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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

16.10.  
ul. Głowackiego 20

17.10.  
ul. Korczaka 5

18.10.  
ul. Sikorskiego 6A

19.10.  
ul. 3 Maja 8

20.10.  
ul. 3 Maja 19G

21.10.  
ul. Brzezińska 54

22.10.  
ul. Przejazd 6

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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Przebudowa dróg  
na os. Łódzkim

Bardzo dobra wiadomość pojawiła się w temacie przebudowy dróg 
na osiedlu Łódzkim w Koluszkach. Najprawdopodobniej uda się wybrać 
wykonawcę, który wybuduje fragment kanału deszczowego pod torami 
kolejowymi. Bez niego nie można dokończyć prac związanych z odwod-
nieniem osiedla i przebudową ulic. Co prawda z firmą, która złożyła naj-
lepszą ofertę przetargową, nie jest jeszcze podpisana umowa, ale najniż-
sza stawka zaproponowana mieści się w budżecie jaki na to zadanie 
zaplanowała gmina. 

(pw)   

Boisko na „Stasiakówce”  
musi poczekać 

Urząd Marszałkowski nie przyznał naszej gminie dofinansowania na 
modernizację boiska na osiedlu Łódzkim w Koluszkach. Według planów 
obiekt miał zyskać nową nawierzchnię tartanową i piłkochwyty. Kolejne 
podejście do składania wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków, 
samorząd będzie robił w przyszłym roku. 

(pw)

Ulica Wołyńska finiszuje  
z przetargiem na przebudowę

Gmina Koluszki jest już blisko wybrania wykonawcy, który przebu-
duje ulicę Wołyńską w Koluszkach. Przypomnijmy, że poprzednie przetar-
gi były unieważniane z powodu zbyt wysokich stawek proponowanych 
przez oferentów. W obecnym siódmym już podejściu, najniższa oferta w 
wysokości 1 mln 158 tys. zł złożona przez firmę z Tuliszkowa, jest jak naj-
bardziej do zaakceptowania przez gminę. Dodajmy, że jeszcze dwa lata 
temu najtańsze firmy za przebudowę ulicy żądały aż o 0,5 mln zł więcej. 

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi po sesji Rady Miejskiej w Kolusz-
kach, w trakcie której zabezpieczone mają być środki na realizację inwe-
stycji. Radni będą obradować 26 października. Prace budowlane mają za-
kończyć się do sierpnia przyszłego roku. Zadanie przewiduje stworzenie 
nowego wodociągu oraz budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Z 
ulicy znikną płyty betonowe, a w ich miejsce pojawi się kostka brukowa. 

(pw)  

Wybrali firmę do odśnieżania
Firma Bud-Drog będzie odpo-

wiadać za odśnieżanie dróg na tere-
nie Gminy Koluszki w nadchodzą-
cym sezonie zimowym. Firma z 
Koluszek była jedynym podmio-
tem, który stanął do przetargu. Na 
powyższe zadanie gmina zabezpie-
czyła 959 tys. zł. Ze względu na wy-
jątkowo łagodną zimę, w ubiegłym 
sezonie większość z zabezpieczonych środków pozostała w gminnej ka-
sie. Dla przykładu do połowy stycznia sprzęt do zimowego utrzymania 
dróg wyjeżdżał jedynie dwa razy.                                                        (pw)  

Zamontują piłkochwyty
„Stadion leśny” w Gałkowie Dużym zostanie wyposażony w piłko-

chwyty. Zakup urządzeń wraz z montażem będzie kosztował 25 tys. zł. 
Zadanie zostanie sfinansowane ze środków z budżetu obywatelskiego 
Gminy Koluszki. W ostatnim czasie na terenie stadionu m.in. wymienio-
no ogrodzenie, uporządkowano teren i wywieziono ziemię.               

(pw) 

Kto dokończy  
remont biblioteki

Gmina szuka wykonawcę, który dokończy remont budynku biblioteki 
w Koluszkach. Z poprzednią firmą została rozwiązana umowa. Ze względu 
na chorobę właściciela, rozstano się za porozumieniem stron. Poszukiwania 
nowej firmy trwają, zorganizowany już został trzeci przetarg.               (pw)
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Połączenie z Borową  
nieopłacalne?

Niezwykle małym zainteresowaniem cieszy się połączenie autobuso-
we na trasie Borowa-Gałków Duży. We wrześniu sprzedano jedynie 58 
biletów, tymczasem bus wykonał aż 120 kursów.

W obecnej formie linia będzie działała do 31 grudnia 2020 r. Koszt za-
planowanego 4-miesiecznego funkcjonowania wyniesie ponad 32 tys. zł. 
Przypomnijmy, że linia powstała tylko dzięki temu, że udało nam się po-
zyskać dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 
w wysokości ok. 66 proc. poniesionych kosztów. 

(pw) 

Do końca miesiąca powstaną  
dwa kolejne place zabaw

Do końca października wybudowany zostanie plac zabaw w Kaletni-
ku. Inwestycja jest już po przetargu i wyborze wykonawcy, którym oka-
zała się firma z Koluszek. Obiekt dla dzieci zlokalizowany został przy ul. 
Klonowej. Informacja o realizacji zadania niezwykle ucieszyła mieszkań-
ców sołectwa, którzy na powyższą inwestycję czekają od lat. Koszt zada-
nia to 174 tys. zł. Przypomnijmy, że do końca października powstanie tak-
że plac zabaw przy szkole w Gałkowie Dużym.                                  (pw)

Koluszki w czerwonej strefie
Sytuacja epidemiczna daje nam mocno w kość w każdym aspekcie na-

szego życia. Poza samą troską o zdrowie, jedną z najgorszych rzeczy jest 
niemożność planowania, zarówno w skali mikro, jak i makro. Nie wiemy 
bowiem co może nas czekać kolejnego dnia. Przykład? Kilka dni temu pi-
saliśmy o rozpoczęciu przebudowy ul. Chrustowskiej w Borowej. Prace 
miały potrwać do końca października. Tymczasem już wiemy, że przebudo-
wa mocno się opóźni, ponieważ firma która wygrała przetarg, stanęła na 
kwarantannie. Wśród pracowników wykryto bowiem koronawirusa. Z tego 
samego powodu zamykane są szkoły. W naszej gminie przymusowo w spo-
sób zdalny pracuje Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach, a z Przedszkola w Ró-
życy na kwarantannę trafiły dzieci z grupy „Pszczółki” wraz z rodzicami i 
częścią kadry placówki. Jedno z dzieci otrzymało bowiem pozytywny wy-
nik testu. Z problemami zderzamy się w gazecie, ponieważ to co przygoto-
wywaliśmy we wtorek, często w czwartek jest już nieaktualne. 

Z OSTATNIEJ CHWILI: powiat łódzki wschodni w tym Gmina 
Koluszki znalazły się w „czerwonej strefie”  zakażeń koronawirusem.

Oznacza to m.in. zakaz organizacji od 19 października wesel i konso-
lacji; restauracje, bary i inne miejsca, gdzie podawana jest żywność, nie 
mogą pracować w nocy, w godzinach 21:00-6:00. Zgromadzenia publiczne 
mogą wynieść do 10 osób, szkoły ponadpodstawowe przechodzą na tryb 
zdalny. Strefa czerwona to również mniej dostępnych miejsc w transporcie 
publicznym, sklepach, kościołach czy kinach. Zawieszona zostaje także 
działalność siłowni.                                                                                  (pw)

Główne założenie  
planu dzielnicowego
Nie ma przyzwolenia na przekraczanie prędkości

Dzielnicowy gminy Koluszki stworzył plan realizowany w drugim 
półroczu 2020 roku dla rejonu służbowego, który nadzoruje każdego 
dnia. Głównym jego założeniem jest eliminowanie wykroczeń w ruchu 
drogowym w miejscowościach Borowa i Gałków Mały. Bezpieczeństwo 
mieszkańców to priorytet dla policjanta a niestety piratów drogowych nie 
brakuje…

Przekraczanie prędkości i popełnianie wykroczeń drogowych w Gał-
kowie Małym i Borowej to zagrożenia naniesione na Krajową Mapę Za-
grożeń Bezpieczeństwa przez mieszkańców gminy. Eliminowanie ich to 
jedno z głównych założeń realizowanego planu przez mł. asp. Konrada 
Kaczmarka.

8 października 2020 roku dzielnicowy w ramach działań zmierzają-
cych do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy współpracy z 
koluszkowską drogówką prowadził działania na zagrożonym odcinku dro-
gi. Mundurowi szczególnie zwracali uwagę i kontrolowali przekraczanie 
prędkości przez kierujących oraz inne naruszenia w ruchu drogowym. Są to 
cykliczne działania mundurowych zmierzające do zminimalizowania ta-
kich zagrożeń aby mieszkańcy i inni uczestnicy ruchu czuli się bezpiecznie.

Policjanci apelują!
Pamiętajmy że bezpieczeństwo na drogach zależy przede wszystkim od 

samych kierowców, a przede wszystkim od ich rozwagi, umiejętności prze-
widywania zagrożeń i szacunku dla innych uczestników ruchu drogowego.

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

GODZINY DLA SENIORÓW
Przypominamy, że od 15 października w ramach obostrzeń pande-

micznych uruchomione zostały tzw. godziny dla seniorów. Od poniedział-
ku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 w sklepie, drogerii, aptece oraz na 
poczcie mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

Nie oznacza to oczywiście, że seniorzy muszą robić zakupy jedynie 
w tych godzinach, ale zachęcamy ich do korzystania z tej dogodności 
przede wszystkim w trosce o swoje własne zdrowie. Wprowadzone wy-
tyczne wśród wielu osób wzbudzają jednak spore emocje. W internecie 
pojawiły się już pierwsze komentarze tworzone przez mieszkańców na-
szej gminy. Oto jeden z nich:

„Rozumiem intencje i dbałość o seniorów, ale skoro mają przywilej, to i 
powinni mieć obowiązek robienia zakupów też tylko w tych godzinach, skoro 
to ma być dla ich bezpieczeństwa. A w praktyce wygląda to tak, że seniorzy 
dysponujący czasem i w większości przypadków są to ranne ptaszki, snują się 
po mieście, sklepach, rynkach od samego rana do wieczora, a w wyznaczonych 
dla nich godzinach wchodzą rzadko, a jak już to robią, to się awanturują że są 
to godziny tylko dla nich. Co ciekawe robiąc zakupy w innych godzinach, nie 
przeszkadza im ewentualne ryzyko zarażenia, a w wyznaczonych godzinach to 
już ich chcemy świadomie uśmiercić. Chciałem zaapelować do ludzi młod-
szych mających w rodzinie takich starszych ludzi, aby delikatnie im sugerować 
że nie powinni robić zakupów poza wyznaczonymi godzinami”.               (pw)
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Nauczyciele z „Jedynki”   
oraz I LO wśród wyróżnionych  
Nagrodą Łódzkiego Kuratora Oświaty

Pan Marek Kamiński, nauczyciel dyplomowany Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Koluszkach, oraz pan  Patryk Kozieł nauczyciel historii i WOS 
w I Liceum Ogólnokształcącym  w Koluszkach, z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej zostali nagrodzeni przez Łódzkiego Kuratora Oświaty za wy-
sokie osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. To prestiżowe 
wyróżnienie przyznawane jest nauczycielom niezwykle zaangażowanym 
w życie szkoły, którzy autorsko programują swoją pracę, pasjonatom, po-
trafiącym zainteresować uczniów nauczanym przez siebie przedmiotem i 
osiągać  z nimi znaczące sukcesy. 

Zawodową pasją Marka Kamińskiego jest promowanie bezpieczeń-
stwa dzieci i młodzieży  w ruchu drogowym. Osiągnął w tej dziedzinie 
najwyższe sukcesy w kraju, w województwie łódzkim, a także reprezen-
tował Polskę w Europie. Wraz  ze swoimi podopiecznymi zdobył:
• 14 tytułów Mistrza Województwa Łódzkiego w Ogólnopolskim Tur-

nieju BRD, 
• 1 złoty, 3 srebrne i 2 brązowe medale Mistrzostw Polski  w klasyfikacji 

drużynowej finałów centralnych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego,

• 4 złote oraz 1 brązowy medal w klasyfikacji indywidualnej finałów 
centralnych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego,

Drużyna, której trenerem był p. Marek Kamiński, reprezentowała 
Polskę  w Mistrzostwach Europy BRD  (ETEC) w Czarnogórze.

Propagując bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, 
kulturę motoryzacyjną, zasady udzielania pierwszej pomocy przez wiele 
lat organizował  Ogólnopolską Ligę Mistrzów BRD, w której jego ucznio-
wie rywalizowali z mistrzowskimi drużynami BRD z całego kraju, zdo-
bywając najwyższe lokaty.  Za swoje niezwykle zaangażowanie i sukcesy 
otrzymał wielokrotnie wyróżnienia przyznawane przez  Wojewódzką  
Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, władze woj. łódzkiego oraz sa-
morząd Gminy Koluszki. Pełni funkcję wiceprezesa Młodzieżowego Klu-
bu Motoryzacyjnego „Jedynka”, działającego przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Koluszkach i zrzeszonego w Polskim Związku Motorowym. Po-
dejmuje działania popularyzujące wiedzę i bezpieczne zachowania mło-
dzieży, by chronić ich zdrowie i życie. 

Pan Marek Kamiński osiąga również sukcesy jako nauczyciel infor-
matyki.  Jego uczniowie zdobywają wysokie lokaty w konkursach. Z 
wielkim zaangażowaniem wdrażał nowoczesne narzędzia zdalnego na-

uczania w okresie pandemii, współorganizował szkolenia online dla rady 
pedagogicznej, nagrywał filmy instruktażowe, bez których niemożliwe 
byłoby tak szybkie i skuteczne przygotowanie szkoły do nowej formuły 
nauczania. 

Innowacyjne i autorskie programowanie pracy, jego wieloletnie za-
angażowanie i pionierskie inicjatywy w zakresie wychowania komunika-
cyjnego zasługują na uznanie, promują nie tylko szkolę i miasto, ale tak-
że województwo łódzkie. 

Pan Marek Kamiński  od lat cieszy się wielką sympatią swoich pod-
opiecznych, jest autorytetem dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Patryk Kozieł  jest absolwentem historii Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Ukończył jeszcze dwa kierunki studiów podyplomowych: geografię 
oraz zarządzanie w oświacie z dydaktyką przedsiębiorczości. Jest auto-
rem artykułu w ,,Wiadomościach Historycznych” oraz publikacji nauko-
wej w ,,Saeculum Christianum. Pismo Historyczne” UKSW w Warsza-
wie.

Jest świetnym i lubianym przez młodzież nauczycielem z ogromną 
wiedzą i bogatym warsztatem dydaktycznym (projekty, debaty oxfordz-
kie). Potrafi pociągnąć za sobą wielu uczniów zafascynowanych historią. 
W programie UŁ ,,Zdolny uczeń – świetny student” opiekował się naszy-
mi uczniami w trakcie ich stażu naukowego. Z inicjatywy pana Patryka i 
dzięki jego staraniom szkoła uzyskała patronat Wydziału Filozoficzno-
-Historycznego UŁ. W ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie organizu-
je coroczne wyjazdy do Sejmu RP.

Efekty wysokiej jakości jego pracy dydaktycznej potwierdzają wyni-
ki egzaminu maturalnego. Największą pasją pana Kozieła jest angażowa-
nie i przygotowanie uczniów do konkursów. W roku 2017/18 w 7 różnych 
konkursach wzięło udział 62 licealistów, a w 2018/2019 aż 100. Najważ-
niejszy i najbardziej spektakularny sukces to I miejsce w konkursie orga-
nizowanym przez Kancelarię Sejmu RP i IPN ,,Polskie serce pękło – Ka-
tyń 1940”. Wygrany esej (pokonał autorów ponad 200 prac z całej Polski) 
,,Katyńczyk” czytała publicznie w mediach Marszałek Sejmu Elżbieta 
Witek. 

Do innych wielkich sukcesów należy zaliczyć: 
• II miejsce w województwie w konkursie ,,Wybieram Wybory”, 
• I miejsce i jedno wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie ,,Co zrobił-

bym na miejscu J. Piłsudskiego 11 listopada 1918r.?”, 
• dwa wyróżnienia w konkursie plastycznym na projekt muralu w Bia-

łymstoku ,,Cichociemni”, 
• w konkursie ,,Stulecie Polek – kobieca odsłona historii 1918 – 2018”: I 

miejsce w kategorii literackiej oraz III miejsce i 4 wyróżnienia w pla-
stycznej, 

• mandat Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego, dzięki na-
grodzonej pracy ,,Ex navicula navis” w konkursie z okazji 100-lecia 
województwa łódzkiego.  
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Co ze sobą łączy broń V-2, pracownicę dworcowej 
świetlicy, Mieczysława Fogga, nauczycielkę  
geografii z kamienicą przy ulicy Brzezińskiej?

Historia Koluszek  
zapisana w pamięci (cz. I)

Strzały na stacji w Słotwinach
Bardzo energiczna, żywa, roz-

mowna, serdeczna. Niejeden może 
brać z niej przykład, jak być empa-
tycznym i pogodnym. 

Urodziła się, jak informują 
metryki, w 1940 r. w Koluszkach 
w jednej z kamienic przy ulicy 
Brzezińskiej. Jej matka, Jadwiga 
Dudzińska, w połowie lat 30-tych 
sprowadziła się tu  z Piotrkowa do 
brata, Stefana Dudzińskiego, który 
był dyżurnym ruchu na stacji w 
Słotwinach. Przyjechała, by go 
wesprzeć w życiu codziennym po 
śmierci żony.  W 1938 roku  Jadwi-
ga wyszła za mąż za Zdzisława 
Studzińskiego, kolejarza, urodzo-
nego w domu przy Staszica 10. 
Stefan zginął 4 maja 1945 roku za-
strzelony  przez czerwonoarmi-
stów.

 – To był chłopak, który mu-
chy by nie skrzywdził. W nocy 3 
maja poszedł na dyżur. Posterunek 
dyżurnego ruchu w Słotwinach 
mieścił się w drewnianym baraku, 
który stał wzdłuż torów przy stacji. 
Nagle wpadają Rosjanie: „Toś Ty 
wor”? On do nich, nie do końca 
zrozumiawszy: „Tak, tam jakiś 
worek stoi”! Okazało się potem, że 
okradziono rosyjski pociąg i wo-
rek, nie pamiętam co w nim było, 
pewnie jakaś żywność, ktoś posta-
wił w środku budynku dyżurnego 
ruchu, zanim wuj Stefan przyszedł 
na „szychtę”. W pierwszej chwili 

nie zorientował się o co chodzi. 
Gdy jednak usłyszał krzyk bolsze-
wika: „Ja tiebja ubiju”, rzucił się 
do ucieczki. Otrzymał śmiertelny 
strzał w głowę, gdy był już na dro-
dze za budynkiem. Początkowo 
planowaliśmy zrobić osobny grób 
dla Stefana i jego żony, ale w koń-
cu spoczął, w wyniku ekshumacji 
w połowie lat 60-tych, we wspól-
nym grobowcu rodzinnym, m.in. z 
moją matką- powiedziała Pani Elż-
bieta. 

Świetlica na dworcu w Koluszkach 
i Julian Grobelny z Brzezin - 
przywódca „Żegoty” 

Była córka kolejarza, ale nie 
było to jego jedyne zajęcie, o czym 
będzie później. Matka była opie-
kunką na dworcowej świetlicy, 
mieszczącej się w drewnianym bu-

dynku, stojącym na obecnym pero-
nie 2, w miejscu pomiędzy szczy-
tem budynku dworca a zejściem do 
tunelu. Fotografię budynku można 
zobaczyć w galerii na stronie 
www.historiakoluszek.pl.               

W świetlicy, która funkcjono-
wała jeszcze po wojnie, można 
było odpocząć, napić się herbaty 
lub zostawić pod opieką swe dzie-
ci, a samemu załatwiać interesy w 
Koluszkach lub w Brzezinach. Zo-
sia Piekarska, dziś pani Zofia Ce-
cherz, szkolna przyjaciółka Elżbie-
ty, wspomina, jak wracając ze 
szkoły często wpadały na dworco-

wą świetlicę, by ogrzać się tam 
herbatą. – W mojej pamięci mama 
Eli pozostanie zawsze ciepłą, ser-
deczną kobietą- mówi pani Zofia.

Podczas okupacji zdarzało się, 
że czyjeś dziecko nie zostało ode-
brane lub też…celowo zostawione, 
np. przez polskie organizacje pod-
ziemne lub  przez „Żegotę”- Radę 
Pomocy Żydom, organizację rządu 
RP na uchodźctwie,  zajmującą się 
pomocą Żydom w gettach lub poza 

nimi, których zadaniem było m.in. 
ukrywanie dzieci żydowskich w 
polskich rodzinach, by w ten spo-
sób uchronić je od Zagłady. Jed-
nym z twórców i pierwszym prze-
wodniczącym „Żegoty” był Julian 
Grobelny, pochodzący z Brzezin, 
późniejszy mieszkaniec Mińska 
Mazowieckiego. Czy oraz  ile ży-
dowskich dzieci w wieku do 2- 3 
lat udało mu się uratować, umiesz-
czając je m.in. u rodzin w naszych 
okolicach, pozostaje tajemnicą.  
Zresztą świadkowie mówią, że 
znalezienie porzuconego przy to-
rach kolejowych małego dziecka 
było wcale nierzadkim zdarzeniem 
i dotyczyło także polskich dzieci. 

Ilu z nas ma świadomość, że może 
być ich wnukiem lub wnuczką? Ilu 
takich dzisiejszych dziadków i 
babć zabrało do grobu tajemnicę 
swojego pochodzenia? 

Prawdopodobnie ojciec Elż-
biety znał się osobiście z Grobel-
nym. Znało go zresztą wielu w 
okolicy. W procederze wywożenia 
dzieci  z gett na terenie okupowa-
nej Polski i ukrywania ich w pol-
skich rodzinach kolejarze odgry-

wali niemałą rolę. 

Pan Alek i jego praca 
 w Biurze Patentowym 

Gdy wertując stare księgi 
szkolne odkryłem, że Elżbieta 
ukończyła koluszkowskie liceum, 
a po studiach uczyła tu geografii, 
skontaktowałem się i zapropono-
wałem rozmowę. Jej mąż, pan 
Alek, pochodzący ze Śląska okazał 
się być znanym kartografem. Nie 
ma chyba mapy Polski czy naszych 
okolic, których autorem nie byłby 
pan Alek Sieroń- W połowie lat 60-
tych zostałem skierowany do Ko-
luszek, by sporządzić na miejscu 
mapy kartograficzne terenu pod 

 Lublin, 1933. 3 drużyna 7 kompanii, 8 p. p. legionów. Zdzisław 
Studziński z prawej na dole z bagnetem paradnym przy boku

Elżbieta Sieroń z mężem Aleksym  i córką  Anną 

Zdzisław i Jadwiga, rodzice Elżbiety
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budowę Odlewni Żeliwa. Po skoń-
czonej robocie miałem wrócić do 
rodzinnego Zabrza na Śląsku. Wy-
nająłem mieszkanie w kamienicy, 
w której mieszkała moja przyszła 
żona. Taka historia proszę pana- 
opowiada Aleksy, mąż Elżbiety. W 
latach późniejszych wpadł na po-
mysł, by „pociąć” mapę Polski na 
poszczególne kwadraty i prostokąty 
– regiony turystyczno- krajoznaw-
cze. Tak stał się autorem nowator-
skiego pomysłu, który został opa-
tentowany na początku lat 90-tych. 

– Mapy np. ziemi łódzkiej, piotr-
kowskiej czy innych terenów kraju, 
z zaznaczonymi odległościami a 
także z opisem walorów krajoznaw-
czych tych miejsc, są autorstwa 
taty, którego wspomagała mama, 
nauczycielka geografii- chwali się 
rodzicami Ania Skowrońska. 

Odkryta zagadka.  
Kolejarz i szpieg 

Od początku lat 70-tych  wraz 
z dorosłymi obecnie dziećmi 
mieszkają w Piotrkowie. Udałem 
się tam w drugiej połowie sierpnia 
a tematem  rozmowy numer JE-
DEN była Osoba Ojca Pani Elżbie-
ty. Przez jakiś  czas Zdzisław Stu-
dziński, mieszkający z żoną 
Jadwigą przy ulicy Brzezińskiej10 
przed wojną aż do jej zakończenia, 
był dla mnie zagadką. Nigdzie nie 
można było znaleźć śladu  jego ist-
nienia. Nawet na cmentarzu w Ko-
luszkach, na płycie rodzinnego 
grobu, można odczytać imiona sa-
mych kobiet: Jadwigi, matki Elż-
biety oraz jej babci i ciotek.  

Przez okres okupacji w domu 
pojawiał się rzadko, ciągle w roz-
jazdach. Pewne poszlaki i urywki 
rodzinnych wspomnień matki Pani 
Elżbiety wskazują, że był szpie-
giem i tajnym kurierem, który zaj-
mował się różnymi tajnymi zada-
niami, jak choćby wykradaniem  z 
niemieckich fabryk na terenie Pol-

ski informacji dotyczących broni 
V2. To musiała być osoba z bardzo 
wysokiej szpiegowskiej „półki”.

Po zakończeniu wojny ślad po 
nim zaginął. Musiał zaginąć. Łącz-
nik wywiadu wojskowego, utrzy-
mujący kontakty z ważnymi oso-
bami, mający dużą wiedzę, jeśli 
chodzi o sytuację w okupowanej 
Polsce, znający wiele języków ob-
cych. W  momencie zakończenia 
wojny i przejęcia w kraju władzy 
przez komunistów, uznał, że  musi 
pozostać na emigracji. Pierwszym 

miejscem  jego pobytu była An-
glia, potem Argentyna, na końcu 
Australia.

 -Gdy w 1956 w Melbourne 
odbywała się Olimpiada i  moja 
mama, 16 -latka, wpadła na po-
mysł, by polecieć do Australii na to 
sportowe święto, i spotkać się z oj-
cem. Dziadek napisał wtedy mojej 
babci list, proponując, by zostawi-
ła wszystko, zabrała ze sobą moją 
nastoletnią wtedy mamę, i przyje-
chała do Australii na stałe. Mama 
zgodziła się, ale dodała, że w obec-
nej chwili to niemożliwe, bo nie 
zostawi tu swej schorowanej matki 
oraz siostry, która niedawno po-
wróciła cudem ocalona z sowiec-
kich łagrów. Ponieważ  dziadek 
Zdzisław mógł załatwić przyjazd 
do Australii tylko dla swej żony i 
córki, babcia zdecydowała  się na 
pozostanie w Polsce. Po latach 
miałam okazję spotkać się w Pol-
sce z córką ojca z drugiego mał-
żeństwa. Moja ciocia- przyrodnia 
siostra matki- była…o  dwa lata 
ode mnie młodsza- opowiada Anna 
Skowrońska. Zdzisław Studziński 
zmarł wiele lat po wojnie w Au-
stralii.

Fogg, Ćwiklińska i Waldorff   
w mieszkaniu przy Brzezińskiej  

Podczas wojny angażował się 
w różnego rodzaju przerzuty. 
Mieszkanie w kamienicy przy 

Brzezińskiej 10, w której mieszkał 
Dudziński z żoną Jadwigą i córką,  
bywało nie raz używane jako punkt 
noclegowy dla polskiego podziemia. 
Bywali tu także ludzie kultury, któ-
rzy czasem, przy okazji swojego „to-
urnée”, przewozili różne dokumenty 
lub chociaż ustną wiadomość wagi 
wojskowej.

W  mieszkaniu Matki pani  Elż-
biety, wówczas kilkuletniej dziew-
czynki, nocowali różni ludzie ze sto-
licy, m.in. Mieczysława Ćwiklińska 
czy Mieczysław Fogg, czynnie zaan-
gażowany w pomoc i ukrywanie pol-
skich artystów, między innymi  po-
chodzenia żydowskiego, o czym 
dowiadujemy się oglądając wystawę 
w Muzeum Polskiej Piosenki w 
Opolu. Nikt z nimi nie rozmawiał, 
mieli po prostu zanocować, nad ra-

Kamienica przy ulicy Brzezińskiej 10, lata 30-te XX wieku.  
Foto: historiakoluszek.pl 

Dworzec kolejowy w Koluszkach, 1941 rok. Za budynkiem stacji 
świetlica dworcowa. Foto: historiakoluszek.pl

nem wyjechać innym pociągiem 
w nieznanym kierunku. Fogg je-
chał gdzieś na południe z jakimś 
koncertem, ale czy tylko na kon-
cert? Takich „gości” było wię-
cej… Po wojnie w mieszkaniu u 
Studzińskiej gościł się sam Jerzy 
Waldorff. – Pamiętam go jak 
dziś. Ponieważ nie było jeszcze 

wtedy wody w mieszkaniach, 
musiałam chodzić do ujęcia przy 
studni. Poprosił mnie, wtedy 
9-letniego dzieciaka,  bym mu 
przyniosła z dołu wiadro wody. 
Coś Waldorffowi nie pasowało i 
dopiero za dziewiątym razem był 
zadowolony z jakości wody- 
wspomina tę zabawną, choć wte-
dy dosyć stresującą sytuację  
Pani Elżbieta. 

Zk 

Kolejny komunikat  
o warunkowej przydatności  
wody do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w 
próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli 
wewnętrznej prowadzonej przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej Sp. z o.o., w dniu 12 października 2020r. z wodo-
ciągu publicznego w Koluszkach stwierdzono obecność bakterii grupy 
coli w ilości <10 jtk/100 ml.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza wa-
runkową przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Ko-
luszki.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wy-
maga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na su-
rowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i 
niemowląt.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie 
bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez prze-
gotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, 
prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

(info: www.kpgk.com.pl, psselodz.pl)
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Policjant z Koluszek udowodnił,  
że służy 24 godziny na dobę

Każdego dnia policjanci pełnią służbę dla dobra społeczeństwa i nie 
ma znaczenia, czy noszą mundur, czy spędzają czas wolny. O tym, że po-
licjantem jest się zawsze udowodnił mundurowy z koluszkowskiej ko-
mendy, kiedy zatrzymał nietrzeźwego kierowcę bez uprawnień. Kilkana-
ście godzin później ten sam policjant pełniąc już nocną służbę na terenie 
powiatu zatrzymał w Justynowie kolejnego nietrzeźwego kierującego bez 
uprawnień i z sądowym zakazem. Czujność i szybka reakcja funkcjona-
riusza pomogła wyeliminować z drogi niebezpieczne osoby. Obaj męż-
czyźni odpowiedzą przed sądem za swoje skrajnie nieodpowiedzialne za-
chowanie.

12 października 2020 roku około godz. 10:30 policjant, który na co 
dzień pełni służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Koluszkach spę-
dzał czas wolny na terenie gminy. Kiedy przejeżdżał przez miejscowość 
Różyca zauważył wychodzącego z jednego ze sklepów dobrze znanego 
mu 34-latka. Czujny stróż prawa postanowił chwilę poobserwować męż-
czyznę, ponieważ wiedział doskonale, że ten wielokrotnie kierował sa-
mochodem pod wpływem alkoholu i bez uprawnień. Jak się okazało męż-
czyzna wsiadł za kierownicę mazdy i ruszył w kierunku Gałkówka. 
Funkcjonariusz pojechał za nim po czym po chwili udaremnił jego dalszą 
jazdę, poinformował że jest policjantem i zaistniałą sytuację zgłosił ofice-
rowi dyżurnemu koluszkowskiej jednostki. Za chwilę na miejscu pojawi-
li się mundurowi , badanie stanu trzeźwości u mężczyzny wskazało blisko 
0,5 promila alkoholu w organizmie. W trakcie sprawdzenia okazało się, 
że 34-letni mieszkaniec powiatu tomaszowskiego prowadził pojazd mimo 
cofniętych uprawnień do kierowania za co grozi kara do 2 lat pozbawie-
nia wolności. Za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie odpowie 
przed sądem.

Kilkanaście godzin później ten sam policjant pełniąc już nocną służ-
bę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego tuż przed godz. 1:00, w Ju-
stynowie zatrzymał kolejnego nietrzeźwego kierowcę bez uprawnień i z 
sądowym zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów. Patrolując ulice 
gminy Andrespol w pewnym momencie razem ze swoim partnerem za-
uważył opla, który wjechał w nieoświetloną i zatrzymał się obok zalesień. 
Czujni i doświadczeni stróże prawa postanowili skontrolować osoby 
znajdujące się w środku. Jak się okazało 29-letni mieszkaniec gm. Andre-
spol był nietrzeźwy a badanie trzeźwości wykazało u niego blisko promil 
alkoholu we krwi. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat po-
zbawienia wolności a za złamanie sądowego zakazu nawet do 5 lat. Męż-
czyzna również odpowie przed sądem za swoje zachowanie.

Wzorowa postawa policjanta z Koluszek kolejny raz udowadnia, że 
służymy 24 godziny na dobę i policjantem jest się zawsze i wszędzie. 
Jego zaangażowanie i poświęcenie pozwoliło na wyeliminowanie z drogi 
dwóch nietrzeźwych kierowców i uniknięciu tragedii.

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

Świadczenie wyrównawcze  
dla opozycji antykomunistycznej  
i osób represjonowanych politycznie

Od 15 października, osoby posiadające status działacza opozycji an-
tykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, 
będą mogły ubiegać się o świadczenie wyrównawcze, jeśli pobierają:  
emeryturę, rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy w 
wysokości niższej niż 2 400 zł.

Aby otrzymać świadczenie wyrównawcze trzeba złożyć wniosek, do 
którego należy dołączyć decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i 
Osób Represjonowanych, która potwierdza status działacza opozycji an-
tykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. 

Osoba uprawniona do emerytury lub renty zagranicznej albo innego 
świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze musi także złożyć w ZUS 
dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość. Wystawia 
go zagraniczna instytucja właściwa do spraw emerytalno-rentowych.

Wniosek o świadczenie wyrównawcze (na druku ER-SWA ) można 
złożyć w każdej placówce ZUS. Decyzję w sprawie świadczenia wyda 
placówka ZUS, która przyznała lub wypłaca świadczenie emerytalno-ren-
towe.Gdy ZUS ustala, czy kwota pobieranych świadczeń emerytalno – 
rentowych  jest niższa niż  2400 zł, to bierze pod uwagę miesięczną kwo-
tę brutto pobieranej emerytury lub renty (sumę tych świadczeń) oraz 
kwotę zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych. Nie uwzględnia 
natomiast dodatków wypłacanych z tymi świadczeniami.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego

ZUS pomoże firmom  
w rozliczaniu składek

Zarząd ZUS przyjął plan dotyczący  kluczowych projektów w proce-
sie transformacji systemu zabezpieczenia społecznego oraz Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych na najbliższe trzy lata. Sposób funkcjonowania 
Zakładu oraz całego systemu zabezpieczenia społecznego ulegnie przez 
ten czas głębokiemu przeobrażeniu.

ZUS pomoże przedsiębiorcom i pracodawcom i zdejmie z nich  obo-
wiązki związane z rozliczaniem składek. Rozliczenia będą zabierały mini-
mum czasu i nie będą wymagały zaawansowanej wiedzy. Działania te wyeli-
minują błędy  m.in. w kwestii ustalania podstawy wymiaru składek, co będzie 
miało bezpośrednie przełożenie na jakość danych zgromadzonych na kontach 
płatników i ubezpieczonych w ZUS.  To z kolei pozwoli na szybsze przyzna-
wanie świadczeń, z uwagi na mniejszą liczbę postępowań wyjaśniających.

„Zakład weźmie na siebie odpowiedzialność związaną z rozlicza-
niem składek. Dzięki temu zapobiegniemy błędom m.in. w kwestii usta-
lania podstawy wymiaru składek. Przedsiębiorcy będą mieli pewność, co 
do swoich rozliczeń. Ponadto wprowadzenie reformy pozytywnie wpły-
nie na jakość danych zgromadzonych na kontach płatników i ubezpieczo-
nych w ZUS. Pozwoli to szybciej przyznawać zasiłki, emerytury i renty z 
uwagi na mniejszą liczbę postępowań wyjaśniających” – mówi prof. Ger-
truda Uścińska, prezes ZUS.

Po wprowadzeniu zmian przedsiębiorcy będą jedynie potwierdzać 
całą operację związaną z rozliczeniem, podobnie jak w przypadku zezna-
nia podatkowego. „Nie da się ukryć, że zmiany te będą ogromnym wy-
zwaniem dla Zakładu. Jestem jednak pewna, że poradzimy sobie z tym 
zadaniem. Mamy już doświadczenie w dużych projektach. Wcześniej 
wprowadziliśmy między innymi elektroniczne zwolnienia lekarskie, e-
-składkę, e-akta. Mamy również za sobą doświadczenie Tarczy Antykry-
zysowej i Polskiego Bonu Turystycznego. To wszystko będzie procento-
wać na przyszłość” – dodaje prezes ZUS.

Monika Kiełczyńska
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Policjanci sprawdzali  
czy nosimy maseczki

10 października 2020 roku zostały wprowadzone nowe przepisy do-
tyczące walki z koronawirusem. Już w pierwszy weekend służby mundu-
rowe zaczęły sprawdzać czy mieszkańcy zakrywają ust i nosa w miej-
scach ogólnodostępnych. Podczas pierwszej doby na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego podjęto 55 interwencji, z czego aż połowa doty-
czyła nieprzestrzegania wprowadzonych obostrzeń. Pamiętajmy, że poli-
cjanci nie musieliby interweniować i nakładać kar, gdyby tylko każdy z 
nas stosował się do wprowadzonych wymogów. 

(pw, fot. www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

Arcybiskup zarządza 
dyspensę 

W związku z narastającą liczbą zakażeń koronawirusem, arcybiskup 
Metropolita Łódzki Grzegorz Ryś udzielił dyspensy od obowiązku uczest-
nictwa w niedziele i święta do dnia 15 listopada br. Oznacza to, że nie-
obecność w te dni na Mszy św. nie jest obciążona grzechem. Jednocześnie 
arcybiskup zachęca korzystających z dyspensy do udziału we Mszy św. w 
dni powszednie, oczywiście z zachowaniem roztropności i wzajemnej 
troski, a także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez 
transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.  

(pw)

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele,  

Pracownicy Administracji i Obsługi
Szkół i Przedszkoli z terenu Gminy Koluszki

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
składamy wszystkim Państwu serdeczne podziękowania  
za poświęcenie i zaangażowanie w wychowanie młodego 
pokolenia, za przekazywanie wiedzy, uczenie wrażliwości  

i kształtowanie wyobraźni.

W tym trudnym okresie, jakim jest  
pandemia koronawirusa, dziękujemy także  
za Wasze zaangażowanie i ciężką pracę  

jaką wykonujecie na rzecz oświaty Gminy Koluszki. 

Życzymy wszystkim Państwu satysfakcji  
z własnych osiągnięć

i osiągnięć Waszych podopiecznych oraz zdrowia 
i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koluszkach
Anna Szostak

Burmistrz Koluszek
Waldemar Chałat
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„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i 
szkoły”.

„Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej praco-
wać, kiedy urosnę”.

„Będę starał się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką 
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”.

Dnia 13 października 2020 r. w 
Szkole Podstawowej im. K. Maku-
szyńskiego w Długiem, odbyło się 
ślubowanie uczniów klasy I. W uro-
czystości tej wziął udział Honorowy 
Obywatel Koluszek i Przyjaciel Szko-
ły p. Antoni Tomczyk, Dyrektor Szko-
ły p. Joanna Jeżyna oraz rodzice 
uczniów.

Uroczystość rozpoczęła wycho-
wawczyni klasy I p. Teresa Antosiak, 
witając przybyłych gości. Następnie 
odbyło się uroczyste ślubowanie, a po 
nim p. Dyrektor dokonała aktu paso-
wania uczniów. Pan Antoni Tomczyk 
w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy 

Koluszki przekazał życzenia oraz wręczył uczniom i wychowawcy bilet 
do kina. W dalszej kolejności wychowawczyni klasy w imieniu uczniów 
odczytał list skierowany do rodziców w którym dzieci podziękowały za 
to, że rodzice towarzyszą im, kiedy stają u progu długiej i żmudnej drogi 
do dorosłości. Obiecały również, że będą mogli być z nich dumni i spra-
wią im wiele radości swym zachowaniem i postępami w nauce.

Po części oficjalnej uczniowie wraz z rodzicami i wychowawcą uda-
li się do klasy, gdzie dzieci zaprezentowały się w programie muzycznym 
pt; „Jak oni ślubują”

ŚLUBOWANIE w Szkole Podstawowej 
im. K. Makuszyńskiego w Długiem

Szkoła Podstawowa w Długiem. Stoją od lewej: Franciszek Dąbrowski, Mateusz Woźniak, Jan Stankiewicz, Anatol Sobieraj, Bartosz Woźniak. 
Siedzą od lewej: Magdalena Tomczyk, Natalia Szymczyk, Amelia Jóźwik, Julia Krzymińska, Weronika Czarnota, Maja Ścibiorek, Natalia Koprowska. 
Wychowawczyni: Teresa Antosiak. Dyrektor szkoły: Joanna Jeżyna. Przyjaciel naszej szkoły: Antoni Tomczyk.

Na koniec spotkania rodzice przygotowali dla swoich dzieci poczę-
stunek i upominki. 

Ślubowanie uczniów klasy I przebiegało z zachowaniem zasad reżi-
mu sanitarnego panującego w szkole w czasie epidemii.
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Ślubowanie uczniów klas  
pierwszych w SP nr 2 w Koluszkach 

W zupełnie zmienionych warunkach, bez udziału rodziców i przedsta-
wicieli władz oświatowych  Gminy, odbyło się ślubowanie uczniów klas 
pierwszych z „Dwójki”. Poszczególne klasy ślubowały osobno, w odstę-
pach czasowych. Poza dziećmi obecni byli: wychowawca, dyrektor szkoły 
i Poczet Sztandarowy. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego i  części 
oficjalnej, uczniowie odebrali dyplomy i legitymacje szkolne. Było bardzo 
skromnie, i symbolicznie, ale najważniejsze, że tradycji stało się zadość. 
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Radek piąty, Ada szósta, LKS Koluszki 
piętnasty w Mistrzostwach Polski  
w Biegach Górskich w Krynkach!

W Mistrzostwach Polski w biegach górskich na krótkim dystansie 
wystartowało prawie 250 zawodników z całej Polski, w tym 8 z LKS Ko-
luszki. Zawody przeprowadzono na terenie rezerwatu Skałki w Krynkach 
na dystansach od 600 m do 6 km. Trasa bardzo wymagająca i ciekawa pod 
względem pejzażu. Najpierw bieg pod górę, wśród skał o wąskich przej-
ściach, a następnie około 200 metrowe zbieganie, na dość stromej niebez-
piecznej ścieżce z koleinami, kamieniami i korzeniami. 

Nasi zawodnicy  do startu byli pozytywnie nastawieni, choć zmęczeni 
bieganiem w Wolborzu. Jako pierwszy wyruszył  na kilometrową trasę (+30 
m przewyższenia) Radosław Babiarski, zajmując wysokie piąte miejsce z 
czasem 3:51 w kat. 2007-2008. W tej samej kategorii wśród dziewcząt Ad-
rianna Siemińska była szósta (4:22), otrzymując podobnie jak Radek, na-
grodę rzeczową i dyplom. Amelia Napierała zajęła 12 miejsce w biegu na 
1,5 km (7:14). W młodzikach w pierwszej dziesiąte, na 10 miejscu w biegu 
na 1500 m uplasował się Karol Sokołowski (6:09), 18. Maciej Jeżyna 
(6:42), 21. Michał Smyka (6:53). 

Dziewiąty (U18) w biegu na 3,2 km z czasem 16:56 był Igor Szczepa-
niak. W seniorach na dystansie 6 km (10x600m) 21-letni Michał Wieczorek 
zajął bardzo dobre 12 miejsce uzyskując czas 34:55. W klasyfikacji general-
nej na 33 sklasyfikowane kluby 15 miejsce z 14 punktami zajął LKS Ko-
luszki. Gratuluję zawodnikom za sportową postawę, panom: Babiarskiemu 
i Sokołowskiemu za współpracę podczas zawodów. Trzeba nadmienić nad 
sprawną organizacją mistrzostw i dobrze przygotowaną trasę.  



13Tydzień w Koluszkach nr 4216.10.2020 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Piłka nożna
Klasa okręgowa 2020/2021, grupa: Łódź

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

Katarzyna Kalinowska na podium  
w Mistrzostwach Polski w karate

W dniach 3-4 października br. w Legnicy odbyły się zawody karate, 
w których uczestniczyła zawodniczka z Koluszek Katarzyna Kalinowska 
trenująca dla Karate Klub ,,CHAMPION-TEAM” Łódź. W niedzielę 4 
października wzięła udział w XXXIX Mistrzostwach Polski Seniorów w 
Karate Olimpijskim , w których uczestniczyło 107 zawodników z 29 klu-
bów. Katarzyna Kalinowska wywalczyła brązowy medal indywidualnie 
oraz srebrny drużynowo w składzie: Marta Bogusław, Justyna Król, Ka-
tarzyna Kalinowska. Należy nadmienić, że Marta Bogusław indywidual-
nie została wicemistrzynią Polski, a Justyna Król zdobyła brąz.

Natomiast 3 października w pierwszym dniu zawodów odbyły się 
XXIX Mistrzostwa Ziemi Legnickiej, które były turniejem kwalifikacyj-
nym do Mistrzostw Polski Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzieżow-
ców. Kasia zdobyła brązowy medal i kwalifikacje do Mistrzostw Polski 
które odbędą się w Poznaniu 7 listopada br. Bardzo dobrze spisali się po-
zostali zawodnicy Karate Klub ,,CHAMPION-TEAM” Łódź: Wojcie-
chowski Bartosz 1 m, Wojtysiak Roksana 2 m, Król Justyna 3 m, Ada-
miak Aleksander 3 m, Krysiak Jakub 3 m, Płomińska Małgorzata 3 m, 
Słodkiewicz Marta 5 m, Radliński Mateusz 5 m, Adamiak Maksymilian  
5 m, Kowalczyk Artur 5 m. Wszyscy uzyskali kwalifikacje do Mistrzostw 
Polski. Gratulujemy zawodnikom i trenerowi Witoldowi Wojciechow-
skiemu.

KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach ul. Mickiewicza 4  
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy, tj.:

 Elektromonter – umowa o pracę – pełny etat

Wymagane:   
 • wykształcenie techniczne kierunkowe (elektryka, automatyka, 

robotyka, elektronika, mechatronika),
 • preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych,

Szczegółowe informacje o naborze udziela Sekretariat Spółki  
pod nr tel. (44) 714-58-45 oraz zamieszczone zostały na stronie  

internetowej KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach  
(www.kpgk.com.pl) 

Kolejka 12. (10-11 października)

KKS Koluszki - KS II Kutno  3:2
Bramki dla Koluszek: Jakub Hruszka i dwie bramki Piotrek Grobelny

Widzew II Łódź - Różyca  0:1
Bramka: Karpicki

GKS Ksawerów - LKS Różyca  1:3
Bramki: 0:1 - 18’ Kurzawa (asysta Stanisławski), 0:2 - 55’ Chorąży rzut 
karny (Karpicki), 1:3 - 81’ Mikołajczyk (Nowak)

PTC Pabianice - Orzeł Parzęczew   1:6
Zawisza Rzgów - Termy Uniejów  3:0 
KAS Konstantynów Łódzki - Widzew II Łódź  3:7  
Victoria Rąbień - AKS SMS Łódź   0:1
Sokół II Aleksandrów Łódzki - UKS SMS Łódź  3:1  
Włókniarz Pabianice - Start Brzeziny  1:3

Kolejne spotkania
LKS Różyca - Włókniarz Pabianice  17 października, 15:15
KKS Koluszki - Victoria Rąbień  17 października, 15:00

1. Widzew II Łódź     12  30  49-9
2. LKS Różyca      12  28  31-12
3. Włókniarz Pabianice   12  27  26-11
4. Start Brzeziny     12  26  43-20
5. AKS SMS Łódź     12  24  32-10
6. GKS Ksawerów     12  23  28-15
7. Sokół II Aleksandrów Ł.  12  21  28-18
8. UKS SMS Łódź     12  19  43-19
9. KAS Konstantynów Ł.   12  17  27-28
10. KKS Koluszki     12  17  17-14
11. Termy Uniejów     12  16  24-32
12. KS II Kutno      12  13  23-29
13. Victoria Rąbień     12  13  30-37 
14. Zawisza Rzgów     12  12  14-22 
15. Orzeł Parzęczew    12  11   20-43 
16. Sarnów/Dalików    11     6  20-40     
17. GLKS Dłutów     11     4  8-38     
18. PTC Pabianice     12    0  6-72     
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Do czasu wybuchu pandemii 
wraz ze swoją żoną Anną, realizował 
do 60 koncertów rocznie. Jednak 
nowa rzeczywistość spowodowała, 
że musiał szukać innych rozwiązań 
na utrzymanie rodziny. Obecnie Ro-
muald Spychalski zakasał rękawy i 
postanowił spełniać się w autodeta-
ilingu, czyli usłudze kompleksowego 
czyszczenia, renowacji i konserwacji 
samochodów. I co ważniejsze, jest w 
tym naprawdę świetny. 

Pasja ma wiele twarzy
- Samochody były moją pasją 

od dzieciństwa. Bardzo dobrze pa-
miętam pierwsze fascynacje samo-
chodowe. To był czas, gdy z moją 
mamą jeździłem do Niemiec. Ponie-
waż jako śpiewaczka pracowała w 
operze berlińskiej, mogliśmy bez 
żadnych problemów przechodzić do 
Berlina Zachodniego. Miałem wtedy 
ok. 10 lat, a do tej pory pamiętam wi-
dok Forda Probe, Nissana 300 ZX. 
To są obrazy, które mam wyryte głę-
boko w najprzyjemniejszych wspo-
mnieniach. Ja je nazywam smakami 
dzieciństwa. I pomimo kształcenia w 
kierunku muzycznym, samochody 
zawsze „siedziały” mi w głowie. A 
teraz ta pasja przerodziła się w coś 
bardzo namacalnego, ponieważ już 
nie tylko nimi jeżdżę, ale również je 
pielęgnuję - opowiada Romuald Spy-
chalski. 

Skąd jednak u tenora zapał  
do nazwijmy to „prac ręcznych”?

 – Nie ukrywam, że potrzeba 
jest jak najbardziej przyziemna: ko-
nieczność zarobienia na życie. W 
ciągu jednego dnia koronawirus za-
blokował nam całą trasę koncertową. 
Dodatkowo zamknęły się wszystkie 
inne możliwości zarobku, jak praca 
w przedszkolach czy MOK. Musia-
łem pomyśleć co dalej. I o dziwo, po-
mocną rękę podała mi moja kolejna 
pasja, czyli pielęgnacja samocho-
dów. Jak to możliwe? Wydaje mi się, 
że łącznikiem tych dwóch światów 
jest potrzeba doznań estetycznych. 
Swoją firmę nazwałem : „Art & Shi-
ne”, co można przetłumaczyć jako: 
”sztuka i blask”. Bo w pielęgnacji sa-
mochodów może być coś ze sztuki, 
jeśli poświęca się temu wszystkie 
siły i umiejętności. Zastanawiałem 
się nad tym nawet, czy doprowadze-
nie samochodu do lśnienia, nie daje 
więcej zadowolenia i frajdy niż śpie-
wanie. Śpiewanie jest bowiem bar-

Romuald Spychalski odnalazł skrywaną pasję  
i uruchomił usługę autodetailingu  

Śpiewająco odnawia samochody 
dzo powtarzalne, a ja lubię mieć 
otwarty umysł na wyzwania. A w au-
todetailingu tych sytuacji jest mnó-
stwo. Nie mówiąc już o momentach, 
gdy klient na widok odbieranego sa-
mochodu mówi magiczne: Wow. Dla 
takich chwil właśnie się żyje.

Nauka
Właściciel „Art & Shine” nie 

ma oczywiście wykształcenia tech-
nicznego, ale w dzisiejszych czasach 
dla osób aktywnych, wiedza leży na 
wyciągniecie ręki. Oprócz zaczyty-
wania się w internecie, swoje umie-

jętności pogłębiał na wielu szkole-
niach i zjazdach. 

- Ukończyłem szkolenie w za-
kresie renowacji skór i obecnie je-
stem certyfikowanym serwisantem 
tapicerki skórzanej Colourlock Pol-
ska. Dzięki temu mam nieograniczo-
ny dostęp do produktów, które nie są 
dystrybuowane w sprzedaży deta-
licznej. Ale proces dogłębnego 
czyszczenia nie polega jedynie na 
zmyciu. Do danego rodzaju skóry 
należy dobrać odpowiednią kombi-
nację środków czystości, nie ma bo-
wiem jednej uniwersalnej substancji 
do wszystkich rodzajów skór. A tych 
przecież mamy ogromną ilość, łącz-
nie z wyrobami skóropodobnymi. 
Fotel trzeba dobrze odkurzyć, zebrać 
wszystkie drobinki piasku i powbija-
nych materiałów. W przeciwnym ra-
zie okruchy zadziałają jak papier 
ścierny przy wcieraniu środka. Tego 
rodzaju mikrouszkodzenia szybko 
uwidocznią się na skórze. Poza tym z 
doświadczenia wiem, że jak coś jest 
dobre, to nie jest tanie. Nie ma rów-
nież jednego produktu, który zarów-
no czyści jak i konserwuje. To się nie 
sprawdza w praktyce. Po 3-5 latach 
skóra na fotelach samochodowych 

robi się tekturowa, twarda. Ponieważ 
nie jest ona odżywiana przez krew, 
jak w przypadku skóry ludzkiej, wią-
zania kolagenowe się zacieśniają, 
powodując usztywnienie. Ja jestem 
w stanie tak zregenerować skórę, że 
będzie wyglądać jak nowa. Daję na 
to 2-letnią gwarancję. Co ważne, ist-
nieje również możliwość wypełnie-
nia stosowną masą (łącznie z zacho-
waniem wyglądu skory) ubytków np. 
po wypaleniu papierosem. Renowa-
cja, czy to jednego fotela, czy całego 
kompletu, trwa od 3 do 4 dni. Powyż-
szego procesu nie powinno się przy-
śpieszać, ponieważ preparaty muszą 
mieć czas na wchłonięcie i odparo-
wanie. Na każdym etapie klient jest 
informowany o niezbędnych działa-
niach i na bieżąco podejmuje decy-

zje. Podstawą w mojej pracy jest bo-
wiem sprawna i czytelna komunikacja 
z klientem - opowiada ze szczegóła-
mi nasz rozmówca. 

Świadczone usługi 
Renowacja i naprawa tapicerki 

skórzanej to tylko jeden z elementów 
całej palety usług. Firma „Art & Shi-
ne” wykonuje zabiegi korekty, czysz-
czenia i polerowania zmatowiałego 
lakieru. Na filmach zamieszczanych 
na FB widać, jakie cuda może zdzia-
łać z lakierem pan Romuald. Przy 
okazji można zaczerpnąć wiele cen-
nych uwag. – Masz na lakierze ptasią 
kupę. Spryskaj odchody by zmiękły i 
delikatnie je usuń, pamiętając o tym, 
by ich nie rozcierać po karoserii. Pta-
ki połykają bowiem piasek, by uła-
twić sobie trawienie. A drobiny pia-
sku zawarte w odchodach, przy 
rozcieraniu zaczynają rysować lakier.

Kolejna z usług to aplikacja po-
włok ceramicznych, kwarcowych i 
polimerowych. Producenci kosmety-
ków samochodowych od lat próbują 
stworzyć najlepszą możliwą powło-
kę ochronną dla lakieru. Początko-
wo, stopniowo poprawiała się wy-
trzymałość i żywotność wosków. 

Obecnie na rynku królują substancje 
syntetyczne, bardziej wytrzymałe od 
ich naturalnych odpowiedników. 
Obecnie najbardziej trwałym, ale i 
najdroższym produktem jest powło-
ka ceramiczna. – Przed jej położe-
niem należy odpowiednio przygoto-
wać lakier, ponieważ wydobywa ona 
wszystkie jego mankamenty. Jeżeli 
lakier jest położony idealnie, powło-
ka pogłębi kolor i spowoduje że sta-
nie się szklisty, niezwykle połyskują-
cy. Miałem u siebie 10-letnie 
samochody, które po zabiegu wyglą-
dały jakby wyjechały z salonu. Nale-
ży jednak pamiętać, że powłoka cera-
miczna to nie zbroja, nie zabezpieczy 
przed porysowaniem. To raczej za-
bezpieczenie przed opadami, ptasimi 
odchodami czy lotną rdzą, czyli py-
łem z hamulców. Z tego typu powło-
ki również łatwiej usuwa się brud. 
Jeżeli chcesz posiadać realną tarczę 
chroniącą lakier, należy nałożyć folię 
typu PPF. 

Bardzo często do Romualda 
Spychalskiego zgłaszają się klienci 
z potrzebą czyszczenia zmatowia-
łych lamp. To krótki 2-godzinny za-
bieg, który bez zdejmowania klosza 
przywraca lampom pierwotny wy-
gląd. Oprócz estetyki kierowca zy-
skuje także większy komfort w pro-
wadzeniu pojazdu, ponieważ 
poprawia się oświetlenie drogi. 
Oprócz czyszczenia, lampy mogą 
być także zabezpieczone woskiem 
lub powłoką ceramiczną.

„Art & Shine” to także pełna ko-
smetyka wnętrza samochodu, czyli 
na przykład pranie tapicerki materia-
łowej. Samochód w legalny sposób 
może zostać umyty także z zewnątrz. 
W zakładzie można nawet zespawać i 
uzupełnić wyrwę w plastiku. Jeśli nie 
lubisz wody na szybach, i na to znaj-
dzie się sposób, w postaci tzw. niewi-
dzialnej wycieraczki. Powyższa usłu-
ga hydrofobizacji szyb nie tylko 
ułatwi spływanie wody, ale także 
ogranicza przylepianie się do niej za-
nieczyszczeń. W najbliższej przy-
szłości usługi mają zostać wzbogaco-
ne o kolejny certyfikat, tym razem w 
zakresie wyciągania wgnieceń karo-
serii metodą PDR (bez konieczności 
późniejszego lakierowania).    

Jeśli chodzi o wiedzę użytkową i 
zaopatrzenie w niezbędne produkty i 
narzędzia, Romuald Spychalski pełny-
mi garściami czerpie z łódzkiej hur-
towni „Clinic4Car”, która obsługuje 
studia autodetailingowe w Łodzi i 
okolicy. Co ważne, na wszystkie usłu-
gi wykonywane w „Art & Shine”, wy-
stawiana jest faktura. „Art & Shine”, 
Kaletnik ul. Klonowa 8, 601-332-441.

(pw)        
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Wsparcie z ZUS  
dla branży turystycznej

Od 15 października kolejni przedsiębiorcy będą mogli wnioskować 
do ZUS o wsparcie w formie zwolnienia z opłacania składek i świadcze-
nia postojowego. Nowe przepisy wprowadzają wsparcie dla przedstawi-
cieli branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej. W wojewódz-
twie łódzkim skorzystać z pomocy będzie mogło ok. 4,5 tys. 
przedsiębiorców.

Przepisy wprowadzające  tzw. „Tarczę 5.0” wchodzą w życie w po-
łowie października i dopiero wówczas będzie można składać wnioski 
przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS) do Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych. Nowe przepisy wprowadzają trzy formy wsparcia 
udzielanego przez ZUS przedstawicielom branży turystycznej, estrado-
wej i wystawienniczej.

Zwolnienie ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień
Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania 

składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Prawo do tej formy pomocy  bę-
dzie przysługiwało płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, orga-
nizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw. – wyjaśnia Monika Kieł-
czyńska, Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest m.in.  prowadzenie działalno-
ści przed 30 czerwca 2020 r.  Należy również wykazać 75 proc. spadek 
przychodów w porównaniu z miesiącami z 2019 roku (porównujemy 
pierwszy miesiąc z wniosku z analogicznym z miesiącem 2019 r.). Wnio-
ski o zwolnienie będzie można składać do końca listopada.

Postojowe
Prowadzący firmy będą mogli wnioskować także o świadczenie po-

stojowe. Prawo do niego uzyskają osoby, które prowadzą działalność jako 
agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni. W przypadku agentów tury-
stycznych warunkiem otrzymania środków (2080 zł) będzie rozpoczęcie 
prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020. 

Ponadto przedsiębiorcy będą musieli odnotować przestój w prowa-
dzeniu biznesu w następstwie wystąpienia COVID-19. Nie mogą też pod-
legać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegają 
ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarol-
niczej działalności gospodarczej.

Nieco inne warunki muszą spełnić przewodnicy turystyczni. W ich 
przypadku działalność powinna mieć charakter sezonowy i w 2019 r. być 
wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. O pomoc mogą 
ubiegać się przewodnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, ale po 
31 sierpnia 2019 roku.  -  mówi Rzeczniczka.

Dodatkowe świadczenie postojowe
„Tarcza 5.0” wprowadza również dodatkowe świadczenie postojo-

we.  Na taką pomoc mogą liczyć prowadzący działalność, którzy wcze-
śniej już otrzymali postojowe. Prawo do dodatkowego  świadczenia bę-
dzie przysługiwało przedsiębiorcom, sektora turystycznego, 
hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji. Chodzi m.in. o 
transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach 
teatralnych czy prowadzenie dyskotek, salonów gier elektronicznych, 
plaż, jarmarków.

Wnioskującym o to świadczenie mogą być osoby, jeśli uzyskały 
przychód z działalności w miesiącu (poprzedzającym miesiąc złożenia 
wniosku), niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzy-
skanego w tym samym miesiącu w 2019 r.  Dodatkowe świadczenie po-
stojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego

Odtworzyli umundurowanie  
partyzanckie

Członkowie Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym, 
wzięli udział w Zlocie Sympatyków Armii Krajowej w Lesie Poćwiar-
dówka. Tym razem pięciu uczestników, wspartych wiedzą i umiejętno-

ściami zaprzyjaźnionego pasjonata kawalerii, wcieliło się w rolę party-
zantów, szykujących zasadzkę na faszystowską kolumnę. W trakcie zlotu 
opowiadano m.in. o ewolucji umundurowania i uzbrojenia partyzanckie-
go. Członkowie Muzeum dziękują gminie i mieszkańcom Gałkówka za 
fundusze, dzięki którym mogą wzbogacać muzeum o eksponaty, które po-
magają w odtwarzaniu historii. 

(info. www.galkowek.pl)

Przekaż gospodarstwo i weź premię  
z PROW – nabór wniosków trwa

Do 29 października biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o 
premię za przekazanie gospodarstwa. Program skierowany jest do rolni-
ków, którzy zakończą działalność rolniczą i zdecydują się przekazać lub 
sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi.

Jest to kolejny nabór wniosków z poddziałania „Płatności na rzecz 
rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy 
trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” realizowanego 
w ramach PROW 2014-2020.

Premia może być przyznana rolnikowi (osobie fizycznej), który 
uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw w ramach płatności bez-
pośrednich i spełnia następujące warunki:
• jest wpisany do ewidencji producentów;
• przekaże w sposób trwały posiadane gospodarstwo rolne, w tym zwie-

rzęta gospodarskie, innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą 
prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości praw-
nej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i który zobowiąże się do prowadzenia dzia-
łalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększe-
nia przez okres co najmniej 5 lat;

• nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat, li-
cząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;

• po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu 
społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wysokość wsparcia stanowi 120 proc. rocznej płatności, do której 
rolnik kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Premia 
naliczana jest od daty trwałego przekazania gospodarstwa do dnia 31 
grudnia 2020 r. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo.

Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod 
numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach infor-
macyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.
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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
Tłumacz przysięgły języka niemiec-
kiego, tel. 607-753-916

USŁUGI
HYDRAULIK, Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, kolektory,  
506-864-713
Instalatorstwo sanitarne, co, 
wod-kan, gaz, pompy ciepła, 
klimatyzacja, 506-098-164
Producent i montaż ogrodzeń, 
515-310-037
Pranie dywanów, tapicerki meblowej, 
samochodowej itp., 600-932-147
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
Usługi koparko-ładowarką, koparką 
obrotową, minikoparką, 799-203-990
Wynajem koparko-ładowarki, 
minikoparki, 515-493-834
Usługi koparkoładowarką,  
606-405-783

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ

Sprzedam działkę rolną 6000 m2  
w Koluszkach, tel. 604-793-912  
lub 601-190-840
Zamienię M-4 (duży balkon) na 
domek jednorodzinny w Kolusz-
kach, 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 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
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Drewno kominkowe – opałowe, 
515-310-037
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 2011 r. , 13 KW,  
ze sterownikiem i dmuchawą, butlę 
gazową 11 kg, tel. 514-796-472
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
Tynki agregatorem cementowo-wa-
pienne i gipsowe 669-201-962
Fotowoltaika, dofinansowania, 
782-508-763
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA
Zatrudnimy elektryków, pomocni-
ków elektryków, tel. 42 214-07-00
Zatrudnię pracownika do stolarni, 
tel. 785-998-740
Zatrudnię chałupniczki – szycie, 
604-588-616
Zatrudnię kierowcę C+E na Skład 
Budowlany do Koluszek ul. Prze-
jazd 16, tel. 693-166-459
Zatrudnię operatora wózka widło-
wego, 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 pracow-
nika 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, 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 stęb-
nówką. 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, sukien-
ki, tel.502-171-510 Koluszki

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

Zatrudnię brukarza i pomocników 
brukarza, 501-610-590

RÓŻNE

Oddam gruz, 691-752-654

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO  za SŁOWO

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Oddam stary dom drewniany – do rozbiórki w zamian za zestawienie 
letniskowego. Okolice Żakowic, tel. 692-750-631
Do wynajęcia: mieszkanie w bloku 11 Listopada, tel. 509-319-921.
Do wynajęcia lokal ok. 60 m2 pod działalność gospodarczą, biuro, 
salon, w centrum Koluszek, tel. 691-040-770

Przewy w dostawach prądu
 � 26.10.2020 r. w godz. 8:00 do 10:00: Długie 1, 2, Stefanów, Stamirowice
 � 27.10.2020r. w godz. 8:00 do 15:00: Wągry Hydrofornia, Janówka 2, 
Wągry, Nowe Wągry

 � 30.10.2020r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul. Głowackiego bloki 
10, 12, 14, Ludowa blok 1/3
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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

Zatrudnię mechanika  
pojazdów samochodowych  

i maszyn budowlanych

Informacje  

pod nr tel. 501-130-286

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

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

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.

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

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.

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

MALOWANIE  
ELEWACJI

Docieplenia
tel. 796-241-330
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Piątek 16.10
15:00 TROLLE 2
17:00 TROLLE 2
19:00 BANKSTERZY

Sobota 17.10
15:00 TROLLE 2
17:00 TROLLE 2
19:00 BANKSTERZY

Niedziela 18.10
15:00 TROLLE 2
17:00 TROLLE 2
19:00 BANKSTERZY

Środa 21.10 17:00 TROLLE 2
19:00 BANKSTERZY

Czwartek 22.10 17:00 TROLLE 2
19:00 BANKSTERZY

Trolle 2
USA / Komedia / Animacja / 
Przygodowy / 2020 / 2D Dubbing

Queen Poppy i Branch odkry-
wają, że poza ich wioską istnieją 
inne światy zamieszkane przez 
Trolle, z którymi – by tak rzec – ja-
koś im nie po drodze. Kiedy nie-
spodziewane niebezpieczeństwo 
zagrozi całej populacji Trolli, Pop-
py i Branch oraz ich przyjaciele 
wyruszą w wielką podróż przez 
nowe – niebezpieczne – lądy, by 
dokonać niemożliwego: pogodzić 
ze sobą wszystkie Trolle i połączyć 
się przeciw wrogowi.

BANKSTERZY
Polska / Dramat / 2020 / 
Premiera 2D Polska

Pierwsza w historii krajowe-
go kina produkcja, ukazująca kuli-
sy największej afery finansowej 
III RP, której dramatyczne konse-
kwencje odczuwa do dziś ponad 
750 000 polskich rodzin. Film 
przypomni zarówno o międzyna-
rodowych mechanizmach, które 
doprowadziły do wprowadzenia 
toksycznych pożyczek we fran-
kach, jak również drobiazgowo 
zaplanowanych manipulacjach 
banków, zachęcających klientów 
do korzystania ze szkodliwych 
usług. 

Pełen napięcia, emocji i ludzkich dramatów obraz został zainspiro-
wany prawdziwymi historiami osób, które wpadły w pułapkę kredytów w 
obcej walucie. Jego konsultantami merytorycznymi byli dawni pracowni-
cy banków, a także specjaliści od rynku kapitałowego w Polsce oraz 
członkowie stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.

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

Teatr Malutki  
w koluszkowskiej księgarni

Księgarnia Skład Główny za-
prosiła swoich najmłodszych czy-
telników na spektakl  pt. „Krawiec 
Niteczka” inspirowany opowiada-
niem Kornela Makuszyńskiego. 
Przedstawienie to monodram zreali-
zowany w oparciu o techniki teatru 
lalek. Oko cieszyła piękna insceni-
zacja, kukiełki i patchorkowe deko-
racje. Rola Małgorzaty Wolańskiej 
pełna była dowcipu i zaskakujących 
rozwiązań, co spotkało się z bardzo 
radosnym odbiorem.

Teatr Malutki działa w struktu-
rach Stowarzyszenia Team - Teatr 
Malutki i Przyjaciele. Jest lalko-

wym, wędrownym teatrem dla dzieci, zdobywcą wielu prestiżowych na-
gród.

Scenariusz i reżyseria: Małgorzata Wolańska, dekoracje i lalki: Jan 
Zieliński, muzyka: Bogdan Dowlasz, występują: Małgorzata Wolańska.

fot. Karolina Włodarkiewicz 
Obstinate photographer 



Przed nami Noc Księgarń 2020  
– wielkie święto księgarń i czytelników!

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną festiwal Noc 
Księgarń 2020 odbędzie się w formie hybrydowej – informacje o 
transmisjach i wydarzeniach w formie wirtualnej są aktualizowane 
na bieżąco na stronie księgarni i wydarzeń na Facebooku.

• 16.10.2020, godz. 19.00 „Szyjemy nocą”
Zapraszamy na spotkanie online z Magdalenką Filcową, która wpro-

wadzi Was w tajniki szycia. Tematem warsztatów są awangardowe za-
kładki do książek, inspirowane pracami uczennic Żeńskiej Szkoly Prze-
mysłowo – Handlowej w Koluszkach, wykonanymi pod okiem 
Strzemińskiego i Kobro. Rys historyczny nakreśli Mateusz Jaśkiewicz ze 
Stowarzyszenia Historia Koluszek. Dla pierwszych 10 aktywnych uczest-
ników przewidujemy zestawy filcu do własnoręcznego wykonania zakła-
dek (do odbioru w księgarni).

• 17.10.2020, godz. 18.00 „Książki pod gwiazdami”
Zapraszamy do udziału w grze miejskiej, polegającej na szukaniu 

książek ukrytych w różnych zakamarkach naszego miasta, na podstawie 
zagadek i wskazówek. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy dołączyć 
do specjalnie utworzonej grupy na facebooku i zdobywać informacje o lo-
kalizacjach ukrytych książek. Jedynym warunkiem przed zabraniem 
książki jest jej sfotografowanie i wstawienie zdjęcia  na wydarzeniu z 
hasztagiem #ksiazkipodgwiazdami.

• 17.10.2020, godz.18.30 „Pomiędzy stronami”
Występ online grupy tanecznej Fame Dance do choreografii Kamili 

Marczuk Włodarskiej. Przedstawienie będzie krótką opowieścią o zna-
czeniu książki w życiu człowieka i jest przygotowane specjalnie na Noc 
Księgarń.

• 17.10.2020, godz. 19.00 ”Kiermasz po zmroku”
Zapraszamy na zakupy o nietypowe porze. To jedyna okazja w roku! 

Czekać będzie na Was klimatyczny kominek oraz kubek herbaty. Podczas 
zakupów pamiętajcie o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz o zachowa-
niu dystansu.

W tym roku, ze względu na kryzys branży księgarskiej wywołany 
przez pandemię koronawirusa, festiwalowi towarzyszy także druga odsło-
na kampanii „Książka na telefon”, która zachęca czytelników do robienia 
zakupów w lokalnych księgarniach.

Księgarnie biorące udział w drugiej edycji Nocy Księgarń są zobo-
wiązane do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz zaleceniami Ministerstwa Zdro-
wia. Aktualne informacje o kiermaszach odbywających się w reżimie sani-
tarnym można znaleźć na stronach księgarń biorących udział w festiwalu.

Organizatorem projektu Noc Księgarń 2020 jest dystrybutor książek 
OSDW Azymut. Noc Księgarń została dofinansowana ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

KONKURS! Zachęcamy do kupowania książek! Czytelnicy którzy 
dokonają zakupów w dniach 15-17.10.2020 na kwotę powyżej 50 zł  
na hasło „Noc Księgarń” mogą wziąć udział w losowaniu nagrody jaką 
jest PÓŁKA KSIĄŻĘK DO CZYTANIA NOCĄ! (dotyczy tylko literatury,  
odbiór możliwy w księgarni). 

Szczegóły na www.facebook.com/KsiegarniaSkaldGlowny/


