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

OSP Koluszki – 44 714 58 27
Pogotowie Ratunkowe – 999

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

501 648 560

Wykaz opłat w 2020 roku

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

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

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

Nocna i Świąteczna  
Opieka Zdrowotna 

Szpital Specjalistyczny Brzeziny 
Powiatowe  

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
w Brzezinach

ul. M. Skłodowskie-Curie 6

46 874 20 11

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

Oddział 1 w Koluszkach,  
ul. 11 Listopada 41

- konto do uiszczania wpłat  
za podatki i pozostałych opłat:  

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

35 1020 3352 0000 1302 0258 7947

Infolinia  
ws. przyłączy 

Tu uzyskasz informacje jak przyłączyć się 
do sieci kanalizacyjnej

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

9.10.  
ul. Sikorskiego 6A

10.10.  
ul. 3 Maja 8

11.10.  
ul. 3 Maja 19G

12.10.  
ul. Brzezińska 54

13.10. 
ul. Przejazd 6

14.10.  
ul. 11 Listopada 33

15.10.  
ul. Żwirki 2

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



3Tydzień w Koluszkach nr 417.10.2020 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Błąd pomiarowy czy śladowe 
ilości bakterii z grupy coli 

BW miniony weekend miesz-
kańców naszego miasta obiegła in-
formacja o pojawieniu się w wodzie 
z miejskiego wodociągu bakterii z 
grupy coli. Informacja upublicznio-
na przez SANEPID wywołała wielki 
popłoch. Jeden z miejscowych skle-
pów wykorzystał nawet sytuację do 

akcji promocyjnej i wykupywania 
wody mineralnej. Ostatecznie wy-
szło na jaw, że bakterii w ogóle nie 
było w wodzie.

Skąd zatem wzięła się alarmu-
jąca informacja? W ubiegłym tygo-
dniu w dniach 28 września i 1 paź-
dziernika na terenie Koluszek 
SANEPID przeprowadził rutynową 
kontrolę wodociągów. Kontrolowa-
no przedszkola przy ul. Reja, Staszi-
ca oraz ujęcie wody przy ul. Polnej. 
W próbkach wykryto śladową ilość 
bakterii z grupy coli. Ponieważ wy-
nik mieścił się w granicach błędu po-
miarowego, ustalono że po weeken-
dzie dokonany zostanie kolejny 
weryfikacyjny pomiar. SANEPID 
nie poczekał jednak do weryfikacji i 
wydał komunikat z ostrzeżeniem. 

W próbkach wody pobranych 
w dniu 5 października (poniedzia-
łek), nie stwierdzono już obecności 
bakterii grupy coli. Państwowy Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny w Ło-
dzi stwierdził przydatność wody do 
spożycia przez ludzi z wodociągu 
publicznego w Koluszkach. 

Pić czy nie pić
Ponieważ to nie pierwsze tego 

typu alarmujące zdarzenie, i zapew-
ne nie ostatnie, ponownie wyjaśnia-
my z jaką sytuacją mamy w takim 
przypadku do czynienia. Najważ-
niejsza rzecz, która wymaga przypo-
mnienia, związana jest z drobno-

ustrojami które odkrywa się w 
wodzie. Miejmy świadomość tego, 
że nie wszystkie bakterie z grupy 
coli sieją spustoszenie w naszych or-
ganizmach. Niezwykle złą sławę 
mają przede wszystkim bakterie ka-
łowe E Coli (Escherichia coli) i ente-
rokoki, które to stanowią poważne 

zagrożenie dla zdrowia ludzi, wywo-
łując m.in. ostrą biegunkę. Gdyby w 
wodzie wykryto bakterie, które za-
grażają zdrowiu, wodociąg najzwy-
czajniej zostałby zamknięty, a woda 
podana w beczkowozach. Zawarta w 
komunikacie informacja o pojawie-
niu się bakterii z grup coli to zatem 
jedynie informacja, że dane ujęcie 
czy infrastruktura wodociągowa jest 
podatna na zanieczyszczenie mikro-
biologiczne (istnieją tam sprzyjające 
warunki do namnażania bowiem po-
jawiły się już pierwsze jeszcze nie-
zbyt groźne bakterie z grupy coli) i 
należy podjąć niezbędne działania 
do oczyszczenia wodociągu (najczę-
ściej chlorem), oraz zachować środki 
ostrożności przy spożywaniu wody.

Kolejna uwaga tyczy się tego, 
czy możemy pić wodę bez przegoto-
wania. Choć w przypadku naszej 
gminy woda czerpana z pokładów 
jurajskich jest doskonałej jakości, 
piętą achillesową jest jednak infra-
struktura doprowadzająca wodę do 
naszych kranów. Rury w naszych 
domach czy blokach niekiedy mają 
po kilkadziesiąt lat i zapewne zdąży-
ły już zebrać sporą ilość osadu. Kli-
mat staje się coraz cieplejszy, co za-
pewne będzie sprzyjało namnażaniu 
się mikroorganizmów. Tymczasem 
system kontroli nie jest w stanie wy-
chwytywać zawczasu zanieczysz-
czeń. Wydział wodociągowy zgod-
nie z procedurą pobiera próbki wody 

raz na 2-3 miesiące. W międzyczasie 
niezależnie od tego, swoje badania 
kontrolne przeprowadza także SA-
NEPID. Jeżeli nawet przyjmiemy, że 
jakość wody kontrolowana jest co 
miesiąc, przez kilka tygodni może-
my nawet nie wiedzieć, że woda któ-
rą pijemy jest zanieczyszczona.

Co więcej, w przypadku stwier-
dzenia zanieczyszczenia wody, tak 
naprawdę zaalarmowanie mieszkań-
ców niekiedy może mijać się z ce-
lem. Po wykryciu bakterii SANE-
PID niezwłocznie informuje o tym 
dany zakład wodociągowy, który 
wszczyna procedurę chlorowania 

wody, bądź w bardziej dramatycznej 
sytuacji zakręca kurek z wodą. Do 
tego czasu przez kilka dni nieświa-
domie i tak spożywamy zanieczysz-
czoną wodę. Zresztą gdyby woda za-
nieczyszczona była przez bakterie E 
coli, zapewne o wiele wcześniej za-
reagowałby nasz organizm, zmusza-
jąc nas do wizyty u lekarza. Wszyst-
ko wskazuje zatem na to, że jeśli 
chcemy pić wodę bez przegotowa-
nia, bardziej powinniśmy skupiać się 
na obserwowaniu kolejek u lekarza, 
niż liczyć na oficjalny komunikat, bo 
wtedy może być już za późno. 

(pw, fot. KPGK) 

Nie liczmy na niższe 
stawki za śmieci 

Czy stawka 24 zł za odbiór śmieci to dużo? Na pierwszy rzut oka 
dużo, ale jeśli wychylimy się tylko poza nasze „podwórko”, okazuje się, 
że zaliczamy się raczej do szczęśliwców. Niestety zła wiadomość jest 
taka, że z przetargu na przetarg stawka za odbiór odpadów komunalnych 
nieustannie wzrasta w całej Polsce. Dla przykładu obecnie z przetargiem 
zmaga się Piotrków Trybunalski. Lokalna prasa już donosi, że przetarg 
wskazuje na to, że super niskiej stawki na poziomie dotychczasowych 20 
zł od osoby, po prostu nie da się utrzymać. Widać to zresztą po okolicz-
nych miejscowościach, w których ceny wywindowane zostały już do ok. 
33 zł. Podobna tendencja zachodzi na terenach wokół Koluszek. 

Czy samorządy mają jakikolwiek wpływ na poziom cen? Nic na to 
nie wskazuje. W szerokiej przestrzeni publicznej od dłuższego czasu po-
jawia się identyczna refleksja, że dopóki nie będzie zmian ustawowych na 
szczeblu centralnym, cena będzie rosła w nieskończoność. Mechanizm 
jest bowiem prosty: ministerstwo zwiększa tzw. opłatę środowiskową, 
składowiska odpadów podnoszą ceny, a firmy odbierające odpady od 
mieszkańców podnoszą stawki w przetargach. A ponieważ gminy nie 
mogą zarabiać ani dopłacać do „interesu śmieciowego”, w całości są uza-
leżnione od wyników przetargu. 

Przy tego typu zależności, samorządy mają w zasadzie niewielkie pole 
manewru. Pierwsze z rozwiązań to zachęcanie mieszkańców do dokładniej-
szej segregacji. Jeżeli firmy startujące w przetargu zauważą, że mają miej 
pracy do wykonania po odbiorze, z reguły nieco obniżają stawki. 

Drugie rozwiązanie to stwarzanie możliwości do niwelowania ilości 
oddawanych odpadów. Dla przykładu w naszej gminie wprowadzona zo-
stała ulga dla osób zagospodarowujących odpady zielone na swoich nie-
ruchomościach (budowa kompostowników). W ten sposób pojedyncza 
osoba może obniżyć stawkę aż o 3,60 zł, czyli do stawki 20,40 zł. Gmina 
wprowadziła również zmiany w organizacji PSZOK. Zmiana zasad przyj-
mowania odpadów wielkogabarytowych na tyle ograniczyła niekontrolo-
wany strumień odpadów, że udało się utrzymać aktualne ceny odbioru od-
padów dla mieszkańców.                                                                     (pw)

Opłata za odpady segregowane w sąsiednich miastach
Koluszki (1.06.2020) – 24 zł
Brzeziny miasto (01.05.2020) - 24 zł; gmina (1.03.2020) – 29,50 zł
Łowicz (1.01.2020) – 28 zł
Uniejów (1.02.2020) – 27 zł
Łódź (1.12.2019) – 24 zł
Głowno (1.01.2020) – 33,50 zł
Aleksandrów Łódzki (7.12.2019) – 32,50 zł
Sulejów (1.05.2020) – 27 zł
Lutomiersk (1.10.2020) – 31 zł 
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Dopuścił się kradzieży zuchwałej
Koluszkowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który wtargnął do 

jednego ze sklepów na terenie Koluszek i wyniósł 2 piwa. 34-latek był agre-
sywny i wulgarny. Z premedytacją wyszedł ze sklepu nie płacąc za towar. 
Już po kilku minutach został zatrzymany przez policjantów, usłyszał już za-
rzut kradzieży zuchwałej za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci Ogniwa Patrolo-
wo – Interwencyjnego z Komen-
dy Powiatowej Policji w Kolusz-
kach otrzymali zgłoszenie 5 
października 2020 r. tuż po godz. 
14:00, że na terenie jednego z 
punktów handlowych doszło do 
kradzieży alkoholu. Mundurowi 
natychmiast pojechali we wska-
zane miejsce. Jak ustalili kilka 
minut wcześniej wtargnął do 
sklepu 34-letni mieszkaniec Ko-
luszek, był agresywny i wulgarny 

i żądał wydania przez sprzedawców 2 piw. Pracownicy sklepu próbowali 
reagować na niewłaściwe zachowanie mężczyzny ale ten był coraz bar-
dziej agresywny. W pewnym momencie wyszedł ze sklepu zabierając al-
kohol i grożąc, pracownikom aby nie próbowali go zatrzymywać. Poli-
cjanci znając doskonale wskazanego mężczyznę już po kilku minutach od 
interwencji zatrzymali go na terenie Koluszek. 34-latek był nietrzeźwy a 
noc spędził w policyjnym areszcie. Usłyszał już prokuratorski zarzut kra-
dzieży zuchwałej co zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności. 
Dodatkowo został objęty dozorem policyjnym.

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

Od 10 października obowiązek zakrywania nosa  
i ust w całym kraju

Szykujmy się na twarde  
koronawirusowe lądowanie

Epidemia w Polsce znacznie przyśpieszyła. Tendencję wzrostową 
wyraźnie widać również w naszej gminie. W zasadzie codziennie odnoto-
wywane są nowe przypadki. Od 7 października na nauczanie zdalne prze-
szedł cały Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach przy ul. Budowlanych. W 
szkole u 3 uczniów wykryto bowiem koronawirusa, co spowodowało że 
10 nauczycieli mających z nimi kontakt musiało udać się na przymusową 
kwarantannę i podjąć nauczanie zdalne. Kwarantanna potrwa do 16 paź-
dziernika. Na naszym terenie odbyło się również kolejne wesele, podczas 
którego wykryto koronawirusa. Zainfekowany został również jeden z le-
karzy rodzinnych. 

Niewiele brakowało byśmy jako powiat zostali objęci strefą żółtą. 
Obecnie jest już to jednak nieaktualne ponieważ od 10 października stre-
fa żółta zostaje zlikwidowana, a jej zasady rozciągnięte zostają na cały 
kraj. Co to oznacza w praktyce? W przestrzeni publicznej – w sklepie, au-
tobusie, ale także na ulicy, istnieje obowiązek zakrywania nosa i ust. Co 
ważne, zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają za-
świadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnospraw-
ność.

Lokale gastronomiczne
Na terenie całego kraju w lokalach gastronomicznych należy zacho-

wać bezpieczną odległość – na 1 osobę powinno przypadać co najmniej 4 
m2. Również w całym kraju w lokalach gastronomicznych i innych za-
mkniętych pomieszczeniach nie można udostępniać miejsc do tańczenia.

Na imprezach okolicznościowych
W sytuacji, kiedy planujesz organizację chrzcin, wesel czy innych 

imprez okolicznościowych, powinieneś pamiętać, że obowiązuje limit 
osób, które mogą brać udział w tego typu wydarzeniach. W strefie czer-
wonej – 50 osób, w pozostałych powiatach - 75 osób. Abyś mógł się od-
powiednio przygotować, to ograniczenie wejdzie w życie z tygodniowym 
okresem dostosowawczym, a więc 17 października.

Wydarzenia kulturalne
W przestrzeni zamkniętej (poza strefą czerwoną) wydarzenia kultu-

ralne mogą odbywać się z udziałem 25 proc. publiczności - taka sama za-
sada obowiązuje w kinach. W wydarzeniach kulturalnych, które odbywa-
ją się w plenerze może uczestniczyć maksymalnie 100 osób - jednak 
liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być 
większa niż 1 osoba na 5 m2.

Dbaj o bezpieczeństwo podczas zgromadzenia
Nadal będzie obowiązywało ograniczenie dotyczące liczby uczestni-

ków zgromadzeń. Może to być maksymalnie 150 osób. Uczestnicy muszą 
zakrywać usta i nos, a także zachować minimum 1,5 m odległości od in-
nych osób. Dodatkowo, pomiędzy zgromadzeniami musi zostać zacho-
wana odległość – minimum 100 m.

(pw)

Chrustowska do remontu
W przyszłym tygodniu rozpocznie się przebudowa ul. Chrustowskiej 

w Borowej, która wykorzystywana jest przez wielu mieszkańców gminy 
Rokiciny jako droga dojazdowa do Łodzi. 

Prace drogowe obejmą odcinek o długości 1,2 km i potrwają do końca 
października. Koszt zadania to 770 tys. zł. Na wsparcie inwestycji nasza 
gmina pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach 
programu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.          (pw)     

Noc Księgarń 2020
Księgarnia Skład Główny przyłączyła się do drugiej edycji Nocy Księ-

garń i przygotowała dla swoich czytelników ciekawy i różnorodny program. 
Na zajęcia zorganizowane obowiązują zapisy telefoniczne oraz na facebooku 
księgarni. Natomiast nieograniczony udział mają zakupy po zmroku oraz gra 
miejska. Wszystkie wydarzenia odbędą się w reżimie sanitarnym.

 � 15.10.2020 godz. 19.00  - „Pszczoły nocą” warsztaty ekologiczne dla 
dzieci w wieku 6-7 lat.

 � 16.10.2020 godz. 19.00  - „Szyjemy nocą” warsztaty dla dorosłych z 
szycia awangardowych zakładek do książek. Prowadzenie Magdalen-
ka Filcowo .

 � 17.10.2020 godz. 18.00  -  „Książki pod gwiazdami” gra miejska po-
legająca na poszukiwaniu książek. Szczegóły w dedykowanym wyda-
rzeniu na fb księgarni.

 � 17.10.2020 godz. 18.30  - „Pomiędzy stronami” występ grupy tanecz-
nej Fame Dance do choreografii Kamili Marczuk-Włodarskiej.

 � 17.10.2020 godz. 19.00  - „Nocny kiermasz” jedyna w roku okazja w 
roku na zakupy w księgarni po zmroku. Specjalna oferta i kubek her-
baty przy klimatycznym kominku.
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Ulga termomodernizacyjna
Termomodernizacja to nie tylko oszczędności w zużytej energii. Od 

2019 r. właściciele istniejących domów jednorodzinnych mogą skorzy-
stać z termomodernizacyjnej ulgi podatkowej. Nowe narzędzie fiskalne 
ma na celu zachęcić do inwestowania w energooszczędne rozwiązania w 
czasie remontu domu.     

Odliczeniu od dochodu podlegają wszystkie koszty związane z ter-
momodernizacją, w tym koszty urządzeń i koszty pracy. Warunkiem 
otrzymania ulgi jest udokumentowanie wydatków fakturami, wystawio-
nymi wyłącznie przez tych podatników VAT, którzy nie korzystają ze 
zwolnienia od tego podatku.

 
Materiały budowlane i urządzenia podlegające odliczeniom: 
- materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowla-

nych, płyt balkonowych oraz  fundamentów wchodzące w skład systemów 
dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

- węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
- kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabez-

pieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i od-
prowadzenia spalin;

- kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabez-
pieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i od-
prowadzenia spalin;

- zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
- kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w 

rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.  
- przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
- materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
- materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania cie-

płej wody użytkowej;
- materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elek-

trycznego;
- pompa ciepła wraz z osprzętem;
- kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
- ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
- stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z sys-

temami montażowymi, drzwi  balkonowe, bramy garażowe, powierzch-
nie przezroczyste nieotwieralne;

- materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej 
wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Usługi:
- wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsię-

wzięcia termomodernizacyjnego;
- wykonanie analizy termograficznej budynku;
- wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomo-

dernizacyjnymi;
- wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
- docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub funda-

mentów;
- wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi 

balkonowych, drzwi zewnętrznych,   bram garażowych, powierzchni 
przezroczystych nieotwieralnych;

- wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej 
ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

- montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
- montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
- montaż pompy ciepła;
- montaż kolektora słonecznego;
- montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powie-

trza wywiewanego;
- montaż instalacji fotowoltaicznej;
- uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
- regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
- demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Sołtysi otrzymają dietę  
za sesje przez internet 

Po kilku miesiącach dyskusji doczekaliśmy się uchwały, która re-
guluje kwestię wypłacania diet dla sołtysów i przewodniczących zarzą-
dów osiedli. Do wybuchu pandemii, osoby pełniące powyższe funkcje 
za udział w sesji Rady Miejskiej w Koluszkach otrzymywały wynagro-
dzenie w wysokości 300 zł. Ponieważ obecnie sesje odbywają w sposób 
zdalny (przez internet), udział sołtysów i przewodniczących zarządów 
osiedli stał się fizycznie niemożliwy. Wypłata diet została zatem wstrzy-
mana.

Wzbudzało to spore kontrowersje, ponieważ wiele osób funkcję 
sołtysa lub przewodniczącego nie uzależnia od samego pobytu na sesji, 
ale od całorocznej pracy na rzecz danej społeczności. Podnoszonym ar-
gumentem było również to, że sesję można zwyczajnie obejrzeć przeby-
wając w domu. 

Co ciekawe, podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej pojawi-
ły się aż dwa rozwiązania problemu. Pierwszą uchwałę złożył burmistrz 
Koluszek. Zakłada ona, że w przypadku organizacji sesji w trybie zdal-
nym (przez internet) sołtysi i przewodniczący zarządu osiedli otrzyma-
ją dietę w wysokości 300 zł po złożeniu pisemnego oświadczenia o 
uczestnictwie w sesji Rady Miejskiej w trybie on-line. Będą mieć na to 
2 dni. 

Drugą propozycję uchwały, złożyła grupa 7 radnych, która ko-
nieczność regulacji problemu zgłaszała już kilka tygodni wcześniej. 
Obecna przedłożona wersja uchwały zawierała zapis, według którego 
sołtys lub przewodniczący osiedla który nie mógł uczestniczyć w sesji, 
ale wypełniał swoje zadania statutowe, otrzymywałby dietę pomniej-
szoną o 20 proc., czyli 240 zł. Propozycja grupy radnych nie została jed-
nak wprowadzona pod obrady, ponieważ przewodnicząca Rady Miej-
skiej uznała, że pierwsze rozwiązanie jest korzystniejsze dla sołtysów i 
przewodniczących osiedli.

Bardziej szczegółowe uzasadnienie przedstawił jednak burmistrz 
Koluszek, Waldemar Chałat: - Zgodnie z opinią prawną jaką posiadamy 
w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, inne rozwiązanie jest niemożliwe. 
Zdajemy sobie sprawę, że inne rozwiązania w niektórych gminach prze-
szły, ale w naszej opinii prawnej, tylko takie rozwiązanie jakie zapropo-
nowaliśmy jest prawidłowe. Czyli nie można zapłacić sołtysom za spra-
wowanie funkcji.

Druga funkcja za 1 zł
W przegłosowanej prze Radę uchwale, którą zaproponował bur-

mistrz Koluszek, znalazł się również zapis, zgodnie z którym w przy-
padku gdy sołtys lub przewodniczący zarządu osiedla pełni jednocze-
śnie funkcję radnego w Radzie Miejskiej w Koluszkach, jego dieta za 
udział w posiedzeniu w roli sołtysa lub przewodniczącego zarządu osie-
dla wyniesie tylko 1 zł.  

Zdaniem gminy zapis ma w pewien sposób zniechęcać do łączenia 
funkcji radnego i sołtysa lub przewodniczącego zarządu osiedla, a 
przede wszystkim pobierania podwójnego wynagrodzenia za jedno po-
siedzenie. Do tej pory w naszej gminie obowiązywało niepisane prawo 
(swego rodzaju zwyczaj), w ramach którego po wyborze na radnego 
dany obywatel rezygnował dobrowolnie z innych funkcji na rzecz 
mieszkańców. W historii naszej gminy uczyniło tak już kilkoro radnych. 
W obecnej  kadencji sołtys sołectwa Katarzynów-Zygmuntów po wybo-
rze na radnego nie poddał się temu zwyczajowi. Ponieważ pobieranie 
dwóch diet (sołtysa i radnego) jest zgodne z prawem, zachował dwie 
funkcje, a tym samym dwie diety. Po wejściu w życie gminnej uchwały, 
powyższy sołtys będący równocześnie radnym, pomimo wykonywania 
tych samych obowiązków co inni przedstawiciele sołectw, w praktyce 
nie otrzyma za to żadnego wynagrodzenia, ponieważ zostanie ono zre-
dukowane do 1 zł. Dieta za wykonywanie mandatu radnego pozostanie 
bez zmian, w pełnej wysokości.                                                                 

 (pw)                       
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Tydzień w Koluszkach nr 41

REJON I – Koluszki, ulice: Sosnowa, Armii Krajowej, Brzozowa, Jerzego Kukuczki (dawniej Buczka), Przejazd, Łódzka, Zwycięstwa, Wisławy 
Szymborskiej (dawniej Gwardii Ludowej), Powstańców Wielkopolskich, Krasickiego, Wschodnia (dawniej Zubrzyckiego), Hubala, Aleja ZHP, Danuty 
Szaflarskiej (dawniej Hanki Sawickiej), Baczyńskiego, Towarowa, Plac Obrońców Warszawy, Aleja Komuny Paryskiej, Zimowa

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 9, 23 9 16 9, 23 9

LISTOPAD 6, 20 6, 20 16 6, 20 6
GRUDZIEŃ 4, 18 4, 18 7 18 4

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SEGREGOWANYCH

REJON II – Koluszki ulice: Rolnicza, Akacjowa Wierzbowa, Zachodnia, Lipowa, Kasztanowa, Świerkowa, Orzechowa, Jodłowa, Klonowa To-
polowa, Jaśminowa, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Spacerowa, Bukowa; Żakowice ulice: Cicha, Wspólna, Koluszkowska, Magnoliowa, Wiśniowa, 
Łączna, Wierzbowa, Ogrodnicza, Norwida, Wczasowa, Sosnowa, Poprzeczna, Willowa, Zakątna, Spacerowa, Lipowa, Kwiatowa, Wycieczkowa, Sa-
sanek,  Brzozowa, Zielona, Piotrkowska, Dworcowa, Dojazdowa, Krótka, Szkolna, Dębowa, Graniczna, Różana, Sporna, Bursztynowa, Kolejowa, To-
polowa, Pogodna

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 2, 16, 30 16 6 2, 16, 30 16

LISTOPAD 13, 27 13, 27 6 13, 27 13
GRUDZIEŃ 11, 24 (czwartek) 11, 24 (czwartek) 4 24 (czwartek) 11

REJON III – dla miejscowości: Felicjanów, Lisowice, Erazmów, Turobowice, Jeziorko, Zygmuntów, Katarzynów, Stamirowice Kazimie-
rzów, Leosin, Świny, Wierzchy, Długie, Stefanów

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 9, 23 9 12 9, 23 9

LISTOPAD 6, 20 6, 20 17 6, 20 6
GRUDZIEŃ 4, 18 4, 18 1 18 4

REJON IV – Różyca ulice: Pałacowa, Piaskowa, Zagajnikowa, Północna, Sportowa, Piotrkowska, Jarosława Iwaszkiewicza, Parkowa, Sporna, 
Spokojna, Zawiła, Letniskowa, Wrzosowa, Główna, Kolejowa, Słoneczna, Towarowa, Krańcowa, Południowa, Familijna, Piaskowa, Porzeczkowa, 
Klubowa, Przylesie, Makowa; Kaletnik ulice: Główna, Wczasowa, Klonowa, Leśna, Smugowa, Piotrkowska, Ogrodowa, Sosnowa, Lipowa, Brzozo-
wa, Jodłowa, Partyzantów, Letniskowa, Kościelna, Cmentarna, Szklarniowa, Nowa, Akacjowa, Świerkowa, Dębowa, Grabowa, Krótka, Przanowice; 
Żakowice ulice: Krzywa, Zagajnikowa,

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 2, 16, 30 16 9 2, 16, 30 16

LISTOPAD 13, 27 13, 27 4 13, 27 13
GRUDZIEŃ 11, 24 (czwartek) 11, 24 (czwartek) 2 24 (czwartek) 11

REJON V – Koluszki ulice:Czarneckiego, Miodowa, Okrzei, Wyspiańskiego, Asnyka, Tuwima, Gałczyńskiego, Prusa, Krańcowa, Lotnicza, Łą-
kowa, Nasienna, Dąbrowskiego, Kasprowicza, Zielona, Polna, Traugutta, Kopernika, Żwirki, Harcerska, Staszica, Teatralna, Wigury, Broniewskiego, 
Sportowa, Mickiewicza, Żeromskiego, Pomorska, Śląska, Hallera, 3 Maja, Paderewskiego, Wiadukt, Ogrodowa, Słowackiego, Wincentego Pola, Wi-
leńska, Strzemińskiego. Żakowice: ulice: Rolnicza, Liliowa, Słowackiego, Różyca, ul. Wąska + Kaletnik ul. Kościelna 51 m 2, Słotwiny 1, Nowy Re-
dzeń 1a

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 1, 15, 29 15 22 1, 15, 29 15

LISTOPAD 12, 26 12, 26 19 12, 26 12
GRUDZIEŃ 10, 23 (środa) 10, 23 (środa) 3 23 (środa) 10

REJON VI – Gałkówek-Parcela, Borowa ul. Skrajna, Krańcowa,  ul. Środkowa,  Różyca, ul. Przestrzenna; Gałków Duży ulice: Główna, Dzie-
ci Polskich, Przestrzenna, Skrajna, Dworcowa, Słoneczna, Ludowa, Czatolińska, Orzechowa, Południowa, Dojazdowa, Wiosenna, Letnia, Przyrodni-
cza, Armii Krajowej, Jesienna, Kościelna, Zimowa; Gałków Mały: Brzezińska,  Kolejowa, Żeromskiego, Stanisława Okrzei, Towarowa, Mickiewicza, 
Graniczna, Zielona, Krańcowa, Świętej Anny, Miła, Stawowa, Klonowa, Będzelin, ul. Modrzewiowa 8, 12

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 8, 22 8 14 8, 22 8

LISTOPAD 5, 19 5, 19 10 5, 19 5
GRUDZIEŃ 3, 17, 31 3, 17, 31 9 17 3, 31
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REJON VII – Gałków Mały ulice: Łódzka, Wojska Polskiego, Północna, Nowa, Mała, Radwańska, Sportowa, Grzybowa,  Kwiatowa,  Wschod-
nia, Krótka, Borowiecka, Łąkowa, Wierzbowa, Pusta, Sporna, Sosnowa (dawniej 19 Stycznia), Długa, Słowackiego, Brzozowa, Zacisze, Wspólna, Dę-
bowa, Lipowa, Andrzeja, Letniskowa, 1 Maja, Zgodna, Zagajnikowa, Partyzantów, Marii Curie-Skłodowskiej (dawniej 22 Lipca), Kopernika, Polna, 
Smugowa, Napoleońska, Wąska, Akacjowa (dawniej Generała Karola Świerczewskiego), Spacerowa, Niecała, Ogrodowa, Krawiecka, Cicha, Leśna, 
Piękna, Marysieńki, Krzywa,  Świętego Mikołaja,  Parkowa, Boczna, Kasztanowa, 

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 8, 22 8 15 8, 22 8

LISTOPAD 5, 19 5, 19 12 5, 19 5
GRUDZIEŃ 3, 17, 31 3, 17, 31 10 17 3, 31

REJON VIII – Koluszki ulice: Brzezińska, Zagajnikowa, Natolińska, Sienkiewicza, Wieniawskiego, Próchnika, Chopina, Brzechwy, Kochanow-
skiego, Jagiellońska, 8 Marca, Naftowa

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 1, 15, 29 15 8 1, 15, 29 15

LISTOPAD 12, 26 12, 26 5 12, 26 12
GRUDZIEŃ 10, 23 (środa) 10, 23 (środa) 16 23 (środa) 10

REJON IX – Koluszki ul.: Kościuszki, Bema, Krótka, Warszawska, Kolejowa, Zawiła, Poprzeczna, Miła, Piękna, Budowlanych, Odlewnicza, 
Żelazna, Złota, Miedziana, Żeliwna, Stalowa, Srebrna

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 14, 28 14 21 14, 28 14

LISTOPAD 10 (wtorek), 25 10 (wtorek), 25 18 10 (wtorek), 25 10 (wtorek)
GRUDZIEŃ 9, 23 9, 23 15 23 9

REJON X – Koluszki ul.: 11 Listopada, Kilińskiego, Reja, Głowackiego, Konopnickiej, Ściegiennego, Gen. Sikorskiego, Krzywa, Wołyńska, 
Targowa, Strażacka, Marszałka Piłsudskiego, Cmentarna, Generała Maczka, Rynek, Krzemieniecka, Ludowa, Wiejska, Graniczna, Partyzantów, Wito-
sa, Batalionów Chłopskich, Rataja, Reymonta, Świętego Stanisława Kostki, Słoneczna, Leśna, Wojska Polskiego, Westerplatte, Kraszewskiego, Pia-
stowska, Wyzwolenia; Słotwiny ulica: Graniczna

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 14, 28 14 7 14, 28 14

LISTOPAD 10 (wtorek), 25 10 (wtorek), 25 3 10 (wtorek), 25 10 (wtorek)
GRUDZIEŃ 9, 23 9, 23 14 23 9

REJON XI – Słotwiny ulice: Tomaszowska, Długa, Wąska, Działkowa, Nowy Redzeń, Stary Redzeń, Regny ulice: Główna, Leśna, Polna, Osie-
dle Wojskowe

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 7, 21 7 13 7, 21 7

LISTOPAD 4, 18 4, 18 13 4, 18 4
GRUDZIEŃ 2, 16, 30 2, 16, 30 11 16 2, 30

REJON XII –  Borowa ulice: Długa, Główna, Zosi, Borowiecka, Chrustowska, Leśna, Spacerowa, Polna, Ogrodowa, Zielonogórska, Wczasowa, 
Nowa, Lipowa, Letniskowa, Sosnowa, Brzozowa, Piaskowa, Akacjowa, Świerkowa, Tadeusza, Bartosza Głowackiego, Słoneczna, Krótka, Szeroka, 
Łąkowa, Środkowa, Dojazdowa, Boczna, Wąska, Równa, Wodna, Zawiła, Krzywa, Prosta, Poprzeczna, Truskawkowa, Malinowa, Brzoskwiniowa, 
Orzechowa, Kwiatowa, Poziomkowa, Winogronowa, Cytrynowa, Pomarańczowa, Irysowa, Tulipanowa, Goździkowa, Liliowa, Słoneczna, Będzelin 
ulice: Leśna, Szkolna, Główna, Koluszkowska, Grzybowa, Strażacka, Polna, Zagajnikowa, Sportowa, Jeziorna, Gajowa, Modrzewiowa(bez nr 8 i 12)

MIESIĄC/2020 R
DZIEŃ ODBIORU 

ZMIESZANYCH ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

DZIEŃ ODBIORU 
POPIOŁU

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW
TYLKO WORKI

DZIEŃ ODBIORU 
BIOODPADÓW

TYLKO POJEMNIKI

DZIEŃ ODBIORU 
ODPADÓW SEGREGOWANYCH  

(SZKŁO, PAPIER, TW.SZTUCZNE, METAL)
PAŹDZIERNIK 7, 21 7 5 7, 21 7

LISTOPAD 4, 18 4, 18 9 4, 18 4
GRUDZIEŃ 2, 16, 30 2, 16, 30 8 16 2, 30

Uwaga! Worki na bioodpady zaopatrz się we własnym zakresie. 
Reklamacje BIG 44 725 67 68

Opłatę należy uiszczać na nr konta bankowego:  35 1020 3352 0000 1302 0258 7947 
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Tekst ten jest dokładnym 
przedrukiem rękopisu pamiętnika 
Krystyny Zarębskiej pisanego w 
1941 roku. Zachowano w nim ory-
ginalną pisownię, interpunkcję.

15 września
2 tygodnie dopiero minęły od 

wybuchu wojny, a już tyle wrażeń! - 
W piątek, 15-ego wybrałam się z 
Dzidką na pierwszy spacer po lesie; 
a piękne tam lasy! pełno liścia 
wszędzie. Na tle tego uroczyska 
znalazłyśmy ślady pobojowiska: ja-
kaś kuchnia polowa, moc papierów, 
resztki z karabinów, hełmy, części 
od masek gazowych, wszystko po-
zostawione w nieładzie przez woj-
ska polskie. Jakież to strasznie 
przykre! Ale poległych jakoś nie 
było, chwała Bogu. Tylko gdzieś 
dalej nieco 6-ciu naszych żołnierzy 
chowano podobno. Za to ze strony 
niemieckiej został w tych potycz-
kach zabity jeden oficer; pochowa-
no go niedaleko leśniczówki. - Sa-
moloty słychać i widać ciągle.

Nie bardzo mamy co robić w 
Puszczy, ani spanie wygodne, ani o 
jedzenie nie łatwo i zawsze żyjemy 
tu kosztem cioci, która jest zdumie-
wająco zaradna. Powoli przemyśli-
wujemy nad powrotem do Kolu-
szek, ale nie mamy pojęcia, co tam 
słychać, czy jest do czego wracać. 
Dlatego ciocia decyduje się na jaz-
dę do Koluszek; rower, damka, cio-
ci ocalał, gdyż miała go w ów pa-
miętny dzień, gdy przyszli Niemcy, 
ze sobą, przy schronie, a nie zosta-
wiła go w domu, jak my swój; na 
nim więc wybrała się ciocia w dro-
gę. Zostaliśmy sami z Mamusią i 
czekamy z niecierpliwością powro-
tu cioci Marysi. Tymczasem na dru-
gi dzień samoloty jeżdżą prawie bez 
przerwy, zapewne na Warszawę, bo 
nas już zupełnie nie zaczepiają. 
Mamy wrażenie, że front zbliża się 
do nas: strzały armatnie słychać 
jeszcze wyraźniej. Wieczorem wró-
ciła ciocia Marysia ( moja matka 
chrzestna ). Relacja cioci jest bar-
dzo pocieszająca: w Koluszkach 
już życie odżyło i wróciło do nor-
malnego biegu. W naszej szkole 
rozgościli się żołnierze niemieccy, 
zajęli również nasze mieszkanie; 
obiecali cioci, że opróżnią ze 2 po-
koje dla nas. W domu stoją tylko 
meble z drobiazgami, które Tatuś 
nie spakował; kufry z rzeczami, 

przygotowane przez Tatusia w cza-
sie naszej bytności w Przanowicach, 
wywiozła do tejże wsi, do swoich 
znajomych nasza służąca, Gienia, 
która wróciła ze swej ucieczki do 
Koluszek wraz z Niemcami; rzeczy 
wywiozła przed zajęciem przez 
Niemców szkoły. Jakżesz mieliśmy 
ją za to potem błogosławić!

Ciocia nocowała w Kolusz-
kach u pp.D. Państwo ci pobrali 
się...3 września 1939r, a więc pod 
gradem pierwszych bomb, jakie 

spadły na Koluszki; ona jest wła-
ścicielką apteki w Koluszkach, 
przyjaciółką Mamusi, on moim 
profesorem z gimnazjum. Jesteśmy 
cioci niezmiernie wdzięczni za ten 
wywiad i za to, że swą zaradno-
ścią, choć sama nie posiadała nic 
własnego, ułatwiła nam pobyt w 
Puszczy. Ciocia swoje rzeczy na 
parę dni przed wybuchem wojny 
wysłała koleją z Cisowej, poprzed-
niego swego miejsca pobytu w 
puszczy i rzeczy te, wraz z usta-
niem ruchu kolejowego zaginęły 
raz na zawsze. Część mebli zostało 
jeszcze w Cisowej. Więc tutaj cio-
cia miała tylko to, co na sobie, ale 
w najpotrzebniejsze rzeczy już się 
zaopatrzyła bądź to ze Studzieńca, 
bądź też przez kupno. Ciocia jest 
kobietą szalenie energiczną i tylko 
dlatego decydujemy się na zosta-
wienie jej samej w Puszczy, gdyż 
wujka jak nie ma, tak nie ma, ale 
wierzymy, że da sobie radę.

Bo my o 6-tej rano wyjeżdża-
my z Puszczy, do której w ogóle 

nie wiem po co tłukliśmy się dwie 
noce. I jeszcze raz powtórzę, że 
„strach ma wielkie oczy”. On to 
nas pchnął w te strony, a przecież, 
czy to nie wszystko jedno było 
spotkać się z Niemcami w Kolusz-
kach czy w Puszczy. ( Nie przy-
puszczaliśmy, że Niemcy tak dale-
ko zajdą: z Puszczy odległej od 
Kol. o 50 km, do Warszawy jest za-
ledwie 48 km.) I teraz wracamy w 
zmniejszonym dużo gronie: Tatu-
sia i Witka nam brak, a Zosia oczy-
wiście też zostaje ze swą mamusią. 
Jedziemy furą z jednym koniem. 
Przejeżdżamy przez Skierniewice. 
Widzimy rezultat bombardowania: 
kilka domów kolejno stojących 
świeci gołymi murami. Od Skier-

niewic idziemy pieszo; 
na noc zatrzymujemy 
się w szkole w jakiejś 
wsi, Frydrychowie, u 
bardzo przyjemnych 
państwa nauczycielów. 
Drugiego dnia przed 
południem byliśmy już 
w Koluszkach; pierw-
szą osobą znajomą, 
którą spotkałyśmy (a 
jechałyśmy wozem) 
był znajomy ksiądz wi-
kary, który z najwięk-
szą rezygnacją powie-
dział: „wszystko 
stracone”. Niezbyt mi 
się to podobało: prze-
cież Warszawa jeszcze 
nie zajęta! - W szkole 
naszej pełno Niemców, 
żołnierzy, narazie wca-

le tam nie wstępujemy. Obiad jemy 
u pp.D. Zajmujemy pokój z kuch-
nią po nieobecnej nauczycielce na 
vis’ a vis mieszkania tych pp. Na 
drugi dzień od rana idziemy do 
swego mieszkania. Dzidka tłuma-
czem. Prawie nic nie zabieramy i 
w ogóle nie wiele oglądamy, gdyż 
podobno wkrótce żołnierze mają 
opuścić ten dom. Z przeprowa-
dzeniem się narazie wstrzymuje-
my się. Odwiedzam swoją kole-
żankę, Hankę K.; oni nic przez 
wojnę nie stracili, podczas bom-
bardowania byli na wsi, nie zbyt 
odległej od Koluszek, a gdy się 
uspokoiło natychmiast wrócili; 
imponuję jej swoim opowiada-
niem o naszych przygodach. Szyb-
ko mijają mi 3 dni; Krysi G. nie ma 
jeszcze w Koluszkach - wywędro-
wała podobnie jak my na Rawę 
Mazowiecką, ale zatrzymała się (z 
rodzicami) we wsi Białej, a więc 
nie zaszła tak daleko jak my. Zaj-
muję się przebieraniem lalek 
pp.D... Czekamy na to, aż Niemcy 

opuszczą naszą szkołę. Nie czeka-
liśmy długo: nastąpiło to 21-ego 
września... Czwartek...

Naturalnie pędem pobiegły-
śmy do szkoły; cieszymy się 
ogromnie, że nareszcie jesteśmy w 
swoim mieszkaniu; znajdujemy 
parę nie naszych rzeczy, zostawio-
nych przez Niemców: 3 duże kili-
my, lampka nocna; to ostatnie za-
bieramy odrazu ze sobą, kilimy 
Mamusia składa i zostawia na łóż-
ku w sypialni, która się mieści na 
górze. Na parterze mamy kuchnię, 
jadalnię i salon. Ja zabieram się do 
przeglądania swoich własnych 
szpargałów i oto okazuje się, że 
wielu rzeczy mi brak: książek do 
nauki nie mogę się doszukać, port-
monetki pamiątkowej, ryngrafa so-
lidacyjnego, ślicznych laleczek, 
których ja miałam całą kolekcję 
i.t.p., za to stare zeszyty, moje no-
wele i inne drobne pamiątki, z fo-
tografiami na czele znajduję łatwo; 
te ostatnie zabieram odrazu ze 
sobą...resztę zostawiam spokojnie: 
wszak jutro już tu będziemy miesz-
kać...! o ludzka naiwności !!!!!!! 
Najbardziej w tej chwili żal nam 
biblioteki prywatnej, którą, b. licz-
ną mieliśmy złożoną w szafie, kan-
celarii Tatusia; teraz poszczególne 
kartki książek znajdujemy w ku-
pach śmieci przygotowanych do 
podpałki w piecach, ani jednej 
książki całej, to samo z dokumen-
tami szkolnymi - wszystko to, to 
dzieło Niemców, narodu cywilizo-
wanego,.. Po klasach pełno słomy. 
Obok szkoły mieszkają od wielu, 
wielu lat Sm., ludzie prości, żyjący 
z pracy rąk, mający małe gospodar-
stwo; w tym domu parę lat temu 
mieszkali rodzice, dziś starzy już 
ludzie, i ich 12-cioro dzieci, teraz 
jest ich pewno nieco więcej, gdyż 
„dzieci” mają już swoje „dzieci”, a 
wszystko prawie w tym jednym 
domku się gnieździ... Jedna z nich, 
Zocha, przynosi nam dzieła Mickie-
wicza i Słowackiego, które mieli-
śmy w komplecie: „ przed zajęciem 
przez Niemców szkoły weszłam do 
mieszkania i to wzięłam na prze-
chowanie - teraz oddaję” - i z tymi 
słowy położyła te książki na kozet-
ce, na górze, ah, żebyśmy chociaż 
przeniosły je na dół!... - Posądzały-
śmy ją o to, że i więcej rzeczy wzię-
ła na „przechowanie”, ale ona z od-
daniem czegoś więcej bynajmniej 
nie kwapiła się. Ucieszyłyśmy się, 
że choć te książki nam się uratowa-
ły...

Po obiedzie Gienia, służąca 
pastowała podłogi na dole, jutro 
mieliśmy się tam wprowadzić.

Pamiętnik Krystyny Zarębskiej 

Wojna zastała mnie w 16-tym  
roku życia... (cz. 3)
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Marek Wawrzonowski trzeci  
na Mistrzostwach Polski  
w strzelaniu obronnym

Ponad 14 000 szt. amunicji wystrzelali zawodnicy na Mistrzostwach 
Polski w Pistolecie i Rewolwerze Obronnym,  które odbyły się w dniach 
3-4 października 2020r.  na strzelnicy „Nietoperek” w Międzyrzeczu przy 
współpracy z Klubem Strzelecko Kolekcjonerskim „Kaliber 7,62”  w 
Skwierzynie.  

Reguły tych zawodów oparte są na sprawdzeniu umiejętności strze-
lającego w warunkach jak najbardziej zbliżonych do realiów zadań jakie 
wykonują pracownicy dysponujący bronią podczas ochrony i obrony. 

70-ciu strzelców wzięło udział w działaniach polegających na szyb-
kim i celnym strzelaniu do różnie umiejscowionych celi. Musieli oni wy-
kazać się umiejętnością strzelania z jednej ręki, z dwóch, stojąc, klęcząc, 
w ruchu, wykorzystując zasłony, z wnętrza samochodu i z częstą wymia-
ną magazynków.

 Jedno z zadań np. polegało na kilkukrotnym obróceniu zawodnika 
siedzącego za kierownicą w symulatorze dachowania samochodu osobo-
wego w środku którego znajdowało mnóstwo luźnych przedmiotów. Na-
stępnie musiał on po wyjściu z symulatora dobiec do stanowiska i ostrze-
lać dwukrotnie 6 celi, wykorzystując zasłony, zmieniając w trakcie 
magazynek. Wynikiem był zmierzony łączny czas strzelania powiększo-
ny o ewentualne kary za nietrafienie celi.

Startujący w tych zawodach w kategorii pistolet sport, strzelec OSIR 
Koluszki - Marek Wawrzonowski zajął,  jak sam stwierdził: „po ciężkich 
bojach” -  3 miejsce. Gratulujemy.

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).”

Na granicy Leosina i Rewicy znaleziono 2 malutkie  
kotki. Maluchy szukają nowego opiekuna.  

Po znalezieniu zostały zaszczepione.  
Telefon kontaktowy: 720-823-232.  

Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl
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Lisowice w obiektywie
Czy Lisowice to już temat zapomniany? Gmina robi wszystko, by 

przypomnieć mieszkańcom, że projekt jest wciąż żywy i pomimo widocz-
nych problemów, zostanie dokończony. 

Sporo wiary w szczęśliwe zakończenie inwestycji wlała regionalna 
telewizja, która w miniony weekend z Lisowic nadawała na żywo. – Ten 
rok jest wyjątkowy i trochę nam wszystko opóźnił, ale wierzymy że w 
przyszłym roku już latem wykąpiemy się w zalewie i poopalamy się na 
plaży – zapowiedział w trakcie programu Mateusz Karwowski, dyrektor 
Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w 
Koluszkach.

W przyszłym roku mają pojawić park linowy, tor do deski wodnej i 
zjeżdżalnia. Jeśli chodzi o infrastrukturę, dokończone zostaną alejki, 
ścieżki rowerowe, pomost łączący dwie strony zalewu, tarasy widokowe 
oraz molo jako platforma startowa dla narciarzy wodnych. 

W ostatnim czasie dokończono prace przy budowie budynku do ob-
sługi nart wodnych. Obecnie kostką utwardzane jest dojście do samego 
obiektu. Przy plaży pojawiły się ciekawe prysznice, miejsce do przebiera-
nia i sanitariat. Gotowy jest już budynek restauracyjny, parkingi, oświe-
tlenie. Zainstalowano również monitoring. Na środku zalewu widać już 
także betonowe kotwy do montażu toru do deski wodnej.   

Efekt prac możemy zobaczyć na zamieszczonych zdjęciach. 
(pw)

Zaplecze do obsługi nart wodnych i kajaków

Przebieralnia i sanitariat przy plaży

Prysznice

Restauracja

 Parking od strony plaży
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 Nowoczesny monitoring

Widok na plażę

Droga wjazdowa

Kotwy pod wyciąg do nart wodnych
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4 puchary, 13 medali i pierwsze miejsce Klubu i Gminy Koluszki  

LKS Koluszki najlepszy w XXV Ogólnopolskich  
Biegach Przełajowych w Wolborzu!
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Piłka nożna
Klasa okręgowa 2020/2021, grupa: Łódź

Przy pięknej słonecznej pogodzie w malowniczych plenerach zespo-
łu parkowo-pałacowego Pałacu Biskupów Kujawskich oraz stadionu TS 
„Szczerbiec” Wolbórz, po raz 25. przeprowadzony został finał ogólnopol-
skich biegów przełajowych, w którym z powodzeniem uczestniczyła eki-
pa Koluszek. Po-
dobnie jak w 
poprzednim roku, 
zdobyliśmy 1 miej-
sce w klasyfikacji 
klubów sportowych 
i gmin, drugie miej-
sce w klasyfikacji 
powiatów i pierw-
sze w klasyfikacji 
województw. Nasi 
zawodnicy zdobyli 
13 medali: 5 zło-
tych- Piotr Chojnac-
ki chłopcy 2008 dystans 1500 m, Adrianna Siemińska dziewczęta 2007, 
Igor Cel dystans 1500 m, Igor Szczepaniak chłopcy 2004-2003 dystans 
2000 m, Krzysztof Pietrzyk (LKS Koluszki-Pietrzyk Team) mężczyźni 
2000 i starsi dystans 4000 m.; srebrny medal – Milena Płocka dziewczęta 
2010 i młodsze dystans 600 m; 7 brązowych medali: Jakub Kunka chłop-
cy 2009 dystans 800 m, Damian Kobyłecki chłopcy 2008 dystans 1500 m 
(LKS Koluszki- SP Gałków Duży), Jagoda Nowakowska dziewczęta 
2007, Radosław Babiarski  dystans 1500 m, Karol Sokołowski chłopcy 

2006-2005 dystans 2000 m, Da-
mian Swaczyna (LKS Koluszki-
-ZS Nr 2) chłopcy 2004-2003 dy-
stans 3000 m, Szymon Sobczak 
(LKS Koluszki- Pietrzyk Team) 
mężczyźni 2000 i starsi dystans 
4000 m. Super spisali się pozostali 
nasi zawodnicy. Bieg 600 m dziew-
cząt: 9. Anna Siemińska, 11. Łucja 
Ciesielska,13. Nadia Szczepaniak. 
Chłopcy 800 m: 5. Oliwier Gra-
czyk,  6. Jan Szymański, 15. Kor-
dian Ciesielski,16. Jakub Muras. 
Chłopcy 2008, 1500 m: 4. Mateusz 
Bankowski, 6. Kamil Tenentka. 
Dziewczęta 2007, 1500 m: 7. Wik-
toria Vel Większa, 7. 9. Angelika 
Vel Większa,  chłopcy: 7. Maciej Ja-
kubiak, 20. Piotr Śliwiński. Dziew-

częta 2006-2005 1500 m: 5. Amelia Napierała, chłopcy: 5. Maciej Jeżyna, 
7. Michał Smyka. Dziewczęta 2004-2003, 2000 m: 4. Edyta Wiktorek. 

Kobiety 2000 i starsze 4000 m nieoficjalnie: 4 miejsce Marta Siemiń-
ska, 6. Agnieszka Siemińska,7. Kinga Krasowska, 8. Joanna Mędrek  
9. Joanna Chojnacka, 10. Katarzyna Gonciarek. Mężczyźni  nieoficjalnie: 
4. Michał Wieczorek, 6. Andrzej 
Kunka, 7. Mariusz Andrzejczak, 8. 
Paweł Łącki, 9. Mariusz Andrzej-
czak, 11. Rafał Szczepaniak,  
12. Antoni Tomczyk,  16. Piotr Rze-
pecki.

Dzisiejszy sukces to wspaniała 
atmosfera i współpraca wśród zawod-
ników i opiekunów. Wszystkim, skła-
dam serdeczne podziękowania, za 
walkę o jak najlepsze miejsce i punk-
ty,  gratuluję uzyskanych wyników. 
Dziękuję Krzysztofowi Pietrzykowi i 
jego team-owi za udział w zawodach 
oraz  Dariuszowi Siemińskiemu, To-
maszowi Nowakowskiemu i Marci-
nowi Chojnackiemu i innym za opie-
kę nad zawodnikami.  

Kolejka 11. (3-4 października)

Sokół II Aleksandrów Łódzki - LKS Różyca  1:1

Bramki: 1:0 47’ rzut karny, 1:1 56’ Zasada (asysta Chorąży)

Skład: Woźniak - Owczarek, Chorąży, Wawrzeniak, Konewka - Nowak, 
Zasada, Kurzawa - Karpicki (80’ Tatrocki), Wolski, Kaczmarek (77’ Słod-
kiewicz).

KKS Koluszki - KAS Konstantynów Łódzki  0:3

Włókniarz Pabianice - GLKS Sarnów/Dalików  4:3
Start Brzeziny - GKS Ksawerów  2:0  
UKS SMS Łódź - Victoria Rąbień  4:2 
AKS SMS Łódź - KS II Kutno  2:0 
Widzew II Łódź - Zawisza Rzgów  3:1  
Termy Uniejów - PTC Pabianice  6:3
Orzeł Parzęczew - GLKS Dłutów  1:3
 
Kolejne spotkania
GKS Ksawerów - LKS Różyca  10 października, 15:30
KKS Koluszki - KS II Kutno  10 października, 15:30

Tabela
1. Widzew II Łódź     10  27  42-5
2. Włókniarz Pabianice   11   27  25-8
3. Start Brzeziny     11   23  40-19
4. GKS Ksawerów     11   23  27-12
5. LKS Różyca      10  22  27-11
6. AKS SMS Łódź     11   21  31-10
7. UKS SMS Łódź     11   19  42-16
8. Sokół II Aleksandrów Ł.  11   18  25-17
9. KAS Konstantynów Ł.   11   17  24-21
10. Termy Uniejów     11   16  24-29
11. KKS Koluszki     11   14  14-12
12. KS II Kutno      11   13  21-26
13. Victoria Rąbień     11   13  30-36 
14. Zawisza Rzgów     11     9  11-22 
15. Orzeł Parzęczew    11     8  14-42 
16. Sarnów/Dalików    11     6  20-40     
17. GLKS Dłutów     11     4  8-38     
18. PTC Pabianice     11     0  5-66    

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
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Zapraszamy do Spółdzielni ANG- pośrednictwa kredytowego w Ko-
luszkach, otwartego i czynnego w Koluszkach przy ulicy Brzezińskiej 14.  

-Korzystając z doświadczenia i wiedzy chcę dostarczać moim klien-
tom usługi finansowe, których potrzebują, które rozumieją i z których 
będę zadowoleni. Pomogę znaleźć najlepsze rozwiązanie, przejść przez 
całą procedurę wraz z interpretacją zapisów umowy- powiedział Agniesz-
ka Malinowska, właścicielka firmy w Koluszkach. 

Pani Agnieszka proponuje rozwiązania finansowe największych ban-
ków oraz towarzystw ubezpieczeniowych działających na polskim rynku.

-Moi klienci nie ponoszą dodatkowych kosztów gdyż z rozliczam się 
bezpośrednio z instytucjami finansowymi. Poprzez swoją pracę i zaanga-
żowanie chcę odbudować zaufanie do branży finansowej, na pierwszym 
miejscu stawiając dobro klienta- zapewnia.

Dodaje, że w codziennej pracy kieruje się zasadami etycznymi.  Po-
dział na dobro i zło ma dla niej zasadnicze znaczenie. Dzięki temu budu-
je zaufanie wśród swoich klientów.

-Radość to moim  zdaniem jedno z najważniejszych uczuć ludzi w 
działaniu. Chodzi o uczucie, bez którego nie możemy myśleć o szczęściu 
i spełnieniu. Chcę, aby dzięki współpracy ze mną moi klienci, partnerzy 
biznesowi czuli radość, byli zadowoleni i mieli poczucie, że dostali  coś 
wyjątkowego- mówi Agnieszka Malinowska.

Zapraszamy do biura w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 14, od Po-
niedziałku do piątku w godzinach10-18, w soboty od 10 do 14. 

-Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Po wcześniejszym umó-
wieniu spotkania mogę do Państwa przyjechać- zapewnia pani Agnieszka.

792-697- 809
agnieszka.malinowska@grupaang.pl
https://angspoldzielnia.pl/

zk 

Panorama Firm
Pośrednictwo kredytowe zaprasza
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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

Budowa ośrodka rekreacyjno-
-wypoczynkowego trwa nadal. 
Przypomnieliśmy o tej inwestycji 
telewidzom niedzielnego  progra-
mu telewizyjnej „Trojki” w Łodzi  
– „Budzi się Ludzi”. Emisja odby-
ła się na żywo i była transmitowa-
na z terenu powstającego ośrodka 
w Lisowicach. Przy tej okazji, po-
chwaliliśmy się tym, co robimy na 

co dzień w naszej Gminie. Lisowi-
ce, to oczywiście nasz priorytet i 
duma, ale nie samymi Lisowicami 
Koluszki żyją, o czym nie omiesz-
kaliśmy wspomnieć. 

W telewizyjnym programie na 
żywo zaproszeni goście opowiada-
li o tym, czym zajmują się tu, żyjąc 
w Koluszkach i okolicy. 

O inwestycji w Lisowicach 
opowiadał dyrektor do spraw in-
westycji i rozwoju gospodarczego 
Gminy Koluszki, Mateusz Kar-
wowski. Wśród wielu gości, którzy 
zabrali głos wymieńmy Kazimie-
rza Zawadzkiego i Elżbietę Kącką, 
którzy  mówili o działającej przy 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Koluszkach Akademii Wieku Doj-
rzałego. Telewidzowie dowiedzieli 

„Budzi się Ludzi”- program  
telewizji Łódź z wizytą w Lisowicach 

się także o działalności Muzeum w 
Gałkowie Dużym czy sukcesach 
Zespołu Ludowego „Złota Jesień”, 
z niezapomnianym przez całe po-
kolenia uczniów „Jedynki”, na-
uczycielem muzyki, grającym w 
„Złotej Jesieni” na akordeonie, 
Panu Mirku Zielińskim. O pracy 
zespołu i osiągnięciach opowiadał 
kierownik „Złotej Jesieni” Tomasz 

Olczyk. Paweł Owca przybliżył 
widzom popularną dziś rozrywkę, 
jaką są wyścigi samochodami ste-
rowalnymi zdalnie. 

Jakub Przywara, pasjonata 
motoryzacji, mówił o najstarszych 
prototypach motocykli, jakie zre-
konstruował, używając przy tym 
oryginalnych części. Kopie tych 
jednośladów, które pędziły po Eu-
ropie i Ameryce na dekadę przed 
wybuchem I wojny światowej, z 
powodzeniem poruszają się, z wła-
ściwą sobie szybkością, po dro-
gach Gminy Koluszki.  

Prezes stowarzyszenia „Mro-
ga”, Piotr Nowacki opowiadał o 
walorach krajoznawczych kolusz-
kowskiej ziemi, a Mariola Garnys-
-Jaskóła mówiła o fenomenie,  któ-

ry stworzyła a którym jest Klub 
Dyskusyjny „Okiem Kobiety”. To-
warzyszyły jej Jolanta Majka i Ma-
ria Markowska-Kurc. Mogliśmy 
zapoznać się z codzienną służbą 
druhów Straży Pożarnej oraz  po-
dziwiać umiejętności muzyczne i 
taneczne naszej młodzieży. Pani 

Katarzyna Fraszek zapoznała tele-
widzów programu „Budzi się lu-
dzi” z zajęciami z rękodzieła, które 
z ogromnym powodzeniem prowa-
dzi w MOK w Koluszkach. O Klu-
bie Motocyklowym „Bizon” mó-
wił jego prezes Zbigniew Rewiński 
a Szczepan Feja o swoich dalekich 
podróżach. Ryszard Malinowski 
zachwalał tutejsze lasy, obfitujące 
w grzyby, Aleksandra Drabik  wraz 
zespołem breakdance pokazała mi-
strzowskie umiejętności  w tańcu 
nowoczesnym. Pięknie zaśpiewał 
Mikołaj Kaliszewski, uczeń sekcji 
muzycznej MOK. Głos zabrali tak-
że przedstawiciele Fundacji Pro 
Muza: Marcin Werner i Katarzyna 
Cieślak. Wyjaśniali, dlaczego na-
uka śpiewu i gry jest tak bardzo 
ważna w rozwoju człowieka. Swo-
je mistrzowskie umiejętności wo-
kalne zaprezentowali Romuald i 
Anna Spychalscy, a Krzysztof Pie-
trzyk, utytułowany biegacz, mówił 
o swoich zdobyczach mistrzow-
skich. Autorzy programu telewi-
zyjnego odwiedzili Annę Włodar-

czyk z  Koła Gospodyń Wiejskich 
w Gałkówku. Gościem programu 
był też Jan Piwowar z Nadleśnic-
twa Brzeziny. Adam Olek opowia-
dał o tak popularnym u nas Rowe-
rze Miejskim. 

W programie  „Budzi się Lu-
dzi” Dariusz Borkowski zachwalał 

skatepark, a Mateusz Jaśkiewicz ze 
stowarzyszenia Historia Koluszek, 
jeden z kustoszy Muzeum Kolu-
szek opowiadał o dziejach kolei w 
Koluszkach. Autorzy programu za-
gościli też w zakładach mięsnych 
Starmeat. 

Zk 
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KUPIĘ
Piaskowanie, renowacja maszyn, 
itp., 691-818-501
Kupię stare motocykle, 691-818-501
AUTO SKUP, całe, uszkodzone, 
502-592-035
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

EDUKACJA
Korepetycje z języka polskiego,  
tel. 783-224-793
MATURA - korepetycje, matematy-
ka, j. angielski - reżim sanitarny,  
tel. 508-732-104
Korepetycje z matematyki,  
662-489-226
Język niemiecki – tłumaczenia 
przysięgłe, nauczanie, konwersacje, 
tel. 607-753-916

USŁUGI
Posprzątam groby, 602-337-051
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Montaż ogrodzeń Panelowych, 
Sztachetowych oraz z siatki.  
Wyburzenia i inne. Wycena gratis, 
507-364-074
Wycinki, koszenia. Karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074
Budowa domów, 505-509-874
Pranie dywanów, kanap, foteli, 
512-450-390
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
Tynki agregatorem cementowo-wa-
pienne i gipsowe 669-201-962
Fotowoltaika, dofinansowania, 
782-508-763
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ

Zamienię M-4 (duży balkon)  
na domek jednorodzinny  
w Koluszkach, 664-733-712
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 Słotwinach, 872 m2, tel. 781-201-703
Sprzedam działkę rekreacyjną  
300 m2, Sektor I na St. Kostki,  
tel. 600-918-147 po 19.00
Sprzedam działki budowlane  
od 600 do 900m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684 
lub 601-28-56-27

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do Wynajęcia wyremontowany 
lokal handlowo-usługowy, 20 m2, 
Koluszki, ul. Brzezińska 8,  
44 714-13-83
Szukam pokoju lub mieszkania  
do wynajęcia w Koluszkach  
lub okolicy, tel. 691-173-034
Poszukuję 2-pokojowego mieszka-
nia w domu jednorodzinnym, 
Koluszki i okolice. 607-571-340.
Poszukuję 2-pokojowego mieszka-
nia, Koluszki i okolice. 539-685-890
Wynajmę dom lub mieszkanie  
w Koluszkach, tel. 500-509-659    
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Sprzedam nowe płyty betonowe 
0,8mx0,8m, kolor jasno-szary,  
30 zł sztuka. Dostępna ilość 43 sztuki, 
tel. 796-241-330
Sprzedam drewno opałowe z 
remontu 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
Drewno kominkowe - opałowe, 
509-101-167
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377 
Drewno kominkowe opałowe  
i rozpałka, tel. 608-830-403

OGŁOSZENIA DROBNE
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288

Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA

Zatrudnię kierowcę C+E na skład 
budowlany do Koluszek  
ul. Przejazd 16, tel. 693-166-459

Zakład Mięsny zatrudni pracownika 
na stanowisko elektryk w pełnym 
wymiarze czasu pracy,  
tel. 46 874-37-27 lub 607-523-252

Zatrudnię operatora wózka  
widłowego, tel. 785-998-740

Do zakładu krawieckiego  
w Brzezinach zatrudnię krojczego  
i szwaczki, 601-91-40-90

Zatrudnię na skład budowlany do 
Koluszek ul. Przejazd 16 pracowni-
ka fizycznego, 693-166-459

Zakład Krawiecki w Różycy 
zatrudni szwaczki szyjące na 
stębnówce lub owerloku. Produkcja 
polska, stała praca, 605-086-828

Zatrudnię pracownika gospodar-
czego w gospodarstwie rolnym,  
tel. 603-692-065

Szwalnia w Brzezinach zatrudni 
Szwaczki i Prasowaczkę,  
tel. 605-14-19-23

Szwaczki zatrudnimy. Stała praca, 
tel. 604-797-243

Zatrudnimy magazyniera,  
Brzeziny, 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  
przyuczenia. DRIVAL Żelechlinek, 
606-762-071

Zatrudnię do prostego szycia 
szwaczki, chałupniczki, 664-975-055

Zatrudnię szwaczkę chałupniczkę  
z owerlokiem 4-nitkowym  
i stębnówką. Mile widziana własna 
działalność gospodarcza, 797-922-109

Szwalnia zatrudni szwaczki, 
693-426-098

Szwaczki zatrudnimy, stała praca, 
tel. 604-797-243

Przyjmę do pracy szwaczkę  
lub chałupniczki. Szycie spodni,  
sukienki, 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

Zakład krawiecki zatrudni na stałe 
osoby do szycia, tel. 605-086-828

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

Oddam gruz, 691-752-654
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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! 

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

                                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.

Zatrudnię mechanika  
pojazdów samochodowych  

i maszyn budowlanych

Informacje  

pod nr tel. 501-130-286

Zatrudnię chałupniczki  
– szycie, 604-588-616

OGŁOSZENIA  
EKSPRESOWE
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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.

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

NAJLEPSZY
POLSKI WĘGIEL

Budziszewice, ul. Graniczna 1
tel. 660 733 019

44 710 23 55

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

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

tel. 509 099 286

Licencjonowane Biuro 
Nieruchomości

- doradztwo w sprzedaży  
i wynajmie

- wycena nieruchomości
- kredyty hipoteczne

Brzeziny, ul. Okrzei 7, lok. 5 
Zapraszamy

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

PIELĘGNACJA OGRODÓW
Wycinka i formowanie  

drzew i krzewów
Zakładanie, koszenie  

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

ogrodzeń
Automatyczne systemy 

nawadniania
Faktury VAT

Ogród i dom. Koluszki  
ul. Przejazd 8

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

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

 
 KOSTKA r ORZECH II r EKO r MIAŁ r BRYKIET DRZEWNY

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

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

NAJLEPSZY POLSKI PELLET
z certyfikatem jakości A1 i DIN plus

BARLINEK, OLIMP
DĘBOWY, ZŁOTY GOLD

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

https://ecg-polska.pl

WĘGIEL  
(KOSTKA, EKOGROSZEK)

SKUP ZŁOMU STAL.
Gałków Mały  

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

MALOWANIE  
ELEWACJI

Docieplenia
tel. 796-241-330
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Piątek 9.10
15:00 PINOKIO
17:30 MULAN
20:00 ZIEJA

Sobota 10.10
15:00 PINOKIO
17:30 MULAN
20:00 ZIEJA

Niedziela 11.10
15:00 PINOKIO
17:30 MULAN
20:00 ZIEJA

Środa 14.10 17:00 25 PINOKIO
19:30 25 MULANy

Czwartek 15.10 17:00 25 PINOKIO
19:30 25 MULAN

Zaproszenie na film
Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zaprasza serdecznie na bez-

płatną projekcję filmu dokumentalnego, będącego uzupełnieniem wysta-
wy pt. „Artur Szyk - człowiek dialogu”. Projekcja odbędzie się we wto-
rek 13.10.2020 r. o godz. 18:00 w Kinie Odeon 3D w Koluszkach. Ze 
względu na ograniczoną liczbę miejsc, w wydarzeniu mogą wziąć udział 
wyłącznie osoby, które do dnia 12.10.2020 r. dokonają telefonicznej re-
zerwacji miejsc pod nr tel.: 44 714 58 80 w godzinach pracy Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Koluszkach, tj. 8:00 - 16:00.

PINOKIO
Francja / Wielka Brytania / Włochy / Fantasy / 2020 / 
Premiera 2D Dubbing

Pewnego dnia w ręce poczciwego stolarza o imieniu Gepetto wpada 
kawałek drewna. Mężczyzna od samego początku czuje, że w tym z po-
zoru martwym przedmiocie kryje się jakaś magiczna siła. Postanawia wy-
strugać z niej postać chłopca. Niespodziewanie stworzona przez niego fi-
gurka ożywa – potrafi mówić, śmiać się, skakać i biegać. Gepetto nadaje 
mu imię: Pinokio i zaczyna troszczyć się o niego jak o własnego syna. 
Drewniany chłopczyk jest tak zafascynowany otaczającym go światem, 
który widzi po raz pierwszy na oczy, że przestaje słuchać dobrych rad 
opiekuna. Wiedziony ciekawością, Pinokio wyrusza w podróż pełną przy-
gód, niebezpieczeństw i życiowych lekcji. Na swojej drodze spotyka ma-
giczną wróżkę, olbrzymiego ślimaka, zwierzęta mówiące ludzkim gło-
sem, a nawet zwiedza ogromny brzuch wieloryba. 

Mulan
USA / Przygodowy / 2020 / 115 min. 2D Dubbing

Będąc nieodrodną córką wielkiego wojownika, Hua Mulan jest szyb-
ka, nieustraszona i zdeterminowana. Kiedy cesarz nakazuje, aby jeden 
mężczyzna z każdej rodziny służył w jego armii, Mulan zajmuje miejsce 
swojego chorego ojca. Jako Hua Jun staje się jednym z największych 
chińskich wojowników.

ZIEJA
Polska / Biograficzny / 2020 / 113 min. 2D Polska

Lata 70-te. Major SB chce „kupić” naiwnego księdza Zieję i zrobić z 
niego agenta, który skompromituje opozycję. Przesłuchania księdza stają 
się naturalnym pretekstem do wędrówki przez historię Polski wieku dwu-
dziestego - od wojny bolszewickiej 1920 roku, przez II wojnę światową, 
aż do czasów współczesnych. Okazuje się, że naiwny ksiądz Zieja to mą-
dry buntownik. Nie godził się na świat, w którym żył. Wyprzedzał swoją 
epokę. Samotna wędrówka bez paszportu do Rzymu w latach 30-tych, 
była myśleniem o Unii Europejskiej. Udzielenie katolickiego pogrzebu 
samobójczyni (w latach 20-tych ubiegłego wieku), to sprzeciw wobec ko-
ścielnych reguł. Głoszenie hasła „nigdy nie zabijaj nikogo, nawet swoich 
wrogów” w czasie II wojny światowej było sprzeciwem wobec mitów pa-
triotycznych i zapowiadało modne później postawy pacyfistyczne. Zieja 
stawiał na szali swoje życie i wolność, w imię wyznawanych wartości.

PIES ZNALEZIONY W GMINIE  
KOLUSZKI WE WRZEŚNIU 

2020 ROKU
SZUKA WŁAŚCICIELA

LUB NOWEGO DOMU!
W SPRAWIE ADOPCJI, ODBIORU 

ZWIERZĘCIA PROSIMY O KONTAKT:
Z BIUREM INŻYNIERA   

GMINY KOLUSZKI - 44 725 67 68
lub

  SCHRONISKIEM DLA ZWIERZĄT
W ZAWIERCIU

730 505 255, 515 131 350



Program TVP3 „Budzi się Ludzi”  
nadawał z Lisowic     fot. Krzysztof Gozdek


