
Rok XXIII ISSN 1428-3883 

Nr 40(1137/63)   2.10.2020

Cena 2 zł

W numerze:
Seniorzy uzyskają 
miejsce do spotkań 
- s. 3

Na te inwestycje 
szukamy dofinanso-
wania - s. 5 

Powstanie plac  
zabaw w Gałkówku 
- s. 5

Problemy z moderni-
zacją budynku  
muzeum - s. 3

Pamiętnik Krystyny 
Zarębskiej (cz. 2) 
- s. 6

s. 20

„Budzi się Ludzi” już w niedzielę od godz. 10.15

Transmisja na żywo z Lisowic

To duża frajda uczyć dzieci z własnych książek

Dyrektor „Jedynki” autorem 
szkolnego podręcznika

s. 9

Zapisy na  
„Cyfrową  
Akademię  
Seniora” 

- s. 8



2 2.10.2020 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 40

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

OSP Koluszki – 44 714 58 27
Pogotowie Ratunkowe – 999

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

501 648 560

Wykaz opłat w 2020 roku

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

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

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

Nocna i Świąteczna  
Opieka Zdrowotna 

Szpital Specjalistyczny Brzeziny 
Powiatowe  

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
w Brzezinach

ul. M. Skłodowskie-Curie 6

46 874 20 11

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

Oddział 1 w Koluszkach,  
ul. 11 Listopada 41

- konto do uiszczania wpłat  
za podatki i pozostałych opłat:  

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

35 1020 3352 0000 1302 0258 7947

Infolinia  
ws. przyłączy 

Tu uzyskasz informacje jak przyłączyć się 
do sieci kanalizacyjnej

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

2.10.  
ul. 3 Maja 19G

3.10.  
ul. Brzezińska 54

4.10.  
ul. Przejazd 6

5.10.  
ul. 11 Listopada 33

6.10.  
ul. Żwirki 2

7.10.  
ul. Głowackiego 20

8.10.  
ul. Korczaka 5

Biuro Inżyniera Gminy 
przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

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

l zimowego odśnieżania dróg;
l uszkodzeń dróg i infrastruktury drogowej 

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

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

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

w zakresie gospodarki komunalnej.

44 725 67 68 telefon czynny 24h

Kasa Urzędu
poniedziałek, środa, czwartek  

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

przerwa w godzinach: 10.30-10.40 i 
12.30-12.50
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Spuszczali paliwo  
z cysterny

Kryminalni z koluszkowskiej komendy zatrzymali trzech mężczyzn, 
którzy dopuścili się kradzieży z włamaniem do cysterny paliwowej. 
Mieszkańcy Koluszek w wieku 26 i 29 lat wspólnie wypuścili 20 litrów 
oleju napędowego, liczyli na większy łup do czego przygotowali 4 plasti-
kowe baniaki . Dzięki szybkiemu działaniu mundurowych i doskonałemu 
rozpoznaniu terenu sprawcy zostali zatrzymani już po krótkim czasie od 
zgłoszenia. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia 
wolności.

24 września 2020 roku 
około południa policjanci z 
Wydziału Kryminalnego z 
Komendy Powiatowej Policji 
w Koluszkach otrzymali in-
formację, iż mogło dojść do 
kradzieży z włamaniem do cy-
stern paliwowych, które stały 
na bocznicy kolejowej w Ko-
luszkach. Mundurowi natych-
miast dotarli we wskazane 
miejsce gdzie zauważyli 3 
znanych im mężczyzn. Dwóch 
z nich niosło duże plastikowe 
bańki a trzeci z kompanów 
czekał na nich przy zaparko-
wanym samochodzie. Krymi-
nalni po przeprowadzonej ob-
serwacji musieli działać 

dynamicznie. Kiedy zbliżyli się do amatorów cudzego mienia byli już 
przy zaparkowanym samochodzie. Około 15 metrów dalej w zaroślach 
mundurowi znaleźli porzucone plastikowe baniaki, jedna z nich była wy-
pełniona paliwem. Jak się okazało kilkadziesiąt minut wcześniej paliwo 
zostało skradzione  z cysterny paliwowej poprzez zerwanie plomby. Męż-
czyźni zostali zatrzymani. Jak się okazało są oni mieszkańcami Koluszek 
w wieku 26 i 29 lat. W przeszłości dwóch z nich miało już konflikty z pra-
wem. Przestępcze trio działało wspólnie i w porozumieniu. Wszyscy trzej 
usłyszeli już zarzut kradzieży z włamaniem za co grozi do 10 lat pozba-
wienia wolności.

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

Problemy z modernizacją  
budynku pod przyszłe muzeum

Pod dużym znakiem zapytania stanęło zadanie związane z prze-
kształceniem budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja w Koluszkach w ko-
luszkowskie muzeum. 

Przypomnijmy, że 
obecnie w obiekcie uloko-
wana jest niewielka Sala 
Muzealna. Budynek opu-
ścili już także dotychczaso-
wi lokatorzy, których gmi-
na przeniosła do innych 
gminnych mieszkań komu-
nalnych.  

Plany zakładały, że 
modernizacja ponad 100- 
-letniej kamienicy zostanie 
dokonana i sfinansowana w 
ramach unijnego programu 
termomodernizacji. Nieste-
ty, pomimo przyznanych pieniędzy na powyższy cel, konserwator zabyt-
ków nie wyraził zgody na oklejenie budynku styropianem. A bez użycia 
tego materiału, nie uda się uzyskać efektu ekologicznego założonego w 
projekcie termomodernizacji, a tym samym wywiązać się z warunków 
konkursowych dofinansowania.

Zablokowanie źródła finansowania modernizacji zmusza gminę do 
przemodelowania planów. Nie wiadomo jednak czy samorząd znajdzie 
inny sposób na sfinansowanie zadania. 

(pw)       

Seniorzy uzyskają miejsce  
do działań i integracji  

Budynek po dawnym przedszkolu przy ul. Budowlanych już nieba-
wem zyska nowe zastosowanie. Gmina zadecydowała o przekształceniu 
go w Miejskie Centrum Aktywizacji Seniorów. 

– Planujemy, że już na wiosnę, po drobnym remoncie, budynek znów 
będzie służył lokalnej społeczności. Aczkolwiek należy zaznaczyć, że już 
obecnie odbywają się tam próby zespołu seniora „Złota Jesień” – infor-
muje Mateusz Karwowski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Go-
spodarczego w Urzędzie Miejskim w Koluszkach.

Budynek będzie m.in. dysponował salą do codziennych spotkań oraz 
bilardem. Samorząd chce również, aby znalazło się w nim miejsce na za-
jęcia realizowane przez Akademię Wieku Dojrzałego.

(pw)

Opóźnienie z dostarczeniem  
pojemników BIO

Od kilku tygodni na terenie gminy firma HAK prowadzi akcję do-
starczania mieszkańcom brązowych koszy na odpady BIO. Choć pojem-
niki miały zostać dostarczone do końca września, na skutek opóźnienia 
jednej z partii dostawy, kosze nie dotarły do wszystkich posesji. W związ-
ku z powyższym, osoby do których kosze nie dotarły na czas, mogą wy-
stawiać bioodpady w workach, w terminie ustalonym dla koszy. Brak ko-
sza można zgłaszać do BIG: 44 725 67 68.

Przypomnijmy, że od 1 października odpady BIO będą odbierane na-
wet trzy razy w miesiącu. Kosz na bioodpady będzie opróżniany przy 
okazji odbioru innych odpadów z wystawionych koszy. W przypadku, 
gdy właściciel danej posesji będzie posiadał taką ilość bioodpadów, która 
nie mieści się w koszu (liście, trawa), nadwyżkę będzie mógł oddać w wy-
stawionych workach, w dniu który dodatkowo dla danego rejonu ustaliła 
gmina. Harmonogram odbioru dostępny jest na stronie www.koluszki.pl 
w zakładce „Odpady komunalne”. 

(pw)
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Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość 
o śmierci wieloletniego pracownika  

Urzędu Miejskiego 

Pana Stanisława Siemińskiego 
Rodzinie składam wyrazy 
głębokiego współczucia

Burmistrz Koluszek 
Waldemar Chałat

Sprawdź stan 
techniczny komina

Krajowa Izba Kominiarzy przypomina wła-
ścicielom i zarządcom budynków o obowiąz-
kach związanych z bezpiecznym użytkowaniem 
przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmują-
cym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. 
Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploato-
wanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 
1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkań-
ców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysię-
cy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urzą-
dzeń ogrzewczych. W roku 2019 odnotowano 15.196 pożarów od urządzeń 
ogrzewczych na paliwa stałe, 249 pożarów od urządzeń na paliwa ciekłe i 
562 pożary od urządzeń na paliwa gazowe. Oprócz pożarów, nieprawidło-
wa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem 
węgla, popularnie zwanym czadem. W sezonie ogrzewczym 2019/2020 
Państwowa Staż Pożarna odnotowała 3.074 zdarzenia związane z tlenkiem 
węgla, w tym 1.447 osób poszkodowanych i 37 ofiar śmiertelnych. 

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy pod-
dawać okresowej   kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego komi-
niarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz 
główna zasada  bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, speł-
niając jeden z podstawowych  warunków  ubezpieczenia domu.

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest 
zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okreso-
wej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spali-
nowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mi-
strza kominiarskiego. W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji 
terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmo-
wy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.                         

(www.koluszki.strazpozarna.pl)

Rozkład jazdy
Połączenie autobusowe z Borową 

Przypominamy, że 1 września została uruchomiona linia autobusowa 
Borowa - Gałków Duży, prowadząca od strony Karpina do dworca kole-
jowego w Gałkowie Dużym. Na razie linia będzie działała do 31 grudnia 
2020 r. Dalsze jej funkcjonowanie będzie zależne od faktycznego zainte-
resowania. Rozkład został skorelowany z godzinami odjazdów i przyjaz-
dów pociągów na dworcu kolejowym w Gałkowie Dużym.

Trasa Borowa-Gałków
Borowa, ul. Długa przy posesji nr 3  

godz: 6.25, 8.25, 16.45, 18.45
Borowa, ul. Długa/ul. Nowa  

godz. 6.26, 8.26, 16.46, 18.46
Borowa, ul. Długa/ul. Zielonogórska  

godz. 6.28, 8.28, 16.48, 18.48
Borowa, ul. Długa/ ul. Jarosława  

godz. 6.29, 8.29, 16.49, 18.49
Borowa, ul. Długa przy OSP  

godz. 6.31, 8.31, 16.51, 18,51
Borowa, ul. Długa/ul. Borowiecka 

godz. 6.33, 8.33, 16.53, 18.53
Gałków Mały ul. Borowiecka  

(przy skrzyżowaniu ul. Borowieckiej i ul. Spornej) 
godz. 6.34, 8.34, 16.54, 18.54

Gałków Mały ul. Łódzka  
(przy skrzyżowaniu ul. Łódzkiej i ul. Brzezińskiej  

przed skrzyżowaniem)-  
godz. 6.36, 8.36, 16.56, 18.56

Gałków Mały, ul. Brzezińska/ul. Łódzka za skrzyżowaniem  
godz. 6.37, 8.37, 16.57, 18.57

Gałków Mały, ul. Towarowa (ul. Towarowa/Dworzec PKP) 
 godz. 6.39, 8.39, 16.59, 18.59

Trasa Gałków – Borowa  
(pomijamy przystanki przy ul. Łódzkiej w Gałkowie)

Gałków Mały, ul. Towarowa (ul. Towarowa/Dworzec PKP) 
godz. 6.40, 8.40, 17.00, 19.00
Gałków Mały ul. Borowiecka  

(przy skrzyżowaniu ul. Borowieckiej i ul. Spornej) 
godz. 6.43, 8.43, 17.03, 19.03

Borowa , ul. Długa/ul. Borowiecka 
godz. 6.45, 8.45, 17.05, 19.05

Borowa, ul. Długa przy OSP  
godz. 6.46, 8.46, 17.06, 19.06

Borowa, ul. Długa/ul. Jarosława-  
godz. 6.47, 8.47, 17.07, 19.07

Borowa, ul. Długa/ul. Zielonogórska 
godz. 6.49, 8.49, 17.09, 19.09

Borowa, ul. Długa/ul. Nowa  
godz. 6.50, 8.50, 17.10, 19.10

Borowa, ul. Długa przy posesji nr 3  
godz. 6.51, 8.51, 17.11, 19.11

Wstrzymano fundusz sołecki
Ze względu na trudną sytuację gospodarczą i fiskalną w Polsce, w 

naszej gminie fundusz sołecki realizowany jest jedynie w zakresie nie-
zbędnym, czyli ponoszone są jedynie wydatki związane z bieżącym funk-
cjonowaniem budynków użyteczności publicznej oraz terenów, takich jak 
place zabaw i boiska. O tym czy możliwe będą wydatki w większym za-
kresie, Urząd Miejski w Koluszkach zadecyduje w IV kwartale tego roku, 
po przeanalizowaniu dochodów i stanu budżetu gminy.                      (pw) 
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W Koluszkach uruchomiono  
punkt pobierania wymazów

Publikujemy poniżej wykaz punktów pobierania wymazów pod ką-
tem weryfikacji COVID-19. W Koluszkach wymazy pobierane są w ka-
retce, która dyżuruje przy strażnicy OSP Koluszki. Dyżury odbywają się 
przez cały tydzień, łącznie z weekendami (godz. 8.00-12.15).

UWAGA: Wymazy wykonywane są WYŁĄCZNIE na podstawie 
skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

 • Koluszki, ul. 11 Listopada 39 - godz. 08:00-12:15
 • Łódź, ul. Sienkiewicza 137/141 - godz. 08:00-12:15
 • Łódź, ul. Warecka 2 - godz. 13:15-17:30
 • Zgierz, ul. Parzęczewska 35 - godz. 13:45-18:00
 • Poddębice, ul. Miła 27 - godz. 08:30-12:45
 • Skierniewice, ul. Kozietulskiego 30 - godz. 08:00-12:15
 • Rawa Mazowiecka, ul. Kolejowa 4 - godz. 13:15-17:30
 • Łask, ul. 9 Maja 50 - godz. 08:00-12:15
 • Zduńska Wola, ul. Spacerowa 27 - godz. 13:15-17:30
 • Tuszyn, Aleja Jana Pawła II 70 - godz. 13:15-17:30
 • Bełchatów, ul. Czapliniecka 153 - godz. 08:00-12:15
 • Pabianice, ul. Konopnickiej 39a - godz. 13:15-17:30
 • Łowicz, ul. Katarzynów 49 - godz. 09:00-13:15

Zgłaszając się do punktu pobierania wymazów pamiętaj: 2 godziny przed 
badaniem nie jedz i nie pij, wykonuj polecenia pracowników, pamiętaj o 
zasadach dystansu społecznego    

Planujemy pozyskać 50 mln zł 
na gminne inwestycje

Gmina Koluszki zamierza skorzystać ze wsparcia Funduszu Inwe-
stycji Samorządowych celem dofinansowania zadań inwestycji. Fundusz 
to rządowy program potocznie zwany „Tarczą inwestycyjną”. Źródłem 
jego finansowania jest bowiem Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. 

Do wojewody, który będzie pośredniczył w przekazywaniu wsparcia 
finansowego, trafiło aż 17 wniosków z Gminy Koluszki. Większość ze 
złożonych wniosków posiada już pełną dokumentację i pozwolenia. Po-
znając listę złożonych zadań, możemy zatem przyjrzeć się planom inwe-
stycyjnym naszej gminy. 

Największą grupę wśród zadań ubiegających się o dofinansowanie, 
stanowią inwestycje drogowe. Na liście znalazła się przebudowa ul. 
Szkolnej w Żakowicach, zakończenie budowy dróg na osiedlu Łódzkim 
II oraz osiedlu Czarneckiego w Koluszkach, budowa ul. Chrustowskiej w 
Borowej, przebudowa ulic przy wtorkowym rynku w Koluszkach (Wo-
łyńska, Konopnicka, Krzywa, Krzemieniecka) wraz z budową wodociągu 
i kanalizacji sanitarnej, przebudowa drogi powiatowej od Różycy do Gał-
kowa Dużego wraz z budową kanalizacji. Z Funduszu gmina chce rów-
nież pozyskać dodatkowe pieniądze na przebudowę ul. Hallera, Mickie-
wicza, Śląskiej i Pomorskiej w Koluszkach oraz budowę tunelu pod 
torami w Gałkówku. Do tematu drogowego możemy jeszcze dorzucić bu-
dowę parkingów przy cmentarzu w Kaletniku i Gałkowie Dużym, oraz 
przy przedszkolu i szkole w Gałkowie Dużym.      

Korzystając z „tar-
czy inwestycyjnej” za-
planowała także dofinan-
sowanie rozbudowy 
Szkoły Podstawowej i I 
LO w Koluszkach, budo-
wę kolektora deszczowe-
go od odlewni do Słotwin 
w celu odwodnienia 
wschodniej strony mia-
sta. Powrócono również 
do tematu budowy nowe-
go targowiska za marke-
tem Biedronka, oraz do 
koncepcji stworzenia no-
wych parków i terenów 
zielonych w Koluszkach.

Przy pomocy po-
wyższych środków gmina chce także przeprowadzić kompleksową prze-
budowę stadionu OSiR przy ul. Zagajnikowej w Koluszkach, wybudować 
nowy budynek klubowy dla LKS Różycy oraz sfinansować dodatkowe 
atrakcje w Lisowicach. Na liście inwestycyjnej pojawiła się również pew-
na nowość, w postaci tężni solankowej w Parku Miejskim w Koluszkach.

Każde z powyż-
szych zadań będzie opi-
niowane przez wojewo-
dę indywidualnie. Jeżeli 
wszystkie zostałyby roz-
patrzone pozytywnie, 
łączna wartość dofinan-
sowania która spłynęła-
by do Gminy Koluszki, 
przekroczyłaby 50 mln 
zł. Dodajmy, że niektóre 

z wymienionych inwestycji, już są na etapie budowy lub ostatecznych przy-
gotowań, i będą realizowane bez względu na decyzję w sprawie dofinanso-
wania. Na przebudowę ul. Wołyńskiej rozstrzygany jest właśnie przetarg, 
podobnie rzecz ma się w przypadku ul. Hallera, Mickiewicza, Śląskiej i 
Pomorskiej. Na dniach podpisana zostanie umowa na budowę tunelu w 
Gałkówku, z kolei jeszcze w tym roku przebudowana zostanie ul. Chru-
stowska w Borowej.                                                                             (pw)

W tym roku powstanie  
plac zabaw w Gałkówku 

Po wielu nieudanych przetargach, udało się w końcu wybrać wyko-
nawcę, który wybuduje plac zabaw przy Przedszkolu w Gałkowie Du-
żym. Przypomnijmy, że powyższe zadanie to jeden z projektów, na który 
dwa lata temu zagłosowali mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskie-
go. Ponieważ 100 tys. zł przeznaczone na zadanie w ramach regulaminu 
konkursu, nie wystarczyło na sfinansowanie budowy, gmina postanowiła 
dołożyć z budżetu dodatkowe 20 tys. zł. Plac zabaw ma powstać jeszcze 
w tym roku. 

(pw)              

Ogólnopolski Policyjny  
Dzień Odblasków 2020

1 października 2020 r., w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej 
„Świeć Przykładem”, po raz kolejny obchodzono „Ogólnopolski Policyj-
ny Dzień Odblasków”. Celem działań jest przypominanie i uświadamia-
nie pieszym o obowiązku korzystania z elementów odblaskowych – dla 
własnego bezpieczeństwa!

Przypominamy, że elementy odblaskowe powinny być umieszczone 
w takim miejscu, by znalazły się w polu działania świateł samochodo-
wych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierun-
ków (z tylu i z przodu). Światła pojazdu, który zbliża się do pieszego, naj-
pierw oświetlają dół sylwetki pieszego, zatem odblaski dobrze jest 
zakładać jak najniżej.

Piesi muszą również pamiętać, że idąc po poboczu lub po jezdni obo-
wiązani są iść lewą stroną drogi – to podstawowa zasada bezpieczeństwa 
na drodze! Pamiętajmy, że nawet jeden mały odblask, widoczny dla kie-
rującego, może uratować życie!  
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Tydzień w Koluszkach nr 40

Pamiętnik Krystyny Zarębskiej 

Wojna zastała mnie  
w 16-tym roku życia... (cz. 2)

Tekst ten jest dokładnym prze-
drukiem rękopisu pamiętnika Kry-
styny Zarębskiej pisanego w 1941 
roku. Zachowano w nim oryginalną 
pisownię, interpunkcję.

6 września
Była środa... 6-ty dzień wojny. 

Tatuś był znów w szkole: nie zastał 
tam już nikogo i na ulicach kolusz-
kowskich pusto i głucho...Po za tym 
spokój. Siedzimy sobie na wsi, jak 
u P. Boga za piecem. Nad wieczo-
rem dobiegają nas wieści, że Niem-
cy są tuż, tuż...wreszcie słyszymy 
turkot wozów pancernych, posuwa-
jących się po szosie biegnącej do 
Brzezin. Niemcy, czy nasi...? Nie, 
to jeszcze nie Niemcy - ale czy jutro 
już ich tu nie będzie? Mamy 3 ro-
wery (2 własne, a 1-zdobyty przez 
Tatusia, który go znalazł w opusto-
szałej szkole ) i pewno ze 4 walizki 
wypełnione żywnością, odzieżą, 
ważniejszymi dokumentami. Ładu-
jemy je na rowery i ruszamy przed 
siebie, nie chcemy tu spotkać się z 
Niemcami. Idziemy wszyscy na 
Warszawę, nas pięcioro jest i ta 
10-cioletnia Zosia idzie też; spo-
dziewamy się, że jej rodzice są w 
Puszczy Mariańskiej, do której wu-
jek, leśniczy dostał w sierpniu prze-
niesienie. A więc Puszcza Mariań-
ska to nasz cel. Przechodzimy przez 
Koluszki, gdy jest już zupełnie 
ciemno. Nie spotykamy prawie ni-
kogo; na Brzezińskiej pod nogami 
moc szkła: to szyby stłuczone. 
Chcemy się dostać na jakiś pociąg: 
na stacji pusto... Jakiż straszny wi-
dok! Strach mnie przejmuje; nie 
oglądając się za siebie z lekkim ser-
cem opuszczamy Koluszki. Nie 
myślałam zupełnie o tym, że mogę 
tu więcej nie wrócić, ani nie wybra-
łam ze swoich szpargałów to, co 
miałam najdroższego licząc się z 
tym, że wróciwszy zastanę wszyst-
ko w domu tak, jak zostawiłam. 
Jakże miałam potem tej bezmyślno-
ści żałować! Bo właściwie trudno 
mi było myśli porządnie zebrać. 
Jedną ogarnięci chęcią, jednym 
ożywieni pragnieniem, by jak naj-
dalej odsunąć od siebie grozę spo-
tkania z Niemcami idziemy na-
przód. Łączymy się z jakimiś 
obcymi ludźmi, którzy tak jak my 
prą na Rawę Mazowiecką. Spotyka-
my ludzi, którzy już wracają: oto 

pod Rogowem podobno już Niem-
cy strzelają do ludzi. Ale my się nie 
cofamy; łączymy się z grupą ucieki-
nierów z Łodzi. Jest nas ze     30 
osób. Jest zupełna noc. Trzymamy 
się razem. Idziemy coraz dalej i nic. 
Wreszcie słyszymy strzały gdzieś 
niedaleko; mijamy te odgłosy 
szczęśliwie: to byli niemieccy dy-
wersanci. Teraz idziemy już trochę 
pewniej. Nasi towarzysze rozbijają 

się na grupy tak, że już widzi się lu-
dzi pojedynczych.

Mijamy z boku palący się Je-
żów. Słuchamy ślepo Tatusia, który 
nas prowadzi. Staram się nie wi-
dzieć tego co napawa mnie grozą: 
ogromnej łuny pożaru...Potem... nie 
pamiętam kolejnej drogi, przecho-
dziliśmy przez wiele wsi, niektóre 
opustoszały już zupełnie, w innych 
jeszcze ludzie mieszkali; w jednej z 
nich mijamy polskich żołnierzy na 
motocyklach... Takich uciekinierów 
jak my jest dużo, ale wreszcie jakoś 
znaleźliśmy się na drodze pustej zu-
pełnie. Staram się nic nie myśleć i 
nic nie widzieć - Tatuś prowadzi... 
Powoli świta... A my dnia się bo-
imy, bo w dzień czeka nas bombar-
dowanie z samolotów; za nic nie 

zostaniemy tutaj na tym pustko-
wiu...

Jakim cudem znaleźliśmy nie 
tylko domy pojedyncze ale i całą 
wieś polską, choć o takiej dziwnej 
nazwie, - nie wiem. Wieś nazywała 
się Pruska Kolonia. Choć z trudem, 
ale znaleźliśmy też pomieszczenie 
dla siebie w małej komórce, na sło-
mie. Mieliśmy dach nad głową !!! 
Rozłożyliśmy palta i nareszcie dali-
śmy ulgę nogom; spaliśmy snem 
kamiennym do samego południa; 
mieliśmy za sobą ze 30 km przeby-
tej już drogi... Wreszcie głód nas 
zbudził - i z tym okazało się gorzej: 
na całej wsi nie można było dostać 
nic do zjedzenia, chociaż pieniędzy 

mieliśmy dość, gdyż Tatuś miał ze 
sobą nie tylko swoją i Mamusi pen-
sję, ale i jeszcze paru osób z na-
uczycielstwa, którym nie zdążył już 
wypłacić wrześniowych poborów; 
Tatuś bowiem był płatnikiem rejo-
nowym. – Na koniec Dzidka przy-
niosła z 1/2 kg chleba i pokroiła go 
łzami: to był pierwszy kawałek 
chleba, o który trzeba było prosić, 
by wreszcie uzyskać go za darmo, 
gdyż gospodyni pieniędzy nie 
chciała; Dzidka czy to z wyczerpa-
nia nerwowego po przebytej dro-
dze, czy ze zbytniej ambicji, płaka-
ła, że musi przyjąć darmo chleb. 
Dobrze, że mieliśmy swoje jajka 
gotowane, kiełbasę, jakoś głód za-
spokoiliśmy. A wieczorem znów w 
drogę...Czekała nas dużo cięższa 

przeprawa, niż poprzedniej nocy...
Dochodzimy do Skierniewic - 

drogowskazem nam była znów łuna 
pożaru... Przechodziliśmy przez 
miasto: ulicami ciągnie tabor woj-
ska polskiego, bokiem ludzie cywil-
ni - uciekinierzy, a boku płonie ol-
brzymi gmach: to koszary 
wojskowe. Groza patrzeć... Nie mó-
wimy nic do siebie, chcemy jak naj-
prędzej wydostać się z tego piekła... 
słychać trzask łamiących się belek, 
widać gdzieindziej gruzy domu. 
Okropne, okropne, okropne...

Dotychczas trzymaliśmy się 
jak najdalej od linii kolejowej, teraz 
już jakoś ludzi nie widać, zbliżamy 
się do linii kolejowej i wzdłuż niej 
idziemy na przód. Do Radziwiłłowa 
już nie powinno być daleko... Ale to 
był właśnie najgorszy dla nas odci-
nek drogi...Ciemno było prawie zu-
pełnie, bagaże ciążą, pod nogami 
mamy błoto i... splątane druty tele-
graficzne; w paru miejscach z naj-
większą trudnością udało nam się 
wyciągnąć z nich rower. A ponad 
tym wszystkim głuche odgłosy ar-
mat... raz nawet zdawało nam się, 
że pocisk upadł tuż, tuż...Ale zdaje 
się, że to tylko strach ma duże oczy. 
Drżeliśmy o życie. Pamiętam do-
skonale: mijaliśmy jakiś lasek - Ta-
tuś wstąpił do niego, postawił swój 
rower i dysząc ciężko, powiedział 
zmienionym głosem: „ja już dalej 
nie mogę, zostanę tu, idźcie sami 
dalej”... - Miałam maleńki szkaple-
rzyk M. Boskiej N.P., który dosta-
łam od Krysi G. I mam wrażenie, że 
tylko dzięki niemu dotarliśmy 
wszyscy cało i szczęśliwie do stacji 
Radziwiłłowa... Budynek stacyjny 
był zburzony; pusto i głucho tutaj 
też było. Wyszliśmy na dwie roz-
biegające się drogi; kto pokierował 
nasze kroki na prawo - nie wiem. 
Od Puszczy Mariańskiej dzieliło 
nas jeszcze ze 3 km. Idziemy teraz 
polną drogą; robi się prawie zupeł-
nie widno i oto na drodze swojej po 
raz ostatni już spotykamy tabor żoł-
nierzy polskich. Kiedyż ich znów, 
maszerujących, częściowo na ko-
niach, z karabinami, w mundurach 
polskich ujrzymy? - Złączyliśmy 
się z nimi, choć rozsądek nam mó-
wił: samolot nieprzyjacielski naj-
prędzej w wojsko walić będzie. Po-
słuchaliśmy go wkrótce: gdy 
dostaliśmy się wreszcie do lasu by-
liśmy już sami; las ten należał do 
wujka leśnictwa. Teraz cała rzecz 
polegała na tym, by trafić do leśni-
czówki, gdzie powinna być ciocia i 
wujek; i Zosia nareszcie zobaczy 
rodziców i my odpoczniemy po tylu 
trudach!
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Jest już zupełnie widno. W le-
sie pusto i my nie mamy pojęcia w 
którym kierunku jest leśniczówka. 
Zagłębiamy się coraz bardziej w 
głąb lasu. Nagle słychać warkot sa-
molotu i strzały z karabinu maszy-
nowego. Siadamy gdzieś pod drze-
wem i czekamy, teraz zdaje się na 
pewną śmierć. Ale nie! Dzidka 
zbiera się na odwagę, wsiada na ro-
wer i udaje się raz - jeszcze na po-
szukiwanie i... o cudo... wraca roz-
radowana, jak nam się zdawało w 
każdym razie. Znalazła leśniczów-
kę! I teraz nas prowadzi przez 
gąszcz jakiś... ale my już na nic nie 
zważamy: cel naszej wędrówki nie 
daleki! Samolot ucichł, tylko strza-
ły słychać ciągle. Ale to nic, to już 
na nas nie działa. Nareszcie jeste-
śmy! Teraz dopiero Dzidka wydaje, 
że niema tu ani cioci, ani wujka: 
ciocia wyjechała na rowerze w stro-
nę Koluszek, a wujek uciekł, po-
dobnie jak my, przed Niemcami za 
Warszawę... To nas dobiło...

Dostaliśmy pokój dla siebie. 
Gospodarowała tu żona leśniczego, 
który nie zdążył jeszcze opuścić tych 
stron: on bowiem według przeniesie-
nia powinien był od 1-szego wrze-
śnia udać się na nową posadę, a tego 
właśnie dnia wybuchła wojna. - Po-
kładliśmy sobie trochę słomy pod 
okno i szykowaliśmy się do spania, 
gdy wpadła p.S. z krzykiem: „męż-
czyźni uciekać, gdyż Niemcy są już 
nie daleko i wszystkich mężczyzn 
zabijają!” I oto, nie odpocząwszy na-
wet po przebytej drodze, Tatuś z 
Witkiem wsiadają tym razem na pu-
ste rowery i ...jadą w świat, na 
wschód... A po południu przyjeżdża 
ciocia Marysia, matka Zosi, która z 
nami tak bohatersko drogę przeszła. 
- To był dzień pełen wrażeń...

Dzięki zaradności i energii cio-
ci zdobywamy ze Studzieńca (za-
kład poprawczy dla chłopców ) łóż-
ka, prześcieradła, koce, poduszki, 
miednice do mycia, manierki i.t.p. 
przedmioty. Cieszymy się ogrom-
nie, że nareszcie skończyła się nasz 
wędrówka. Poza pogłoskami krążą-
cymi, wedle których w Puszczy ma 
być pozycja i poza troską o Tatusia i 
Witka mamy zupełny spokój. Ale 
już na trzeci dzień przeżywamy 
rzecz nową: oto w Studzieńcu, obok 
którego stoi leśniczówka i u nas w 
ogrodzie jest paru żołnierzy pol-
skich, a lotnicy niemieccy mają, wi-
dać, świetny wzrok; strzały padają, 
w odległości paru metrów od domu 
prawie bezustannie. Klękamy i od-
prawiamy litanię do M.B... Następ-
nego dnia, było to 11-ego, od rana 
straszny ruch. Jesteśmy w samym 

ogniu. Kule armatnie tylko gwiżdżą 
nad nami. Za naszą stodołą oddział 
polskich żołnierzy ustawia armatę. 
W ogrodzie mamy wykopany dół, 
pokryty ziemią, z wąskim jedynie 
otworem: nazywamy go szumnie 
schronem. Tym razem cały dzień 
tam spędziliśmy. Tylko ciocia boha-
tersko udaje się do kuchni i gotuje 
nam krupnik; zresztą o jedzeniu 
nikt nie myśli. Ściemniło się już zu-
pełnie, świsty i wycia kul armatnich 
ucichły, a my nie mamy odwagi 
wyjrzeć na świat boży. Nagle sły-
szymy kroki kilkunastu ludzi idą-
cych od domu i głos silny, tuż nad 
naszymi głowami: „Wer ist da?” - 
Krew zamarła nam w żyłach...”wer 
ist da?” - Wypychamy Dzidkę, któ-
ra mówi po niemiecku, ale to już nie 
potrzebne: słyszymy teraz już po 
polsku głos jakiegoś tłumacza: 
„wychodzić!” Spełniamy rozkaz i 
oto mamy przed sobą żołnierzy w 
niemieckich mundurach. Zgrupo-
wano nas na podwórku i dopiero po 
jakimś czasie pozwolono nam udać 
się do mieszkania. Na każdym kro-
ku mijamy się z żołnierzem nie-
mieckim, którym na razie nic zarzu-
cić nie można i których naprawdę 
nie było co tak się obawiać.. Ale w 
mieszkaniu: stwierdzamy brak 2 ro-
werów, naszej damki i nowego mę-
skiego roweru p.S., oraz brak 100zł, 
które jedna z przygodnych miesz-
kanek miała w walizce. Łotry!!! 
Rower nasz, to była pierwsza rzecz, 
którą straciliśmy z powodu wojny; 
stratę tę odczułam bardzo boleśnie; 
z początku nie zdałam sobie jeszcze 
dobrze sprawy z całego ogromu 
nieszczęścia, ale potem bardzo, o 
bardzo dał mi się we znaki brak mo-
jej ukochanej „kózki”.

W nocy przeżywamy istne pie-
kło. W Puszczy jeszcze muszą być 
Polacy, bo strzały armatnie ani na 
moment nie ustają: zdaje się, że roz-
sadzić chcą powietrze; leżałam z 
otwartymi oczyma i wsłuchiwałam 
się w świsty i wycia kul... Po domu 
całą noc włóczą się niemieccy żoł-
nierze, brutalni, pewni siebie; dużo z 
nich mówiło trochę po polsku, mu-
sieli pochodzić z Czech. W dzień 
kręcili się po ogrodzie, zbierając 
jabłka i po podwórku: czuli się jak u 
siebie w domu. W południe nieco się 
uspokoiło i jakoś coraz mniej żołnie-
rzy widać. Wreszcie zostaje się tylko 
jakiś sztab generalny w Studzieńcu. 
A wraz z taborem wojsk niemieckich 
strzały coraz bardziej oddalają się od 
nas. Na drugi dzień mieliśmy prawie 
zupełny spokój. Tylko w dali słychać 
bitwę. Troska o Tatusia i Witka nie 
daje nam spokoju jedynie.

Kolejne narkotyki znalezione  
przez koluszkowskich policjantów

Kryminalni z Koluszek zatrzymali 27-letniego mężczyznę, który 
miał przy sobie marihuanę, dodatkowo w jego miejscu zamieszkania za-
bezpieczyli ponad 100 gramów suszu. Usłyszał już zarzut posiadania 
środków odurzających, za co grozi 
kara do 3 lat więzienia.

W nocy 26 września 2020 roku 
tuż po godz. 22:00 w Koluszkach 
kryminalni z koluszkowskiej komen-
dy patrolując miasto za zabudowa-
niami w obszarze leśnym zauważyli 
zaparkowane renault i dwóch mło-
dych mężczyzn. Początkowo mundu-
rowi obserwowali ich i po kilkunastu 
minutach postanowili skontrolować 
sytuację. Na ich widok dwóch dwu-
dziestolatków nie potrafiło logicznie 
wytłumaczyć po co się spotkali. Pod-
czas kontroli jaką przeprowadzili po-
licjanci w samochodzie znaleźli ple-
cak a w nim blisko 2 gramy marihuany. Jak się okazało środki odurzające 
należały do 27-letniego mieszkańca Koluszek. Po przeszukaniu w jego 
miejscu zamieszkania kryminalni znaleźli dodatkowo ponad 100 gramów 
suszu. Mężczyzna usłyszał już zarzut posiadania narkotyków, przestęp-
stwo to zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

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

Kradł i włamywał się, 35-letni  
recydywista trafił do aresztu

Skrupulatna praca koluszkowskich kryminalnych doprowadziła do 
zatrzymania 35-letniego mężczyzny, który od maja do września 2020 
roku dokonywał licznych kradzieży na terenie gminy Koluszki. Zebrane 
przez policjantów dowody pozwoliły na przedstawienie aż 15 zarzutów 
kradzieży i kradzieży z włamaniem za co grozi do 10 lat pozbawienia 
wolności. Mężczyzna działał w warunkach recydywy czyli powrotu do 
przestępstwa za co grozi zwiększony wymiar kary. Sąd zdecydował o 
jego tymczasowym aresztowaniu.

Koluszkowscy policjanci prowadzili postępowanie dotyczące kra-
dzieży karty bankomatowej, do której doszło na początku września 2020 r. 
w Gałkowie Małym. Ustalenia jakie poczynili kryminalni doprowadziły 
ich na trop 35-letniego mieszkańca gminy Koluszki, który nie miał stałe-
go miejsca pobytu. 23 września 2020 roku policjanci dotarli do mężczy-
zny, który akurat pojawił się w Gałkowie Małym. Mężczyzna miał przy 
sobie kartę bankomatową, która nie była jego własnością. Jak się okazało 
kilka dni wcześniej ukradł ją znajomemu. Natomiast kartę płatniczą, w 
której posiadanie wszedł na początku września wyrzucił.  Jak się okazało 
35-letni mieszkaniec gminy Koluszki łącznie z obu kart płatniczych do-
konał kilkunastu transakcji na 2,5 tys. zł. Dzięki wnikliwej pracy kolusz-
kowskich policjantów zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na 
przedstawienie 35-latkowi aż 15 zarzutów. Mężczyzna odpowiedział już 
za liczne kradzieże i kradzieże z włamaniem jakich się dopuszczał w cią-
gu ostatnich 4 miesięcy. Głównie łupem padały elektronarzędzia z nowo 
wybudowanych domów, pieniądze i przedmioty gospodarstwa domowe-
go. Działał on w warunkach recydywy czyli powrotu do przestępstwa. Za 
kradzież grozi do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za kradzież z 
włamaniem do 10 lat. Sąd zdecydował o tymczasowy aresztowaniu ama-
tora cudzego mienia.

(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)
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Stowarzyszenie „MROGA” zaprasza do udziału w projekcie „Cyfro-
wa Akademia Seniora”. Głównym celem projektu jest podniesienie kom-
petencji cyfrowych wśród osób w wieku 55+, zamieszkujących w 6 po-
wiatach woj. łódzkiego (m. Łódź, łódzki wschodni, zgierski, poddębicki, 
kutnowski, piotrkowski), poprzez realizację cyklu szkoleń oraz zapew-
nienie bezpłatnego dostępu do komputera i Internetu.

Po zebraniu się grupy chętnych osób, na terenie naszej gminy po-
wstanie punkt konsultacyjny, w którym seniorzy będą mogli bezpłatnie 
skorzystać z komputera z dostępem do Internetu oraz rozwijać swoje 
umiejętności cyfrowe pod okiem konsultanta. 

Szkolenia będą podzielone na 6 bloków tematycznych dostosowa-
nych do potrzeb szkoleniowych seniorów:

 9 Relacje z bliskimi i bezpieczeństwo w sieci;
 9 Edukacja i hobby;
 9 Zdrowie;
 9 Finanse;
 9 Sprawy codzienne i zaangażowanie obywatelskie;
 9 Podstawy obsługi komputera.

Udział w projekcie jest bezpłatny. 
Kontakt i zapisy: 605 696 095.  
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To duża frajda uczyć dzieci z własnych książek

Dyrektor „Jedynki” autorem  
szkolnego podręcznika

Z Jerzym Pecyną, dyrekto-
rem Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Tadeusza Kościuszki w Kolusz-
kach, autorem podręcznika szkol-
nego „Karta rowerowa. Przygo-
towanie do egzaminu”, rozmawia 
Zbigniew Komorowski.  

-Od  ponad roku jest Pan  dy-
rektorem Szkoły Podstawowej nr 
1 w Koluszkach. Z tą placówką 
jest Pan co prawda związany od 
wielu lat, niemniej z perspektywy 
dyrektora sprawy szkolne widać 
inaczej, szerzej. Jaka jest współ-
czesna szkoła? Czym rożni się 
ona od tej w latach 80. czy 90.?

-Szkoła wciąż się  zmienia, tak  
jak świat wokół nas.  Wszyscy pa-
miętamy poniedziałkowe apele po-
rządkowe z lat 80, jednakowe stroje, 
granatowe mundurki, niebieskie far-
tuszki ze stylonu i obowiązkowe ju-
niorki. Nikt nie miał prawa się wy-
różniać. Podczas przerw młodsi 
uczniowie posłusznie spacerowali 
parami wzdłuż szkolnych korytarzy. 
Oznaką buntu i niesubordynacji były 
długie włosy, za które trafiało się na 
dywanik do dyrektora.  Po 89. roku 
szkoła stała się, tak samo jak nasze 
życie, bardziej kolorowa i otwarta na 
świat. Powstawały mniej zideologi-
zowane  programy nauczania i pod-
ręczniki, które nauczyciele mogli sa-
modzielnie wybierać z różnorodnej 
oferty rynkowej. Zmieniał się też 
stosunek do uczniów. Coraz większą 
rolę  zaczęli odgrywać rodzice.

Moim zdaniem, współczesna 
szkoła  jest inna niż ta z lat 80. i 90. 
Pojawiły się w niej nowoczesne 
technologie, nowe języki obce, mię-
dzynarodowa współpraca. Nasi 
uczniowie sprawnie porozumiewa-
ją się w języku angielskim i nie-

mieckim z rówieśnikami z 
europejskich  szkół part-
nerskich. Od kilku lat uczą 
się też języka hiszpańskie-
go. 

Tym, co się  nie zmie-
niło, jest to, że znakiem ja-
kości dobrej szkoły był i 
jest  dobry nauczyciel.  To, 
czy potrafi on zaciekawić 
ucznia swoim przedmio-
tem i swoją pasją. Kompu-
tery, tablice multimedial-
ne, e-booki to  tylko 
nowoczesne narzędzia, ale 
wciąż najważniejsi są lu-
dzie, którzy tworzą szkolę, 
i  relacje między nimi.

-Współczesna szkoła 
to nowoczesne pomoce 
dydaktyczne… 

-Nasza szkoła dyspo-
nuje bardzo dobrą bazą lo-

kalową i jest również dobrze wypo-
sażona w pomoce dydaktyczne. 
Mamy dwie pracownie informa-
tyczne, eko-pracownię i dobrą bazę 
sportową. Wszystkie dzieci korzy-
stają z osobistych szafek na książki. 
Od tego roku świetlica szkolna 
działa w dwu wygodnych pomiesz-
czeniach, które będziemy  wyposa-
żać w nowoczesne pomoce dydak-
tyczne do nauki i zabawy. 
Oczywiście wciąż chcemy się roz-
wijać. Marzy nam się multimedial-
ne wyposażenie auli szkolnej, pra-
cownia gospodarstwa domowego z 
prawdziwego zdarzenia, czy otwar-
ta strefa aktywności z plenerową si-
łownią.

-Od marca tego roku wszy-
scy zmagamy  się z sytuacją, ja-
kiej w Polsce nigdy  nie było, w 
każdym razie w skali kraju. Jak 
„Jedynka” funkcjonuje w okresie 
walki z Covid 19?

-Zamknięcie szkół było dla 
wszystkich dużym stresem, ale sto-
sunkowo szybko udało nam się 
wdrożyć system zdalnego naucza-
nia dla klas IV-VIII, a z czasem 
również  dla klas I-III. Było to duże 
wyzwanie dla dyrekcji szkoły, na-

uczycieli, uczniów i ich  rodziców. 
Wymagało przestawienia się na zu-
pełnie inny tryb pracy. Wszystkim 
nauczycielom bardzo doskwierał 
brak bezpośredniego kontaktu z 
uczniami. Wiemy, że i uczniowie 
zatęsknili za szkołą i kontaktami ró-
wieśniczymi. Dużym problemem 
była realizacja  zadań wychowaw-
czych. To był trudny czas dla 
wszystkich, ale chyba daliśmy radę. 
Lekcje online umożliwiały  realiza-
cję najważniejszych treści z  pod-
stawy programowej. Od 1 września 
pracujemy stacjonarnie z zachowa-
niem wymogów sanitarnych. 

-Za Panem trudny rok kiero-
wania szkołą. Wiem jednak, że 
podejmował Pan też inne wyzwa-
nia. Jest pan Autorem podręczni-
ka szkolnego „Karta rowerowa. 
Przygotowanie do egzaminu”, 
który od 1 września 2020 r. znaj-
duje się w ofercie  jednego z naj-
większych wydawnictw edukacyj-
nych „Nowej Ery”. Jak doszło do 
tego, że taki podręcznik powstał?

-Moją pierwszą publikacją dy-
daktyczną był podręcznik „Techni-
ka w praktyce. Bezpieczeństwo Ru-
chu Drogowego”, wydany w roku 
2011 w wydawnictwie „Nowa Era”, 
z którego uczyli się gimnazjaliści w 
całej Polsce. Po reformie systemu 
oświaty i likwidacji gimnazjów wy-
dawnictwo zaproponowało mi napi-
sanie publikacji dla uczniów szkół 
podstawowych przygotowujących 
się do egzaminu na kartę rowerową. 
Ponieważ bezpieczeństwo ruchu 
drogowego od wielu lat jest moją 
pasją, wykorzystałem swoje do-
tychczasowe  doświadczenia  z za-
kresu edukacji komunikacyjnej  i  
opracowałem kompendium  wiedzy 
niezbędnej dla każdego młodego 
rowerzysty. Książka zawiera nie 
tylko najważniejsze przepisy ruchu 
drogowego i zasady udzielania 
pierwszej pomocy, ale także barwne 
infografiki i moduły powtórzeń, 
które ułatwiają przyswojenie  wie-
dzy z zakresu BRD.

Przygotowywanie publikacji  
jest dla mnie ciekawym i rozwijają-
cym obszarem mojej pracy dydak-
tycznej. A poza tym to duża frajda 
uczyć dzieci z własnych książek.

Jestem też autorem obszernej 
monografii „40-lecie Ogólnopol-
skich Turniejów Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego”. Pisanie jej  
wiązało się  z pracą badawczą, pole-
gającą m.in. na przeszukiwaniu za-
sobów Biblioteki Narodowej, archi-
wów wielu szkół i szkolnych kronik 
oraz zbiorów prywatnych. Pozna-
łem wtedy wspaniałych  nauczycie-

li pasjonatów, którzy przed  40 laty 
przygotowywali swoje drużyny do 
udziału w jednym z najpopularniej-
szych konkursów szkolnych, jakim 
był wówczas Ogólnopolski Turniej 
BRD. Dotarłem do wielu uczniów, 
którzy do dziś przechowują pamiąt-
kowe dyplomy, puchary, czy wycin-
ki prasowe opisujące ich sukcesy. O 
prestiżu, jaki miał ten konkurs, 
świadczy między innymi to, iż  
zwycięzcy turnieju krajowego   re-
prezentowali Polskę w zawodach 
międzynarodowych, a jedną z na-
gród  głównych dla szkoły w finale 
centralnym był Fiat Cinquecento. 

Praca nad monografią zajęła 
mi 2 lata, ale było warto. Udało mi 
się ocalić od zapomnienia historię  
40 finałów konkursów krajowych i 
międzynarodowych, a także  poka-
zać historię edukacji komunikacyj-
nej w Polsce.

-Jakie plany na rok  szkolny 
2020/21 ma dyrektor koluszkow-
skiej „Jedynki”?

-Najważniejszym dla mnie wy-
zwaniem na rok 2020/21 jest organi-
zowanie bezpiecznych warunków 
nauki i pracy. Mam nadzieję, że bę-
dziemy  uczyć w trybie stacjonar-
nym aż do wakacji. To jest priorytet. 
Chciałbym też, aby udało się zreali-
zować działania zawarte w budżecie 
obywatelskim, czyli urządzić salę 
zabaw – szkolny figloraj w nowym 
pomieszczeniu świetlicy. Postaramy 
się też zbudować przewidziane w 
projekcie boisko do piłki koszyko-
wej. Wspólnie z Radą Rodziców, 
niezwykle zaangażowaną w życie 
szkoły, podjęliśmy też działania, aby 
urządzić szkolne patio – wewnętrzny 
dziedziniec ze strefą relaksu i wypo-
czynku. Już teraz nasi uczniowie 
spędzają przerwy na świeżym po-
wietrzu. Widzimy, jaką sprawia im 
to frajdę. Pandemia przerwała nam 
realizację dwu  projektów międzyna-
rodowych. Chcielibyśmy, aby udało 
się je dokończyć. Będzie więc się 
działo. Oby tylko wirus  nie pokrzy-
żował nam planów.
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Uczniowie klas VI z SP  
w Różycy tworzyli lapbooki!

W miniony czwartek na lekcjach języka polskiego uczniowie klas: 
VI a i VI b tworzyli lapbooki. Celem zadania było usystematyzowanie 
wiedzy na temat omawianej obecnie lektury - „W pustyni i w puszczy” 
Henryka Sienkiewicza, rozwijanie kreatywnego i samodzielnego myśle-
nia oraz zachęcenie uczniów do czytania. 

Lapbook to inaczej teczka, w której znajduje się mnóstwo informacji 
na wskazany temat. Szóstoklasiści stworzyli bardzo bogate portfolia edu-
kacyjne, w których znajdowały się podstawowe informacje na temat 
świata przedstawionego w książce (czas i miejsce akcji, opis bohaterów, 
plan wydarzeń), jak również samodzielnie wykonane quizy, zagadki, 
krzyżówki, puzzle, portrety bohaterów, mapy miejsc itp. Wiadomości zo-
stały włożone do kopert i małych zakładek. Uczniowie gromadzili mate-
riały do swoich lapbooków podczas lekcji lub sami docierali do informa-
cji po zakończeniu zajęć edukacyjnych. Ich prace zostały wykonane na 
bardzo wysokim poziomie, a samo zadanie sprawiło młodzieży wielką ra-
dość i dało okazję do połączenia zabawy z nauką. 

Lapbook to znakomity sposób, aby rozwijać twórcze myślenie 
uczniów, jak również skrupulatnie podsumować wiadomości na temat po-
znanej książki. Ponadto tego typu prace pomagają uczniom w uczeniu się 
od siebie oraz docenieniu trudu pracy włożonej przez rówieśników.

Annika Niburska

Karol Sokołowski szesnasty  
w Mistrzostwach Polski w Słupsku!

Po raz drugi do finału Mi-
strzostw Polski Młodzików U16 
zakwalifikował się Karol Soko-
łowski. Zawodnik LKS Kolusz-
ki w ubiegłym roku wystartował 
na dystansie 600 metrów zajmu-
jąc 32 miejsce. W Słupsku o ty-
tuły mistrzowskie w LA walczy-
ło ponad 800 najlepszych 
zawodników Polski w tej kate-
gorii wiekowej (1-15lat). Po 
trwających przez kilka miesięcy 
eliminacjach, Karol z czasem 
2:47,78 wywalczył 14 miejsce i 
finał Mistrzostw Polski w biegu 
na 1 km. Mistrzowski bieg odbył 
się w drugim dniu zawodów, do 
którego przystąpiło 30 najlep-
szych „średniaków” Polski. Ka-
rol wystartował w drugiej serii 
na drugim torze. Pierwsze 200 
metrów pokonane było w bardzo 
szybkim tempie, w 30 sekund (w założeniach miały być 33 sekundy). 
Niestety, nasz zawodnik nie zdołał utrzymać tak wysokiego tempa biegu 
i po przebiegnięciu 800 metrów spadł na ostatnie miejsce. Silna wola wal-
ki i mocny finisz pozwoliły na zajęcie z nowym poprawionym o ponad se-
kundę rekordem życiowym 2:46,70 – szóstego miejsca w serii i 16 miej-
sca w klasyfikacji generalnej. Bieg Karola oglądało w internecie kilka 
tysięcy osób w tym kilkudziesięciu lekkoatletów LKS Koluszki. Emocje 
były niesamowite, wszyscy byliśmy dumni z postawy naszego najlepsze-
go młodzika.   
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Zwycięstwo Małych  
Patriotów z Jedynki

Uczniowie obecnej klasy 4a Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach 
zajęli pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie pt. ”Kocham moją oj-
czyznę” zorganizowanym w ramach projektu „Mały Patriota”. 

Od października 2019 r. uczniowie klasy  trzeciej brali udział w kon-
kursie „Mały Patriota” organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Do-

skonalenia Nauczycieli i re-
alizowanym pod patronatem 
Marszałka Województwa 
Łódzkiego i Łódzkiego Kura-
tora Oświaty. Celem konkur-
su było kształtowanie kom-
petencji obywatelskich i 
patriotycznych dzieci oraz 
popularyzowanie wiedzy hi-
storycznej.  W ramach kon-
kursu uczniowie realizowali 
projekt  edukacyjny opraco-
wany przez wychowawcę pt. 
„Najciekawsze miejsca Kolu-
szek i okolic”- jestem patrio-
tą, upowszechniam historię 
mojego miasta, mojej Ojczy-
zny. Pod opieką p. Katarzyny 

Jeziorskiej trzecioklasiści poznawali  stuletnią historię Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Koluszkach, legendarne początki naszego miasta oraz przeło-
mowe wydarzenia, które miały wpływ na jego rozwój. Odwiedzili miej-
sca związane z ważnymi wydarzeniami w historii Koluszek, poznali 
patrona Miejskiej Biblioteki  w Koluszkach, Władysława Strzemińskie-
go, oraz jego zasługi dla rozwoju sztuk plastycznych.

Uczniowie   odwiedzili  miejsca pamięci, brali udział w ciekawych 
lekcjach historii w Sali Muzealnej, uczestniczyli w warsztatach w Biblio-
tece Miejskiej w Koluszkach, gościli na   zajęciach  emerytowaną nauczy-
cielkę języka polskiego, czytali legendy o Koluszkach, oglądali kroniki 
szkolne, publikacje, tworzyli piosenkę o swoim mieście.

Działania w ramach projektu „Mały Patriota”  były możliwe dzięki 
nieocenionej pomocy  Pana Adriana Kuta oraz Pana Mateusza Jaśkiewi-
cza ze Stowarzyszenia „Historia Koluszek”,  przychylności Dyrekcji 
Szkoły oraz  serdecznej pomocy Rodziców.  Choć projekt dobiegł już 
końca, pozostały jednak przepiękne wytwory pracy poszczególnych grup 
zadaniowych: prezentacja multimedialna: ”Ulica Brzezińska dawniej i 
dziś”, „Władysław Strzemiński”- plakaty przedstawiające sylwetkę arty-
sty, Szkoła Podstawowa nr 1 
w Koluszkach- kalendarium,  
„Miejsca pamięci” w Ko-
luszkach - album.

Okres realizacji projektu 
był dla uczniów czasem nie-
zwykłych emocji. Poznanie 
symboli szkoły, miasta, spo-
tkania z byłymi nauczyciela-
mi , z przewodnikami wyzwalały u dzieci ciekawość i poczucie dumy. 
Wszystkim pracom nad projektem towarzyszyła radość dzieci. Czuły się 
wyróżnione, że odwiedzają ich goście, że poznają cenne dokumenty, 
uczestniczą w wycieczkach.  Dzięki projektowi uczniowie nabrali pewno-
ści siebie, przyswoili odpowiednie słownictwo, rozwijali zainteresowania. 
Podczas tworzenia końcowej prezentacji wykazali się niezwykłą inwencją. 

Niezapomnianym doświadczeniem dla wychowawcy była współpra-
ca z rodzicami uczniów, którzy również zaangażowali się w realizację 
projektu. Podejmując zadania z zakresu edukacji regionalnej, trzeba mieć 
przekonanie, że działania te kształtują emocjonalne więzi dzieci z najbliż-
szym regionem, uczą właściwych postaw i szacunku do „małej” i  „dużej”  
Ojczyzny. Będą służyć przyszłości.
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PRZEDSIĘBIORSTWO AGAT S.A. Z SIEDZIBĄ W KOLUSZKACH 

POSZUKUJE OSÓB NA STANOWISKO

SPECJALISTA  
ds. KADROWO-PLACOWYCH

Zakres obowiązków:
• przygotowywanie dokumentacji kadrowej,
• prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy,
• naliczanie wynagrodzeń,
• obsługa PPK,
• prowadzenie ZFŚS,
• prowadzenie rozliczeń z SOKA-BAU,
• rozliczanie umów cywilno-prawnych,
• rozliczanie delegacji pracowniczych,
• sporządzanie deklaracji ZUS, GUS, US, PFRON,
• przygotowywanie raportów i danych kadrowo-płacowych.

Wymagania:
• wyksztalcenie wyższe,
• minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• dobra znajomość zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych  

i podatku dochodowego od osób fizycznych,
• praktyczna znajomość obsługi Płatnika,
• dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu,
• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• stabilne zatrudnienie,
• szkolenia związane z obowiązkami na oferowanym stanowisku,
• pracę w przyjaznej atmosferze.

Oferty prosimy przesyłać drogą mailową na adres: rekrutacja@agat-koluszki.pl  
lub składać osobiście: AGAT S.A. 95-040 Koluszki ul.Paderewskiego 1.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.
Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

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

Zakupili nowości czytelnicze  
do szkolnej biblioteki

Społeczność Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym składa serdecz-
ne podziękowania dla Sołectwa Gałków Duży i dla Gminy Koluszki za sfi-
nansowanie z Funduszu Sołeckiego 95 książek dla uczniów klas I – VIII.

W pierwszych dniach marca 2020 r., tuż przed początkiem pandemii 
na wniosek Dyrekcji szkoły i nauczyciela bibliotekarza zakupiono z Fun-
duszu Sołectwa Gałków Duży książki – nowości wydawnicze – do biblio-
teki Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym. W czasie zdalnego na-
uczania nowe woluminy zostały opracowane i obłożone. Ze względu na 
zaistniałą sytuację nowości dopiero teraz we wrześniu trafiły do rąk ak-
tywnych czytelników z różnych klas. Nauczyciele i uczniowie jeszcze raz 
z całego serca dziękują sponsorom.

Milenka Płocka najszybsza w II biegu 
Wzniesień Łódzkich - młodzików! 

W ramach upowszechniania 
biegów terenowo-górskich wśród 
mieszkańców woj. łódzkiego, jak 
i wyłowienia najlepszych zawod-
ników, przeprowadzone zostały 
zawody sportowe dla dzieci do-
rosłych w ramach 2. Biegu 
Wzniesień Łódzkich. 

W biegu Młodzików na dy-
stansie 800 m w kategorii 9-10 lat  
I miejsce zajęła Milenka Płocka. 

W biegu głównym na trud-
niej 7-kilometrowej górzystej tra-
sie Las Łagiewnicki – Skotniki, 
bardzo dobrze pobiegła Marta 
Siemińska, która z czasem 42:22 
zajęła w klasyfikacji generalnej 
kobiet wysokie 38 miejsce (16 w 
K 40). Bieg ukończyło 311 osób.



13Tydzień w Koluszkach nr 402.10.2020 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Piłka nożna
Klasa okręgowa 2020/2021, grupa: Łódź

Sukcesy naszych
siatkarzy plażowych

W sierpniu odbyło się w Polsce centralnej kilka turniejów siat-
kówki plażowej, w których uczestniczyli siatkarze z Koluszek: Kry-
stian Walczewski i Jakub Cyprys. Nasi reprezentanci w rywalizacji 
z siatkarzami z Warszawy, Łodzi, Płocka, Żyrardowa, Łasku, Toma-
szowa Mazowieckiego, zajmowali czołowe miejsca.

Największe osiągniecia to zwycięstwo w turnieju organizowa-
nym 2 sierpnia w Rzeczycy, oraz wygrana w turnieju finałowym, 
który odbył się 29 sierpnia w Sochaczewie. Dodatkowo Jakub Cy-
prys (w parze z reprezentantem Żyrardowa) wywalczył wysokie 3 
miejsce w silnie obsadzonym turnieju w Sulejowie z udziałem aż 34 
par.

Środowisko siatkarzy i młodzi adepci tej dyscypliny sportu z 
nadzieją oczekują na turniej otwarcia nowych boisk do siatkówki 
plażowej w Lisowicach.

Kolejka 10. (26-27 września)

Zawisza Rzgów - KKS Koluszki  0:0 

Victoria Rąbień - LKS Różyca  1:4
Bramki: 0:1 20’ Kaczmarek (Mikołajczyk), 0:2 30’ Mikołajczyk 

(Zasada), 0:3 45’ Zasada (Karpicki), 1:3 53’  Serwaciński, 1:4 86’ Zasada
Skład: Woźniak (46’ Gajda) - Wolski (85’ Gosik), Owczarek, Chorą-

ży, Konewka - Zasada, Nowak (82’ Młynarczyk), Kurzawa (89’ Doryń) - 
Mikołajczyk (90’ Jasiński), Karpicki (74’ Tatrocki), Kaczmarek (76’ Ol-
szewski) 

GLKS Sarnów/Dalików - Orzeł Parzęczew  3:3 
GLKS Dłutów - Termy Uniejów  1:3 
PTC Pabianice - Widzew II Łódź  0:4 
KAS Konstantynów Łódzki - AKS SMS Łódź  2:2  
KS II Kutno - UKS SMS Łódź   1:4
Sokół II Aleksandrów Łódzki - Start Brzeziny  3:3  
GKS Ksawerów - Włókniarz Pabianice  2:1

Kolejne spotkania:
KKS Koluszki - KAS Konstantynów Łódzki  3 października, 16:00
Sokół II Aleksandrów Łódzki - LKS Różyca  4 października, 15:30

Tabela
1. Widzew II Łódź       9  24  39-4
2. Włókniarz Pabianice   10  24  21-5 
3. GKS Ksawerów     10  23  27-10
4. LKS Różyca        9  21  26-10
5. Start Brzeziny     10  20  38-19 
6. AKS SMS Łódź     10  18  29-10
7. Sokół II Aleksandrów Ł.  10  17  24-16
8. UKS SMS Łódź     10  16  38-14
9. KKS Koluszki     10  14  14-9
10. KAS Konstantynów Ł,  10  14  21-21
11. KS II Kutno      10  13  21-24
12. Termy Uniejów     10  13  18-26
13. Victoria Rąbień     10  13  28-32 
14. Zawisza Rzgów     10    9  10-19 
15. Orzeł Parzęczew    10    8  13-39 
16. GLKS Sarnów/Dalików  10    6  17-36     
17. GLKS Dłutów     10    1  5-37     
18. PTC Pabianice     10    0  2-60     

 

Puchar Polski
Po bramkach Kaczmarka (x2), Karpickiego oraz Jasińskiego LKS 

Różyca w ćwierćfinale okręgowego Pucharu Polski wygrywa ze Stal 
Głowno 4:1. Kolejnym przeciwnikiem LKS Różycy będzie drużyna re-
zerw Widzewa Łódź. Zanosi się na emocjonujące spotkanie. 
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Fryzjer męski GENTLEMAN 
zaprasza na profesjonalne strzyżenie głowy  

oraz stylizacje brody 

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

sobota: 9-13

                                Firma Strarmeat Katowicz, Ignatowicz Sp.J. 

zatrudni do pracy na stanowisko: 
PRACOWNIK PRODUKCJI

Wymagania: książeczka zdrowia do celów  
  sanitarno-epidemiologicznych

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

firmy w Koluszkach, ul. Zielona 18.

Firma KOLREX zatrudni  
pracownika na produkcję:

  Wymagania:
  - dyspozycyjność oraz chęć nauki pracy przy maszynach tekstylnych

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

INSTALACJE GAZOWE 
DOZIEMNE i WEWNĘTRZNE

- Instalacje Centralnego 
Ogrzewania, Podłogowe

- Wymiana Kotłów Węglowych 
na Gazowe lub inne

- Pompy Ciepła
- INSTALACJE WODNO- 

-KANALIZACYJNE
- INSTALACJE POWIETRZA 

SPRĘŻONEGO
- MONTAŻ SYSTEMÓW 

SPALINOWO-POWIETRZNYCH

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

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

Poszukujemy pracownika na stanowisko

OPERATOR MASZYN 
Miejsce pracy: Koluszki                 

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

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

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

Istnieje możliwość przyuczenia do wykonywania pracy  
na danym stanowisku.

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

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

n niwelacja terenu   n skarpowanie
n przygotowanie terenu pod budowę

n rozbiórki małych obiektów
n załadunek i rozładunek widłami   n odśnieżanie

n wywóz ziemi   n wywóz gruzu

tel. 505 210 010

F O T O W O LT A I K A
aprojekt   amontaż   aserwis

Zgłoszenia do programu „Mój Prąd” (5 000 zł)

POMPY CIEPŁA
bezwarunkowej gwarancji5 

L
A
T

TERMAL 95-040 KOLUSZKI ul. BRZEZIŃSKA 50 
termal@malecha.com.pl 

tel. 501 10 22 81, 509 307 458

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
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Stan bezrobocia 
w naszej gminie

Czy bezrobocie w naszej gminie istnieje? Teoretycznie tak. Z danych 
zbieranych na koniec sierpnia 2020 r. wynika, że ogółem na bezrobociu 
pozostawało 745 osób (w tym 369 kobiet). Jednak 80 proc. z nich to oso-
by znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Co kryje się pod 
tym terminem? Najprościej mówiąc, to grupa osób która ma wielkie pro-
blemy z podjęciem zatrudnienia ze względu na różnego rodzaju problemy 
społeczne. Bardzo często są to osoby, które wybrały taki a nie inny styl 
życia, lub poprzez długotrwałe bezrobocie utraciły zdolność do samo-
dzielnego poruszania się po rynku pracy. Sporo z nich to osoby bez żad-
nych kwalifikacji zawodowych (231 osób). Problemem okazuje się także 
wiek. 30 proc z zarejestrowanych bezrobotnych to osoby pow. 50 roku ży-
cia. 

Walka z bezrobociem
Łącznie od stycznia do końca sierpnia urząd pracy zaktywizował 208 

zarejestrowanych bezrobotnych. Z subsydiowanych form aktywizacji za-
wodowej skorzystały 92 osoby z terenu naszej gminy. W większości oso-
by te korzystały ze stażu. 10 osób otrzymało jednorazowe środki na roz-
poczęcie działalności gospodarczej, a 6 osób skorzystało z refundacji 
podmiotowi gospodarczemu wyposażenia stanowiska pracy dla skiero-
wanego bezrobotnego. 6 kolejnych osób aktywizowano przez prace spo-
łecznie użyteczne i roboty publiczne. 2 bezrobotnych zostało przeszkolo-
nych. 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie
W 2019 r. pracodawcy do Centrum Aktywizacji Zawodowej w Ko-

luszkach zgłosili 764 wolnych miejsc pracy. „Barometr zawodów” dla na-
szego powiatu wskazuje, że w 2020 r. najbardziej poszukiwani są: elek-
trycy, elektromechanicy, kierowcy samochodów ciężarowych, kucharze, 
lekarze, magazynierzy, masaże przetwórcy ryb, nauczyciele praktycznej 
nauki i przedmiotów zawodowych, operatorzy obrabiarek, pielęgniarki, 
pracownicy służb mundurowych, ratownicy medyczni, robotnicy budow-
lani. 

Grupy zawodowe nadwyżkowe, czyli takie w których jest więcej 
chętnych niż miejsc pracy, to: tynkarze i pokrewni, projektanci grafiki i 
multimediów, inżynierowie, operatorzy maszyn do produkcji cementu i 
kamienia, pracownicy obsługi biurowej, stolarze meblowi, robotnicy bu-
dowlani robót wykończeniowych.

„Tarcza antykryzysowa”
Minione pół roku to również wielki wysiłek jaki podjęły instytu-

cje samorządowe w walce o utrzymanie miejsc pracy w dobie pande-
mii. Zwrócił na to uwagę podczas omawiania stanu bezrobocia, bur-
mistrz Koluszek Waldemar Chałat: - Chciałbym podziękować bardzo 
serdecznie panu staroście i dyr. Urzędu Pracy w Koluszkach za wielką 
pracę, jaka została wykonana w tym szczególnym roku. Od początku 
pandemii Urząd Pracy wziął czynny udział w realizacji programu 
„Tarcza antykryzysowa”. Był to pakiet rozwiązań przygotowanych 
przez Rząd, który miał uchronić państwo polskie przed kryzysem wy-
wołanym pandemią koronawirusa. Opierał się on m.in. na ochronie 
miejsc pracy i bezpieczeństwie pracowników oraz finansowaniu 
przedsiębiorców. Z danych powiatowych wynika, że Powiatowy 
Urząd Pracy wsparł 5638 przedsiębiorców na łączną kwotę 31 mln zł. 
Najwięcej przyjęto i zrealizowano wniosków na tzw. mikropożyczki 
(na blisko 21 mln zł). Jednoosobową działalność gospodarczą dofinan-
sowano kwotą 2,7 mln zł, a koszty wynagrodzenia i składki ZUS kwo-
tą 7,6 mln zł.        

(pw) 

Przedłużony termin naboru 
wniosków dla rolników  
poszkodowanych przez COVID-19

Do 7 października 2020 r., czyli o tydzień dłużej, Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o wsparcie 
od tych rolników, których gospodarstwa zostały szczególnie dotknięte 
kryzysem COVID-19. Do tej pory wpłynęło ponad 148 tys. tego typu 
wniosków.

Pomocą objęci są rolnicy pracujący w następujących sektorach pro-
dukcji rolniczej: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowane-
go, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin 
ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewa-
nych. 

Wsparcie, które finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020, ma 
formę jednorazowej płatności ryczałtowej, a jego wysokość jest uzależ-
niona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwo-
ta pomocy dla rolnika nie może przekroczyć 7 tys. euro. 

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej info-
linii tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powia-
towych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Jeszcze ok. 17 tysięcy firm  
będzie mogło skorzystać  
ze zwolnienia ze składek 

Dodatkowe wyjaśnienia z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
pozwolą na zwolnienie z opłacania składek kolejnych przedsiębiorców. Sprawa 
może dotyczyć nawet ok. 17 tys. firm.

Do 30 czerwca przedsiębiorcy mogli złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie 
z opłacania składek. Dotyczyło to składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpie-
czenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwaran-
towanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. 

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej zwolnienie z opłacania na-
leżności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Pomoc ta mogła zostać 
przyznana przedsiębiorstwu, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowało się w 
trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE). 

Trudna sytuacja to taka, w której firma m.in. zalegała z opłacaniem składek 
za okres dłuższy niż 12 miesięcy lub spełniała kryteria kwalifikujące do objęcia 
postępowaniem upadłościowym. 

Jednak dodatkowe wyjaśnienia z UOKiK mówią, że w przypadku przed-
siębiorstw, które na 31 grudnia 2019 r. znajdowały się w trudnej sytuacji należy 
zweryfikować, czy na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek 
sytuacja ta nadal trwała. 

- Jeżeli okazałoby się, że przedsiębiorca składając wniosek nie miał już za-
ległości w opłacaniu składek wówczas zwolnienie będzie mu przysługiwać – 
wyjaśnia Monika Kiełczyńska, Regionalna rzeczniczka prasowa ZUS woje-
wództwa łódzkiego. - Staraliśmy się rozwiać wszelkie wątpliwości przy tarczy. 
Szacujemy, że dzięki dodatkowym wyjaśnieniom z UOKiK, ze zwolnienia ze 
składek będzie mogło jeszcze skorzystać ok. 17 tys. firm – dodaje Kiełczyńska.

Dodatkowa weryfikacja obejmuje również firmy istniejące krócej niż trzy 
lata, które nie były objęte postępowaniem upadłościowym i nie otrzymały po-
mocy na ratowanie (która nie została spłacona) lub restrukturyzację.

Przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o zwolnienie do 30 czerwca, ale z 
powodu zaległości w składkach  nie otrzymali ulgi,  w najbliższych dniach 
otrzymają od ZUS specjalny formularz, który należy przesłać do Zakładu w ter-
minie 7 dni od daty otrzymania pisma. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwolnił z 13 mld złotych składek za ma-
rzec, kwiecień i maj ok. 2 mln firm, chroniąc 6,5 mln miejsc pracy.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego
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Drewno kominkowe opałowe  
i rozpałka, tel. 608-830-403

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

EDUKACJA
MATURA - korepetycje, matematy-
ka, j. angielski - reżim sanitarny,  
tel. 508-732-104
Korepetycje z matematyki,  
662-489-226
Tłumacz przysięgły języka niemiec-
kiego, tel. 607-753-916

USŁUGI
Posprzątam groby, 602-237-051
Pralki – naprawa, 609-046-483
Budowy, docieplenia, wszelkie, 
604-350-807
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Malowanie, tapetowanie, 694-163-722
HYDRAULIK, Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, kolektory,  
506-864-713
Usługi koparko-ładowarką, koparką 
obrotową, minikoparką, 799-203-990
Wynajem koparko-ładowarki, 
minikoparki, 515-493-834
Usługi koparkoładowarką,  
606-405-783
Transport piachu, żwiru, wywóz 
ziemi. Rekultywacja terenu, wy-
wrotka, koparka, tel. 728-012-040
Tynki agregatorem cementowo-wa-
pienne i gipsowe 669-201-962
Ogrodzenia – produkcja, montaż, 
tel. 515-310-037
Budowa domów, 505-509-874
Fotowoltaika, dofinansowania, 
782-508-763
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060
Wylewki, tynki, docieplenia,  
piana PUR, 607-378-288
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam dom w Koluszkach, 
Osiedle Łódzkie II, tel. 882-049-394
Sprzedam duże działki budowlane 
w Koluszkach, 691-750-199
Sprzedam 2 działki na działalność 
gospodarczą po 1800 m2,  
tel. 798-751-993
Sprzedam działkę budowlaną w Słot- 
winach, 872 m2, tel. 781-201-703
Sprzedam działkę rekreacyjną  
300 m2, Sektor I na St. Kostki,  
tel. 600-918-147 po 19.00
Kupię działkę Koluszki, Żakowice, 
502-248-979
Sprzedam dom w Koluszkach  
– bardzo dobra lokalizacja,  
tel. 536-135-252
Sprzedam działki budowlane  
od 600 do 900 m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684 
lub 601-28-56-27

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie 
w domu jednorodzinnym, Koluszki  
i okolice. 607-571-340.
Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie, 
Koluszki i okolice. 539-685-890
Wynajmę dom lub mieszkanie  
w Koluszkach, tel. 500-509-659    
Lokal użytkowy do wynajęcia  
w Galerii Arkadian (95 m.kw.  
po szkole tańca ) Koluszki ul. Reja 3, 
tel. 606-23-96-96
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Sprzedam nowe płyty betonowe  
0,8 m x 0,8 m, kolor jasno-szary,  
30 zł sztuka. Dostępna ilość 43 
sztuki, tel. 796-241-330
Sprzedam drewno opałowe z remo- 
ntu palet – tanio, 885-162-087
Drewno opałowe, rozpałka, trociny, 
694-080-553
Piec CO z 2011r. , 13KW,  
ze sterownikiem i dmuchawą, butlę 
gazową 11 kg, tel. 514-796-472
Bloczek H+H, 11 palet, 604-543-817
Pszenżyto, jęczmień, owies,  
730-160-793
Drewno kominkowe - opałowe, 
509-101-167
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377 

OGŁOSZENIA DROBNE
PRACA
Szwalnia w Brzezinach zatrudni 
Szwaczki i Prasowaczkę,  
tel. 605-14-19-23
Szwaczki zatrudnimy. Stała praca, 
tel. 604-797-243
Zatrudnimy magazyniera, Brzezi-
ny, tel. 885-052-000
Praca lekka dla kobiet – 508-860-054
Pomoc dziewiarza – 608-810-914
Firma transportowa zatrudni 
mechanika samochodowego lub 
pomocnika mechanika – możliwość 
przyuczenia, 507-199-570
Szwaczki zatrudnię. Gwarancja 
pracy cały rok. Własna produkcja, 
powtarzalność wzorów. Wysokie 
wynagrodzenie, 605-600-896
Zatrudnimy operatora maszyn  
do obróbki stali – plazma, gilotyna, 
prasa krawędziowa, wykrawarka 
rewolwerowa – możliwość przy-
uczenia. DRIVAL Żelechlinek, 
606-762-071
Zatrudnię do prostego szycia 
szwaczki, chałupniczki, 664-975-055
Zatrudnię szwaczkę chałupniczkę  
z owerlokiem 4-nitkowym i stębnów-
ką. Mile widziana własna działalność 
gospodarcza, 797-922-109
Szwalnia zatrudni szwaczki, 
693-426-098
Zatrudnię pracowników do prac 
ziemnych w branży wodno-kanali-
zacyjnej, 665-183-407

Szwaczki zatrudnimy, stała praca, 
tel. 604-797-243
Przyjmę do pracy szwaczkę lub 
chałupniczki. Szycie spodni ,sukien-
ki, tel. 502-171-510 Koluszki
Zatrudnimy pracownika do wulka-
nizacji w Żelechlinku z możliwością 
przyuczenia, 508-641-807
„Nowa Zachęta” zatrudni kucharza 
i pomoc kuchni, 501-135-981
Zatrudnię murarzy, 604-543-817
Zatrudnię do wykończeń i docie-
pleń, 609-884-781
Zakład krawiecki zatrudni na stałe 
osoby do szycia, tel. 605-086-828
Zatrudnimy Kierowcę Kat. C + E  
z doświadczeniem. Transport 
krajowy. Naczepa wywrotka. 
Miejsce zatrudnienia – Koluszki,  
tel. 667-583-078. Niezbędna Karta 
Kierowcy.
Zatrudnię brukarza i pomocników 
brukarza, 501-610-590

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

RÓŻNE
Spływy kajakowe Pilicą, 505-962-185
Oddam gruz, 691-752-654

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Piaskowanie, Renowacja maszyn, itp., 691-818-501

Kupię stare motocykle, 691-818-501

Pranie dywanów, kanap, foteli, 512-450-390

Do wynajęcia mieszkanie w Koluszkach w bloku 45 m2, (44) 710-23-64. 
Proszę dzwonić wieczorem.
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SPRZEDAŻ - SERWIS  
NARZĘDZI I MASZYN  

OGRODNICZYCH I BUDOWLANYCH
 www.arkadianarzedzia.pl

 Koluszki, tel. 502-651-007

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

DOWÓZ GRATIS NA TERENIE KOLUSZEK

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

Gabinet  
„ALEXANDER-MED”

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

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

95-040 Koluszki
ul. 11 Listopada 41  

godz. 10.00-11.30; 19.00-20.00

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

(język angielski lub niemiecki)

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

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

MALOWANIE  
ELEWACJI

Docieplenia
tel. 796-241-330

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.

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

(język angielski lub niemiecki)

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

Miejsce  
na Twoją reklamę
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NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

KANCELARIA PRAWNA
Radca Prawny TOMASZ KOS

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

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

dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

BIURO PODRÓŻY  
TURKUS

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

www.turkus-travel.pl

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

NAJLEPSZY
POLSKI WĘGIEL

Budziszewice, ul. Graniczna 1
tel. 660 733 019

44 710 23 55

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

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

tel. 509 099 286

Licencjonowane Biuro 
Nieruchomości

- doradztwo w sprzedaży  
i wynajmie

- wycena nieruchomości
- kredyty hipoteczne

Brzeziny, ul. Okrzei 7, lok. 5 
Zapraszamy

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

PIELĘGNACJA OGRODÓW
Wycinka i formowanie  

drzew i krzewów
Zakładanie, koszenie  

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

ogrodzeń
Automatyczne systemy 

nawadniania
Faktury VAT

Ogród i dom. Koluszki  
ul. Przejazd 8

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

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

 
 KOSTKA � ORZECH II � EKO � MIAŁ � BRYKIET DRZEWNY

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

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

NAJLEPSZY POLSKI PELLET
z certyfikatem jakości A1 i DIN plus

BARLINEK, OLIMP
DĘBOWY, ZŁOTY GOLD

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

https://ecg-polska.pl

WĘGIEL  
(KOSTKA, EKOGROSZEK)

SKUP ZŁOMU STAL.
Gałków Mały  

ul. Towarowa 2 (obok stacji PKP)  
tel.: (44) 714-17-47
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Piątek 2.10

15:00 TARAPATY 2
17:30 25 LAT NIEWINNOŚCI. 
           Sprawa Tomka Komendy
20:00 25 LAT NIEWINNOŚCI. 
           Sprawa Tomka Komendy

Sobota 3.10

15:00 TARAPATY 2
17:30 25 LAT NIEWINNOŚCI. 
           Sprawa Tomka Komendy
20:00 25 LAT NIEWINNOŚCI. 
           Sprawa Tomka Komendy

Niedziela 4.10

15:00 TARAPATY 2
17:30 25 LAT NIEWINNOŚCI. 
           Sprawa Tomka Komendy
20:00 25 LAT NIEWINNOŚCI. 
           Sprawa Tomka Komendy

Środa 7.10
17:30 25 LAT NIEWINNOŚCI. 
           Sprawa Tomka Komendy
20:00 25 LAT NIEWINNOŚCI. 
           Sprawa Tomka Komendy

Czwartek 8.10
17:30 25 LAT NIEWINNOŚCI. 
           Sprawa Tomka Komendy
20:00 25 LAT NIEWINNOŚCI. 
           Sprawa Tomka Komendy

Super premiera  
w Kinie ODEON 3D 

Do koluszkowskiego kina wchodzi jedna z najgłośniejszych polskich 
produkcji ostatniego czasu „25 LAT NIEWINNOŚCI. Sprawa Tomka Ko-
mendy”. Filmu nie trzeba szczególnie reklamować. To prawdziwa historia 
Tomasza Komendy, który w wieku 23 lat został zatrzymany i wtrącony do 

więzienia za morderstwo. Nie-
słusznie skazany w więzieniu od-
siedział blisko 20 lat, przeżywając 
osobisty życiowy dramat i wię-
zienne piekło. W końcu, po 18 la-
tach odsiadki, na jego drodze poja-
wili się prokuratorzy i policjant, 
którzy postanowili odkryć prawdę 
stojącą za zagadkową sprawą za-
trzymanego…

Film opowiada m.in. o kuli-
sach sprawy i trójce bohaterów, 
którzy ryzykując niemal wszyst-
ko, wyciągnęli go z więziennej 
celi. Polska produkcja już została 
obsypana nagrodami podczas pre-
stiżowego Koszalińskiego Festi-
walu Debiutów Filmowych „Mło-

dzi i film” za scenariusz, główną rolę męską, zdjęcia i reżyserię. Na 
swoim koncie ma również nagrodę publiczności. 

Po tygodniu od ogólnopolskiej premiery film wchodzi także do kina 
w Koluszkach. Będzie on wyświetlany przez dwa tygodnie do 1 paździer-
nika. Zapraszamy.                                                                                (pw) 

TARAPATY 2
Kryminalna zabawa dla całej rodziny

Kiedy z Muzeum Narodowego w 
Poznaniu znika perła kolekcji – „Plaża 
w Pourville” Claude’a Moneta, a o 
kradzież zostaje fałszywie oskarżona 
ciotka Julki – dzieci muszą odnaleźć 
obraz i odkryć tożsamość prawdziwe-
go złodzieja. Zgrany duet rozpoczyna 
śledztwo, ale na horyzoncie pojawia 
się Felka, zwariowana 12-latka, a ra-
zem z nią kłopoty. Opowieść o zazdro-
ści i zaufaniu przeplata się z rozwiązy-
waniem zagadki kryminalnej. 
„Tarapaty 2” to historia dla całej ro-
dziny, która mówi o tym, że nie da się 
uwierzyć w przyjaciela, dopóki nie 
uwierzy się w siebie. A także o tym, że 
przyjaźń wystawiona na próbę może stać się jeszcze mocniejsza. Zapra-
szamy na PREMIERĘ.

Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl



Świętowali Złoty Jubileusz 
24 września jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego przeżywali 

państwo Henryka i Stanisław Ambroziakowie. Choć uroczystość odby-
wała się w rygorach pandemicznych, przysporzyła Jubilatom wiele rado-
ści. Medale nadawane przez Prezydenta RP wręczyli burmistrz Koluszek 
Waldemar Chałat oraz zastępca Krystyna Lewandowska. Uroczystość po-
prowadziła Ewa Sztuka, reprezentująca Urząd Stanu Cywilnego w Ko-
luszkach. Zgodnie z koluszkowskim zwyczajem, para otrzymała małżeń-
ski koc do okrycia w zimowe wieczory.          

- Chcielibyśmy serdecznie podziękować panu Burmistrzowi oraz 
pani Ewie z USC za zorganizowanie dla nas wspaniałej uroczystości na-
szego 50 jubileuszu pożycia małżeńskiego. Niewątpliwie była to dla nas, 
naszych dzieci i rodziny wzruszająca chwila. Medale które otrzymaliśmy, 
są dla nas wyrazem szacunku i uznania od Państwa Polskiego. Dziękuje-
my za upominek, który zgodnie z życzeniami ogrzał nie tylko ciało, ale 
również nasze serca - podsumowali uroczystość państwo Ambroziako-
wie. 

Ponieważ pani Henryka i pan Stanisław byli jedyną jubileuszową 
parą, co zdarza się niezmiernie rzadko, pokusiliśmy się o uzyskanie kilku 
zdań komentarza ze strony Jubilatów. A zatem jako to jest z tym wspól-
nym trwaniem?   

- Faktem jest, że 50 lat to szmat czasu, czasu nie tylko radości i 
szczęścia, ale również smutków, waśni i kłopotów życia codziennego. Za-
wsze w tych chwilach byliśmy z mężem razem. Staraliśmy się być dla sie-
bie oparciem. Myślę, że to co pozwoliło nam być razem tak długo, to mi-
łość, zrozumienie i szacunek do siebie nawzajem. Jesteśmy szczęśliwi bo 
los obdarzył nas kochającymi i troskliwymi dziećmi i wnuczętami. Dziś 
to oni są naszym oparciem. Wiemy, że teraz pomimo naszych ułomności 
związanych z wiekiem i zdrowiem, to właśnie na nich możemy liczyć. 
Życzymy Wam wszystkim możliwości powiedzenia takich właśnie słów 
po przeżyciu wspólnych 50 lat – podzieliła się swoimi przemyśleniami 
pani Henryka. 

(pw)  

„Budzi się Ludzi”  
w niedzielę od godz. 10.15

Transmisja na żywo z Lisowic
Już w niedzielę 4 października 2020 w godzinach 10.15 - 12.00 

zapraszamy do TVP3 na program „Budzi się Ludzi” nadawany na 
żywo z Lisowic.

W programie informacje z regionu, spotkamy też wielu mieszkań-
ców Gminy Koluszki, opowiemy o naszej inwestycji i planach na naj-
bliższe miesiące.

Wszystkich chętnych zapraszamy też na spacer do Lisowic  
w trakcie emisji programu. Dla odważnych przygotowaliśmy również 
kajaki.


