gruntu, oznaczonej numerem ewidencyjnym 91/17 o pow. 0,7144 
ha oraz części działek gruntu, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 
91/22 i 91/23 o pow. 2,1000 ha, położonych w miejscowości Borowa, ob-
ręb Borowo I gm. Koluszki położonej w miejscowości Borowa, obręb 
Borowo I, gm. Koluszki, do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl.

Burmistrz Koluszek ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Wierzchy, 
obręb Wierzchy, stanowiącej własność Gminy Koluszki:

- działka nr 301/2 o pow. 0,2200 ha, 
 cena wywoławcza 11 900,00 zł, 
 wadium 1 200,00  zł, postąpienie minimalne 120,00 zł.

Obecnie niema obowiązującego planu zagospodarowania na ten te-
ren. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 19 
kwietnia 2017 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Koluszki, przedmiotowa nieruchomość określona 
jest jako RN – tereny rolnicze o niskiej intensywności rolniczej.

Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek– Br-R V.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzi-

bie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w sali nr 112.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, w podanej 

wysokości, na konto Gminy Koluszki nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 
6890 PKO Bank Polski S. A. o/Koluszki najpóźniej do dnia 15 czerwca 
2020 r.  (włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać po-
łożenie i numer ewidencyjny działki. Za termin zapłaty uznaje się dzień 
wpływu należności na konto.

Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z waż-
nych powodów. Pełna treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na ta-
blicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listo-
pada 65 oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.
pl (komunikaty) i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.    

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzen-
nego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koluszkach, 
tel. (44) 725-67-54.

OGŁOSZENIA  
EKSPRESOWE

NAPRAWA ROWERÓW 
Wiosenne przeglądy rowerów - 

centrowanie kół -części zamienne 
i akcesoria rowerowe - odbieram 

rower uszkodzony  
dowożę naprawiony  

Koluszki ul. Akacjowa 18  
tel. 668-152-835

Piaskowanie, szkiełkowanie, 
malowanie, 691-818-501
Budowa domów, 505-509-874
Do wynajęcia 3-pokojowe mieszka-
nie, tel. 601-285-627
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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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„Z językami, wszędzie jesteś w domu” Edward De Waal

W Jedynce dobrze uczą  
języków obcych

Olimpijczyk to uczeń, który 
„chce więcej”: pracować, wie-
dzieć, osiągnąć… Tak chyba każ-
dy z nas scharakteryzowałby  fina-
listów i laureatów olimpiad 
przedmiotowych. Aby wspiąć się 
po drabinie rywalizacji, uczniowie 
biorący udział w konkursach mu-
szą się wykazać wieloletnią pracą 
z przedmiotem, determinacją, sys-
tematycznością, talentem i samo-
dyscypliną. Takimi cechami mogą 
się pochwalić uczennice Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Tadeusza 
Kościuszki w Koluszkach. Ogrom-
nym osiągnięciem może pochwa-
lić się  Maja Bajer z klasy VIII a, 
która została  laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Ję-
zyka angielskiego. Jej nieco młodsza koleżanka - Karina Olejniczak, 

uczennica klasy VII a, zdobyła w 
tym konkursie tytuł finalisty. 

Koluszkowska Jedynka jest 
szkołą, która może pochwalić się 
wieloletnią tradycją  sukcesów w 
wojewódzkich konkursach przed-
miotowych. W tych najbardziej pre-
stiżowych zmaganiach, organizowa-
nych przez Łódzkiego Kuratora 
Oświaty, rokrocznie bierze udział  
kilka tysięcy uczniów z całego wo-
jewództwa. Do finału przechodzą 
najlepsi! 

 Uczestnicy konkursu muszą 
wykazać się naprawdę rozległą wie-
dzą językową, doskonałą umiejętno-
ścią rozwiazywania zadań z zakresu 

gramatyki i leksyki języka angielskiego oraz wiadomościami dotyczący-
mi kultury i  geografii krajów anglojęzycznych. 

Gratulujemy Mai i Karinie, ich rodzicom i nauczycielom -  Pani Mar-
cie Frączkowskiej oraz Pani Marcie Świerczyńskiej. Obu uczennicom ży-
czymy sukcesów w przyszłym roku szkolnym - Mai, już w liceum, a Ka-
rinie, by zdobyła tytuł laureata w kolejnej edycji konkursu i dalej 
promowała naszą szkołę i miasto na arenie województwa łódzkiego.



OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOLUSZKACH  
INFORMUJE,  

że od 4 maja udostępniony zostanie kompleks  
boisk sportowych ORLIK 2012  

oraz boisko SKRZYDLIK
W przypadku korzystania z boisk obowiązywały będą następujące 
zasady bezpieczeństwa:
�� zachowanie dystansu społecznego, 
�� obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt 

sportowy, natomiast podczas treningu na boisku nie ma obowiązku 
zakrywania twarzy),

�� ograniczona liczba osób, maksymalnie do 6 osób: Stadion 
sportowy piłkarski, ORLIK – boisko do piłki nożnej, SKRZYDLIK 
Maksymalnie 2 osoby (lub 4 osoby): ORLIK – boisko do koszykówki, 
(Korty tenisowe otwarte)

�� weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy lub do pracowników 
obsługujących boiska, osób wchodzących na obiekt), 

�� brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC), 
�� dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie, 
�� obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających 

obiekt, 
�� korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po 

każdym użyciu. 

Sobota - Niedziela – obiekty dostępne wyłącznie pod warunkiem 
dokonania wcześniejszej rezerwacji (tj. z dwudniowym wyprzedzeniem). 

Rezerwacji należy dokonać u administratora lub u pracowników 
obsługujących obiekty.

(pkt 1 i pkt 2 Regulaminu Korzystania z Obiektu Moje Boisko – Orlik 
2012 – Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/62/2012 Rady Miejskiej  

w Koluszkach z dnia 25 czerwca 2012 r.)

Lp. Powiat Liczba osób dotychczas  
zakażonych SARS-CoV-2

Liczba osób aktualnie 
chorych

Liczba osób, które 
ozdrowiały

Liczba osób 
zmarłych

1 bełchatowski 116 102 8 7
2 brzeziński 1 0 1 0

3 kutnowski 36 30 5 1

4 łaski 5 4 1 0
5 łęczycki 12 11 1 0
6 łowicki 15 4 11 0
7 m. Łódź 188 58 124 7
8 łódzki wschodni 6 3 3 0
9 opoczyński 164 137 22 5

10 pabianicki 12 4 8 0
11 pajęczański 3 3 0 0
12 m. Piotrków Tryb. 9 1 7 1
13 piotrkowski 29 14 15 0
14 poddębicki 3 2 1 0
15 radomszczański 36 13 23 0
16 rawski 15 3 11 1
17 sieradzki 13 12 1 0
18 m. Skierniewice 13 7 6 0
19 skierniewicki 25 20 5 0
20 tomaszowski 20 11 9 0
21 wieluński 20 20 0 0
22 wieruszowski 40 34 6 0
23 zduńskowolski 4 2 1 1
24 zgierski 119 70 49 0

Razem w województwie: 904 565 318 23

 *stan na dzień 28.04.2020 r.


