
Rok XXIV ISSN 1428-3883 

Nr 3 (1152/78)     22.01.2021

Cena 2 zł

W numerze:
Statystyka 2020 
- s. 4

 80-latkowie chcą 
się szczepić - s. 3

Zmiana  
na stanowisku 
komendanta policji 
- s. 4

Koluszki w styczniu 
1945 r. - s. 6

 Kolejny patent  
naszego wynalazcy 
- s. 5

Udane starty  
lekkoatletów  
w Toruniu - s. 15

Bezpłatne zajęcia dla przedszkolaków 
z całej gminy

s. 3

Wywiad z koluszkowianką, aktualnie mieszkającą  
w Ameryce Południowej

Chile – kraj daleki i bardzo bliski

s. 8



2 22.01.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 3

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 2021 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

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

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

22.01.  
ul. Żwirki 2

23.01.  
ul. Głowackiego 20

24.01.  
ul. Korczaka 5

25.01.  
ul. Sikorskiego 6A

26.01.  
ul. 3 Maja 8

27.01.  
ul. 3 Maja 19G

28.01.  
ul. Brzezińska 54
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Bezpłatne zajęcia  
dla przedszkolaków z całej gminy

Gmina Koluszki pozyskała ponad 0,5 mln zł na organizację do-
datkowej grupy przedszkolnej oraz zajęcia dodatkowe dla wszyst-
kich przedszkolaków z terenu gminy Koluszki. Dzięki środkom 
unijnym przedszkolaki z całej gminy będą mogły skorzystać z zajęć 
umuzykalniających (4 grupy 
po 25 dzieci), plastycznych (4 
grupy), karate (2 grupy), piłki 
nożnej (2 grupy), tańca (4 gru-
py), nauki gry w szachy i war-
caby (2 grupy), i co ciekawe 
jogi (4 grupy). O szczegółach 
projektu i zapisach dowiemy 
się w pierwszym kwartale 
tego roku. Zajęcia mają odbywać się w budynku po dawnym gimna-
zjum przy ul. Mickiewicza w Koluszkach, który przystosowywany 
jest właśnie pod potrzeby żłobka i grup przedszkolnych. Wszystkie 
zajęcia będą oczywiście bezpłatne.

Jeśli chodzi o dodatkową grupę przedszkolną, ma ona ruszyć 
jeszcze w trakcie roku szkolnego, tak by rodzice z dziećmi które już 
są w stanie przyjść do przedszkola, nie musieli czekać do września. 
Wcześniejsze uruchomienie grupy ułatwiłoby także funkcjonowanie 
rodzicom w okresie wakacyjnym. 

(pw)

Transport do punktów szczepień
W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu 

Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, istnieje 
konieczność zapewnienia transportu do punktów szczepień osób 
mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc. 

W celu ułatwienia dostępu do punktów szczepień dla osób ze 
szczególnymi potrzebami Urząd Miejski w Koluszkach podaje de-
dykowany numer telefonu 44 725 67 14, 509 824 614 działający w 
godzinach pracy tut. urzędu tj. 

Poniedziałek, środa, czwartek 8.00 – 16.00
Wtorek 8.00 – 17.00
Piątek 8.00 – 15.00
pod którym mogą się zgłaszać osoby:
Posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stop-

niu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. scho-
rzeniami;

Mający trudności z dostępem do punku szczepień (np. osoby 
starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu 
szczepień). 

Jeżeli osoba spełnia powyższe kryteria i chciałaby skorzystać z 
opcji dowozu do punktu szczepień powinna się skontaktować z tu-
tejszym urzędem pod wskazanym wyżej numerem telefonu po otrzy-
maniu informacji o dacie, godzinie i miejscu wykonywania szcze-
pienia w celu umówienia transportu z gminy. 

Dowożenie będą wykonywały jednostki OSP z Koluszek, Bę-
dzelina i Długiego, oraz  służbowy samochód Urzędu Miejskiego w 
Koluszkach.

Informacje na temat szczepień przydatnych dla pacjentów znaj-
dują się na stronie: www.gov.pl Portal Gov.pl - Szczepienie przeciw-
ko COVID-19. 

Zapowiedź sesji Rady  
Miejskiej w Koluszkach 

25 stycznia (poniedziałek) o godz. 13.00 odbędzie się XXX zdal-
na sesja Rady Miejskiej w Koluszkach. W porządku obrad m.in.:
– sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej za rok 2020
– uaktualnienie statutów sołectw z terenu gminy Koluszki 
– zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągo-

wych i kanalizacyjnych dla KPGK  

80-latkowie chcą się 
zaszczepić 

Zainteresowanie szczepieniami w naszej gminie ze strony osób w 
wieku 80+ jest bardzo duże. Dla przykładu w przychodni „Zdrowie” od 
piątku do środy zapisała się blisko połowa ze wszystkich 80-latków za-
rejestrowanych w tej przychodni. Podobna sytuacja ma miejsce w przy-
padku przychodni MED-KOL. Zainteresowanie szczepieniami jest duże. 
Do końca lutego przychodnia ma już zajęte wszystkie terminy.

Niestety problemem jest wciąż zbyt mała ilość odgórnie przydziel-
onych szczepionek (jedynie 30 dawek tygodniowo na każdy punkt 
szczepień). Przy tak małej ilości, samo wyszczepienie 80-latków może 
przedłużyć się na marzec. Tymczasem od 22 stycznia zapisywać na szcz-
epienia mogą się już osoby które skończyły 70 lat. Przypomnijmy, że na 
terenie naszej gminy szczepienia będą odbywały się w trzech przychod-
niach: MED-KOL, Zdrowie i Eskulap.                                                (pw)   

Solidarnościowy Korpus Wsparcia  
pomoże przy rejestracji

Do pomocy przy szczepieniach włączony zostaje także Solidarno-
ściowy Korpus Wsparcia Seniorów, Wolontariusze Korpusu pomagają se-
niorom przy rejestracji na szczepienie przeciwko Covid-19. Pomoc bę-
dzie można uzyskać, dzwonić na infolinię działającą w ramach 
Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów: 22 505 11 11. 

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że nabór wniosków  
na instalacje fotowoltaiczne ruszy w lutym 2021 r. 
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Przerwy w dostawach prądu
 � 28.01.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Gałkówek 1, 2,  

Adamów, Jordanów Eufeminów 1 i 2.
 � 28 i 29.01.2021 r. od 8:00 do 15:00: Małczew 1, 2, 3, Czyżyków. 
 � 2.02.2021 r. w godz. 9:00 do 12:00: Jeziorko gm. Koluszki  

nr od 36 do 44.

SKLEP SKRZAT
Bogaty asortyment pozwoli skompletować  

całą wyprawkę dla maluszka.

W ofercie:
• łóżeczka drewniane
• materace
• wózki spacerowe
• foteliki samochodowe
• rowerki trójkołowe
• pojazdy na akumulator
• krzesełka do karmienia
• zabawki
• odzież
• akcesoria dla niemowląt
• akcesoria dla mamy (koszule ciążowe, biustonosze  

do karmienia, laktataory, podkłady higieniczne itp.)

SKLEP SKRZAT
95-040 Koluszki, ul. Targowa 8

Facebook: sklep skrzat - wszstko dla dziecka

Statystyka 2020
Rok 2020 pod wieloma względami będzie przez historyków 

oceniany jako inny i wyjątkowy, także w statystyce. 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gminę Koluszki zamieszkiwało 

22 tysiące 795 mieszkańców, w  roku 2019 - 22.788, a jeszcze rok 
wcześniej-  23,164.  W czasie ostatniej dekady najwięcej było nas na 
koniec 2011 roku, tzn. 23. 280. 

W roku 2020 urodziło 
się 180 dzieci: 94 chłopców i 
86 dziewczynek. Imieniem 
najczęściej nadawanym 
dziewczynkom była w roku 
ubiegłym Barbara, wśród 
chłopców przewodzi Alek-
sander. Inne najpopularniej-
sze ubiegłoroczne imiona 
noworodków to: Maria, Zu-
zanna, Julia, Franciszek, Ja-
kub, Jan, Wojciech. 

Zawarto 83 związki 
małżeńskie, w tym 31 cywil-
ne i 52 konkordatowe. Urząd 
Stanu Cywilnego zanotował 
34 rozwody. Najstarsze sta-

żowo rozwiedzione małżeństwo  trwało od roku 1976, a najkrótszy 
staż miał związek zawarty 3 lata temu.  

W roku 2020 USC w Koluszkach odnotował zgony 323 osób: 
171 mężczyzn i 152 kobiet. Dla porównania w roku 2019 zmarło w 
naszej gminie 277 osób: 144 mężczyzn i 133 kobiety. 

Nieco inne dane otrzymaliśmy z kancelarii cmentarnej, które 
nie obejmują tych mieszkańców naszej gminy, pochodzących z 
miejscowości Gminy Koluszki, która mają swoje cmentarze. 

W roku 2020 na cmentarzu katolickim w Koluszkach odbyły się 
254 pogrzeby, z czego dwa były pochówkami osób wyznania Świad-
ków Jehowy. Ogółem pochowano 117 kobiet, 134 mężczyzn i troje 
dzieci.  Najstarszym zmarłym w roku 2020 była 103-letnia kobieta. 
Spośród wszystkich pogrzebów, 59 to pochówki osób spopielonych. 
Wielu z nas zainteresuje z pewnością liczba zmarłych w wyniku 
pandemii „Covid-19”. Patrząc z przerażeniem na gęsto zapełnione 
nekrologami tablice ogłoszeń przy cmentarzu i w innych miejscach, 
zwłaszcza w ostatnich miesiącach, można by sądzić, że różnica w 
liczbie pogrzebów na naszym cmentarzu w stosunku do pochówków 
w roku 2019  będzie znacząca, tymczasem nie jest ona aż tak wyso-
ka, jak można było się spodziewać. W liczbie 254 pogrzebów, 28 to 
osoby zmarłe na „Koronę”.   

Porównajmy powyższe informacje o pogrzebach na koluszkow-
skiej nekropolii z danymi z ostatnich 10 lat: 2010 - 225, 2011 - 199, 
2012 - 193, 2013 - 218, 2014 - 211, 2015 - 204, 2016 - 210, 2017 - 
200, 2018 - 236, 2019 - 223. 

Zk

Szef koluszkowskiej komendy  
opuszcza jej mury po 10 latach

15 stycznia 2021 
roku po 10 latach bycia 
Komendantem Powia-
towym Policji powiatu 
łódzkiego wschodnie-
go insp. Krzysztof Dą-
browski opuszcza 
mury jednostki. Teraz 
swoją służbę będzie 
kontynuował w ramach 
awansu zawodowego 
w piotrkowskiej ko-
mendzie. Z uwagi na 
obostrzenia sanitarne 
nie było możliwości 
organizacji uroczystości pożegnania w większym gronie. W jednym 
z najbliższych wydań naszej gazety, zamieścimy wywiad z insp. 
Krzysztofem Dąbrowskim.

Obowiązki Komendanta koluszkowskiej Policji z dniem  
16 stycznia 2021 roku  powierzono dotychczasowemu Zastępcy  
Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego 
mł. insp. Markowi Wojtczakowi.

Urząd Miejski w Koluszkach informuje,  
że w dniu 29.01.2021 r. o godz.: 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) 

na terenie świetlicy wiejskiej we wsi Regny odbędzie się 
zebranie wiejskie Sołectwa Regny w sprawie zmiany zadań 
funduszu sołeckiego przyjętego do realizacji w roku 2021. 
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Ruszyła budowa tunelu średnicowego 
łączącego dworzec Łódź Fabryczna  
z Łodzią Kaliską 

Roboty w ziemi rozpoczęły tarcze dużej i małej maszyny do 
drążenia tuneli. Katarzyna – duży TBM o średnicy ponad 13 m roz-
począł prace przy dwutorowym tunelu do Łodzi Fabrycznej. Fausty-
na – mniejszy TBM o średnicy ponad 8 m wykona 4 jednotorowe tu-
nele do Łodzi Kaliskiej i Łodzi Żabieniec. - Inwestycja PKP Polskich 
Linii Kolejowych S.A. za ponad 1,7 mld zł z POIiŚ zapewni efek-
tywny system kolejowych połączeń międzyregionalnych oraz szyb-
sze połączenie w centrum miasta i aglomeracji - informuje biuro 
prasowe PKP PLK S.A.

– To inwestycja, dzięki której wszyscy wygrywamy, a miesz-
kańcy Łodzi zyskują coś, co można nazwać łódzkim metrem – po-
wiedział Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury, dziedzictwa 
narodowego i sportu. 

Budowa kolejowych tras metodą TBM
Wykorzystywana w budowie tuneli technologia TBM polega na 

jednoczesnym drążeniu tunelu oraz jego budowie. Tarcza „mecha-
nicznego kreta” obraca się 3 razy na minutę i rozdrabnia grunt, któ-
ry jest na bieżąco wydobywany na powierzchnię. Wraz z przesuwa-
niem się tarczy powstaje przestrzeń, w której układane są kolejne 
pierścienie z tubingów. W ciągu doby maszyna może ułożyć około 
10-15 m obudowy tunelu. Konstrukcja TBM zapobiega osiadaniu 
terenu i drganiom, minimalizuje kolizje z infrastrukturą miejską.

Przystanki
Równolegle do działań na budowach, prowadzone są prace pro-

jektowe związane z podziemnymi przystankami Łódź Polesie i Łódź 
Śródmieście. Wykonawca uwzględnia w projekcie dodatkowy, trze-
ci przystanek Łódź Koziny (robocza nazwa). 

Tunel w Łodzi łączy Polskę 
Tunel średnicowy to kontynuacja budowy dworca Łódź Fa-

bryczna, który z dworca końcowego stanie się przelotowym. Przez 
ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać pociągi regionalne i daleko-
bieżne – na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fa-
bryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Wi-
dzew, Fabryczna, Żabieniec). W ramach projektu powstaną nowe 
przystanki m.in. Łódź Polesie i Łódź Śródmieście, które będą zinte-
growane z komunikacją miejską i ułatwią mieszkańcom codzienne 
podróże. 

Wartość projektu wynosi ponad 1,7 mld zł z czego dofinanso-
wanie unijne to ponad 1,4 mld zł. Zakończenie prac jest planowane 
do końca 2022 roku. Więcej informacji na stronie projektu: www.tu-
nel-laczypolske.pl. 

(źródło: komunikat prasowy PKP PLK S.A.)

Kolejny patent  
koluszkowskiego wynalazcy 

Krzysztof Michalczyk z Ko-
luszek wystąpił o patent na kolej-
ne wymyślone przez siebie urzą-
dzenie. Tym razem, chroniony 
prawnie ma być pomysł na „na-
sadkowy klucz teleskopowy”.

- Znane klucze nasadkowe 
wykonane są w jednym rozmia-
rze. Jeżeli korzystamy z różnych 
rozmiarów, zajmują one sporo 
miejsca w skrzynce z narzędzia-
mi. Moim celem było zatem uzyskanie klucza w kilku rozmiarach w 
jednej postaci – wyjaśnia wynalazca z Koluszek. 

Swój cel pan Krzysztof osiągnął poprzez nałożenie na siebie 
kilku sześciokątnych rur o różnych rozmiarach, w sposób umożli-
wiający ich zsuwanie i rozsuwanie. Klucz dodatkowo wyposażony 
jest w pokrętło, które wkładane jest w odpowiedni otwór klucza. 

(pw)     
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Co działo się w Koluszkach w styczniu 1945 r.?

„Wyzwolenie”
Co roku w połowie stycznia odżywa dyskusja, czy w 1945 r. 

było „wyzwolenie”? Otóż przez cały okres powojenny użycie tego 
słowa domyślnie oznaczało zakończenie okupacji niemieckiej po-
przez wejście do danej miejscowości oddziałów radzieckich lub pol-
skich w końcowej fazie II wojny światowej. Wielu historyków pod-
nosi dziś tezę, że jakie to było wyzwolenie skoro Polska straciła 
suwerenność na 45 lat? Pojawiają się również całkiem radykalne 
stwierdzenia, że jeden okupant zastąpił drugiego, co argumentowa-
ne jest analogią do sytuacji jaka miała miejsce w czerwcu 1941 r., 
kiedy to wojska niemieckie weszły na Kresy Wschodnie, zajęte 
przez Sowietów po 17 września 1939 r. Z drugiej strony należy jed-
nak pamiętać fundamentalną różnicę – w 1945 r. Polska była repre-
zentowana przez marionetkowy względem Sowietów rząd w Lubli-
nie, do Polski weszły również oddziały polskie, a na terenach 
zajętych ustanawiano polskie władze cywilne i wojskowe. Osobiście 
skłaniam się do słów Wojtka Drewniaka z „Historii Bez Cenzury”, 
że aby mówić obiektywnie o historii musi upłynąć 200 lat, a co naj-
mniej 100. Nie mniej jednak jestem zwolennikiem używania okre-
ślenia „wyzwolenie” ze względu na jego zakorzenienie przy jedno-
czesnym zwracaniu uwagi, jak ono wyglądało. A jak wyglądało 
„wyzwolenie” w Koluszkach?     

Wraz z wyjściem w sierpniu 1944 r. Armii Czerwonej na linię Wi-
sły, Wehrmacht rozbudowywał intensywnie tyłowe linie obrony na 
zapleczu niemieckiej 9 Armii. Wykonywano rowy strzeleckie i prze-
ciwpancerne. W operacji wiślańsko – odrzańskiej działania frontów 
radzieckich były niezwykle szybkie. Ofensywa 1 Frontu Białoruskie-
go ruszyła 14 stycznia 1945 r., a już 16 stycznia oddziały 1 Armii Pan-
cernej rozbiły w lasach na wschód od Nowego Miasta nad Pilicą nie-
miecki 40 Korpus Pancerny z 9 Armii. 16 stycznia po raz pierwszy od 
kilku dni pogoda uległa znacznej poprawie. Radziecka 16 Armia Lot-
nicza rozpoczęła intensywne działania bojowe, atakując niemieckie 
odwody i zgrupowania bojowe, a także węzły kolejowe i drogowe: 
Sochaczew, Skierniewice, Koluszki, Tomaszów Mazowiecki i Łódź. 
W tym dniu lotnictwo radzieckie całkowicie panowało w powietrzu, 
na 3473 zarejestrowane jego loty bojowe, zanotowano tylko 42 loty 
niemieckie. Działania lotnicze i wieści z frontu wywołały niekontro-
lowaną, paniczną ucieczkę Niemców z Koluszek i okolic. 

18 stycznia 1945 r. radzieckie jednostki pancerne rozpoczęły 
działania okrążające Łódź, zajęły m. in. Aleksandrów i Zgierz. Jed-
nostki pancerne 11 Korpusu Pancernego i 69 Armii stoczyły w 
dniach 18 – 19 stycznia bitwę o przeprawy na Pilicy w rejonie Toma-
szowa Mazowieckiego, który został zajęty w nocy z 18 na 19 stycz-
nia. Ostatni niemieccy funkcjonariusze opuścili Koluszki w nocy z 
17 na 18 stycznia 1945 r., nie zamierzano się tutaj bronić. Jednak 
umocnienia polowe w rejonie Brzezin obsadziły luźne oddziały roz-
bitej niemieckiej 9 Armii. 

W mroźny poranek 18 stycznia, o godz. 7:00 w zaśnieżone uli-
ce miasta od strony Słotwin wjechały czołgi i tabory Armii Czerwo-
nej. Część wojska jechała ul. Brzezińską na Brzeziny, a tabory sani-
tarne i zaopatrzeniowe przez Żakowice i Gałkówek w kierunku 
Łodzi. W jednym z archiwalnych wydań „Tygodnia w Koluszkach” 
zachowane jest wspomnienie anonimowego świadka historii: „18 
stycznia do godz. 7:00 rano Koluszki zostały wchłonięte przez nie-
zliczone kolumny marszowe Armii Czerwonej. Około siódmej, w 
lekkiej szarówce stanąłem oniemiały przed zbitymi w kłąb czołgami 
na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Brzezińskiej. Z tyłu, od ul. Teatralnej 
napierały kolumny samochodów, a przez most i torowiska płynęły 
szare masy piechocińców.”  

Podobnie wspomina wyzwolenie Bolesław Pałygiewicz: „Jak 
wkraczali Rosjanie, jest taka droga łącząca Katarzynów z Felicjano-
wem, to ja stałem przy tej drodze jak wjeżdżały rosyjskie czołgi, a 
na nich żołnierze z pepeszami. Nie jechały na Koluszki, tylko tamtę-
dy – później się dowiedziałem, że był to tak zwany trakt napoleoń-
ski, bo często mieli bardzo nieaktualne mapy. Kiedyś jak jechali ZI-
Sem – taki samochód, dykta i płótno – to kierowca miał kawałek 
kartki i na niej narysowane, gdzie Koluszki, gdzie Łódź. Pełno woj-
ska jechało potem na front, stałem przy ulicy Spalskiej, to wojsko je-
chało w psich zaprzęgach. To była sensacja, nikt u nas nie widział 
wcześniej psich zaprzęgów. A wojsko całkowita ciemnota, pytali się 
w Koluszkach, gdzie Berlin, takie pojęcie mieli.” 

Nie było kolorowo, żołnierze radzieccy przeważnie traktowali 
wszystko na swojej drodze jak łup wojenny. Wchodzili do domów, 
zabierali alkohol, potrafili nawet wyjadać z garnków. Z relacji Bole-
sława Pałygiewicza: „Rosjanie się zachowywali okropnie, dosłow-
nie jak dzicz. Okradali ludzi, gwałcili kobiety – były takie przypad-
ki na Staszica. Nie mieli pojęcia o rowerze, stał w komórce rower, 
taki bez opon, bez niczego, to zabrali.” Podobnie wspominała Józe-
fa Kolasińska z Żakowic: „Tutaj przez Żakowice pełno wojska ro-
syjskiego szło, wpadali do domów, zabierali co się dało, ale najbar-
dziej interesowała ich wódka, bimber. U nas w domu, pod stołem w 

Radziecki czołg T-34/85 z 5 Gwardyjskiego Korpusu  
Zmechanizowanego – styczeń 1945 r. (fot. Topwar.ru)

Radziecki psi zaprzęg w Berlinie  
– maj 1945 r. (fot. birdinflight.com)
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kuchni stała skrzyneczka, a w niej kilkanaście butelek po wódce, w 
których robił się ocet. Ci żołnierze co do nas weszli to się tak ucie-
szyli, że zabrali tylko tą skrzyneczkę i poszli dalej. Musieli się póź-
niej zdziwić.”

Warto przypomnieć, że już tego samego dnia około południa z 
inicjatywy Włodzimierza Mikołajewskiego zwołano zebranie 
mieszkańców, na które przybyło 45 osób. Utworzono na nim Komi-
tet Obywatelski Miasta Koluszki, a Mikołajewskiego powołano na 
przewodniczącego zebrania i powierzono mu stanowisko tymczaso-
wego burmistrza. Dla sprawnego działania komitetu ustanowiono 
następujące sekcje: 

Sekcja Administracyjna – przewodniczący Józef Giżycki, 
Sekcja Aprowizacyjna – przewodniczący Józef Więckiewicz, 
Sekcja Bezpieczeństwa – przewodniczący Franciszek Huciński, 
Sekcja Opieki społecznej – przewodniczący Bronisław Banasz-

kowski, 
Sekcja Oświaty – przewodniczący Piotr Strzelec. 
Wydano odezwę do mieszkańców Koluszek, w której informo-

wano o powstaniu Komitetu Obywatelskiego w celu utrzymania ładu 
i porządku publicznego na terenie miasta. Zabroniono samosądów i 
porachunków osobistych (co wbrew zarządzeniu miało miejsce). Ob-
wieszczono także powołanie Milicji Obywatelskiej (w dokumentach 
nazywaną też Milicją Narodową). Następnego dnia, 19 stycznia 1945 
r., Sekcja Administracyjna powołała Adama Stęplewskiego na zastęp-
cę burmistrza. Powołano także sołtysów i podsołtysów dla kolusz-
kowskich gromad: Koluszki Kolonia: – Oliński Stefan – sołtys, Win-
kiel Stefan – podsołtys, Borwański Roman Stefan – podsołtys, 
Katarzynów Nowy: Lewandowski Jan – sołtys, Markiewicz Włady-
sław – podsołtys, Żakowice Nowe: Bączyk (Bończyk) Stanisław – 
sołtys, Giżewski Stanisław – podsołtys, Felicjanów Nowy: Kowalew-
ski Władysław – sołtys, Ambroziński Jan – podsołtys, Koluszki Stare: 
Witczak Stefan – sołtys, Wojdal Stanisław – podsołtys, Kowalszczy-
zna: Wojdal Antoni – sołtys, Guska Andrzej – podsołtys. 

Tego dnia utworzono również Komitet Miejski Polskiej Partii 
Robotniczej, której tymczasowym sekretarzem został Artur Hański. 
W nocy z 21 na 22 stycznia 1945 r. koluszkowska Milicja Obywatel-
ska odparła atak podjęty przez luźne grupy rozbitków Wehrmachtu, 
które wyszły z okolicznych lasów.

Adrian Kut 
Stowarzyszenie Historia Koluszek

Możemy pomóc kolejnej osobie
22-letni Arek Gostyński uległ wypadkowi podczas treningu. - 

Nie mogę wyrzucić z głowy myśli, że gdyby poszedł na trening 
chwilę wcześniej albo chwilę później, że gdyby bolała go głowa i w 
ogóle na ten trening nie poszedł, nie musiałabym pisać tych słów, nie 
bałabym się. Teraz patrzę na mojego syna i pęka mi serce. Lekarze 
w pocie czoła walczyli o życie mojego dziecka, a ja byłam bezsil-
na... I mimo że wygraliśmy walkę o życie, przed nami wciąż wybo-
ista droga do sprawności – wspomina pani Katarzyna, mama Arka.

Arek, student Fizjoterapii na Społecznej Akademii Nauk w Ło-
dzi oddycha samodzielnie dzięki rurce tracheostomijnej, nie odzy-
skuje jednak świadomości, dlatego bardzo potrzebna jest rehabilita-
cja na oddziale wybudzeniowym. Po wybudzeniu będzie potrzebna 
długotrwała i kosztowna rehabilitacja, która umożliwi mu powrót do 
pełnej samodzielności.

- Jestem samotną matką. Syn jest całym moim światem i jestem 
z niego bardzo dumna. Syn jest lubianym i szanowanym człowie-
kiem. Zawsze pogodny, wprowadzający miłą atmosferę. Wrażliwy i 
pomocny. Wszyscy głęboko w to wierzymy i modlimy się o to, że 
uda mu się, dzięki pomocy i wsparciu dobrych serc, wrócić do 
sprawności i będzie mógł dalej realizować swoje plany - dodaje pani 
Katarzyna.

Zbiórka na powyższy cel realizowana jest przez Fundację Sie-
pomaga (www.siepomaga.pl), Arek Gostyński.  

Uczennice Jedynki w części ustnej 
okręgowego etapu Olimpiady  
Literatury i Języka Polskiego

9 stycznia 2021 roku dwie uczennice naszej szkoły Agata Cie-
ślak z klasy 8b i Magdalena Szostek z klasy 6a wzięły udział w pi-
semnej części okręgowego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Litera-

tury i Języka Polskiego, w ramach 
której musiały najpierw napisać roz-
prawkę na jeden spośród 5 zapropo-
nowanych tematów, a także rozwią-
zać test leksykalno- językowy. 
Pierwsza część trwała 120 minut, na 
wykonanie drugiej przeznaczono 90 
minut. Obie dziewczyny wybrały te-
mat: „Różne postawy wobec odmien-
ności drugiego człowieka. Jak boha-

terowie literaccy  zmagali się z 
uprzedzeniami wobec innych”.  

17.01.2021 roku opublikowane 
zostały wyniki tego etapu rywalizacji 
i okazało się, że, spośród 34 uczestni-
ków pisemnej części eliminacji, tylko 
17 zakwalifikowało się do etapu ust-
nego i w tym gronie znalazły się obie 
uczennice Jedynki. Warto podkreślić, 
iż Magda jest jedyną w Polsce uczen-
nicą klasy szóstej, która uzyskała 
awans do ustnej części tego konkursu.

Podczas kolejnego etapu, który 
odbędzie się 13 lutego, zadaniem uczestników będzie dokonanie 
analizy i interpretacji wylosowanego utworu poetyckiego. Wśród 
tekstów  do omówienia znajduje się 25 wierszy pięciu poetów: Igna-
cego Krasickiego, Juliusza Słowackiego,  Anny Świerszczyńskiej, 
Czesława Miłosza i Stanisława Barańczaka.
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Z Magdaleną Królikowską 
pochodzącą z Koluszek, aktu-
alnie mieszkającą w Chile, roz-
mawia Zbigniew Komorowski.  

- Rodzinne Koluszki za-
mieniłaś na krajobrazy chilij-
skie. Co o tym zadecydowało?

- Do Chile po raz pierwszy 
przyjechałam w 2016 roku, po-
tem miesiąc podróżowałam po 
Ekwadorze. Już wtedy wiedzia-

łam, że Chile to kraj, do którego 
będę chciała wrócić. Kiedy Uni-
wersytet Warszawski zapropo-
nował mi możliwość wyjazdu 
na Uniwersytet Chilijski, nie 
miałam żadnych wątpliwości, 
wiedziałam jedno, że pakuję wa-
lizki i przyjeżdżam. 

-Czym się zajmujesz w 
Chile?

-Na co dzień studiuję, pra-
cuję zdalnie, kończę pisanie pra-
cy magisterskiej na tutejszym 
uniwersytecie. Niedługo mam 
nadzieję wypuścić serię autor-
skich podcastów o tym, co aktu-
alnie dzieje się w Chile. Mam 
też nadzieję, że już od stycznia 
będą mogli Państwo posłuchać 
moich nowych odcinków „Chi-
le. Podcast” na międzynarodo-
wej platformie Spotify i polskiej 
Podcasty. 

-Jakim krajem pod wzglę-
dem społecznym jest Chile? 

-To kraj pod wieloma 
względami  bardzo podzielony, 
zwłaszcza pod kątem dochodów 
czy miejsca zamieszkania. Bo-

gaci osiedlają się w północno-
-wschodnich, górzystych czę-
ściach Santiago, takich jak: 
Vitacura, Las Condes czy Lo 
Barnechea. Jest tam dużo ziele-
ni, ogromne przestrzenie, widok 
na centrum Santiago. W wielu 
przypadkach nie ma tam metra, 
ponieważ nikt nie zawraca sobie 
głowy komunikacją miejską. 
Standard życia jest wysoki, a 
dzieci uczęszczają do prywat-

nych szkół, w których nierzadko 
językiem wykładowym jest an-
gielski. Zupełnie inaczej sytu-
acja wygląda w centrum Santia-
go i na południu, gdzie panuje 
bieda i wyraźny kontrast w zesta-
wieniu z życiem w bogatych 
dzielnicach. Mieszkają tu ludzie 
zarabiający minimalne wynagro-
dzenie wynoszące 304 tysiące 
peso chilijskich (ok. 1500 PLN), 
a niekiedy nawet i mniej. Pienię-
dzy nie wystarcza do końca mie-
siąca, dlatego bardzo wielu ludzi 
jest zadłużonych. 1500 PLN w 
Chile nie wystarcza na pokrycie 
kosztów mieszkania dla 4 osobo-
wej rodziny, nie wspominając o 
ubraniach czy żywności, która w 
Chile jest bardzo droga. Dodat-
kowo edukacja o dobrym pozio-
mie jakości kształcenia jest płat-
na i na taką stać bardzo niewielu. 
Dzieci zaś uczęszczające do pla-
cówek publicznych, bezpłatnych 
nie mają dostępu do książek czy 
zeszytów, o komputerach nie 
wspominając. Wydaje się to być 
kuriozalne, ponieważ od kwiet-

nia w Chile obowiązuje nauka 
zdalna, zaś szkoły są zamknięte. 
Spotkałam się z historiami, w 
których dzieci nie uczęszczają 
do szkoły, zajęcia mają przez te-
lefon komórkowy bo nie maja 
komputera, ale nawet gdyby go 
miały to niewiele by to zmieniło, 
ponieważ w biednych dzielni-
cach brak dostępu do stałego łą-
cza internetowego jest bardzo 
powszechny. „Na szczęście” w 
dobie pandemii zajęć w placów-
kach publicznych jest niewiele- 
ok. 1 godziny dziennie, ponieważ 
z góry wiadomo, że uczeń który 
uczęszcza do szkoły publicznej, 
nie będzie w stanie przygotować 
się do tutejszego odpowiednika 
matury i tym samym nie dosta-
nie się na studia. Studia bowiem 
poza tym, że są płatne (ok. 200 
000 zł), to dodatkowo wymagają 
odpowiedniej ilości punktów z 
matury. Ta różnica w poziomie 
kształcenia pomiędzy biednymi 
i bogatymi stała się początkiem 
słynnych protestów w 2006 roku 
i następnych w październiku 
2019 roku. 

Chile jest krajem o bardzo 
wysokich nierównościach spo-
łecznych. 10% społeczeństwa 
zarabia kilkunastokrotnie więcej 
niż pozostałe 90%. Chile jest też 
jednym, jeżeli nie jednym pań-
stwem na świecie w którym na-
wet woda znajduje się w rękach 
prywatnych inwestorów. Nie ma 

tutaj rzeczy, której nie można 
byłoby załatwić, jeżeli dysponu-
je się odpowiednim zasobami 
portfela. Do października 2019, 
zanim wybuchły masowe prote-

sty, Chile uważane było za kraj 
modelowy pod względem wzro-
stu gospodarczego i niewątpli-
wie wskaźnik PKB per capita 
jest wysoki w porównaniu do in-
nych krajów Ameryki Południo-
wej. Nie przekłada się to jednak 
na poziom życia całego społe-
czeństwa, w którym to nie tak, 
że biedni są coraz biedniejsi ale 
bogaci są coraz bogatsi, i luka w 
dochodach stale się powiększa. 

-Chile to religijna mozai-
ka czy jest to kraj  pod tym 
względem jednolity?

-Chile to kraj, w którym 
60% mieszańców deklaruje przy-
należność do kościoła katolickie-
go. Niemniej znaczącą bo ok. 
20% grupę wyznaniową stano-
wią protestanci, zwłaszcza Zielo-
noświątkowcy i Adwentyści 
Dnia Siódmego. Dodatkowo, ok. 
2 mln. Chilijczyków  (Chile liczy 
łącznie 17,5 mln mieszkańców), 
stanowią rdzenni mieszkańcy 
tego kraju, którzy przynależą do 
trzech głównych plemion: Mapu-
che, Aymara i Diaguita. Mają 
oni własne politeistyczne wie-
rzenia i praktyki religijne. 

-Jak wyglądają  tam świę-
ta Bożego Narodzenia? 

-Trwają właściwie tylko 1 
dzień, a  zaczynają się wieczor-
ną kolacją 24 grudnia. W przeci-
wieństwie do nas, Chilijczycy 
nie obchodzą 26 grudnia i jest to 
normalny dzień pracy. Nie ma 

jednolitej tradycji w odniesieniu 
do  wieczornej kolacji, każda ro-
dzina obchodzi ją inaczej, przy 
czym najczęściej przygotowy-
wany jest grill, tzw. „asado”. Na 

Chile – kraj daleki  
i bardzo bliski
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stole pojawia się również ciasto 
- chleb świętojański z dodat-
kiem bakalii i napój alkoholowy 
zwany dosłownie „ogonem mał-
py”, który przygotowywany jest 
ze skondensowanego słodkiego 
mleka, żółtek jajka, korzennych 
przypraw oraz dowolnego rodza-
ju brandy albo wódki. Prezenty 
odpakowywane są po wieczornej 

kolacji albo dnia następnego. 
Wówczas dzieci zostawiają pod 
choinką szklankę mleka i ciastka 
dla Mikołaja, a kiedy się budzą 
zastają pustą szklankę i okruchy 
ciastek, zaś w zamian pod cho-
inką znajdują się prezenty. Zwy-
czajem jest również umieszcza-
nie 24 grudnia o północy figurki 
Dzieciątka Jezus w żłóbku, na 
znak Narodzin Pańskich. Przy 
czym tradycja ta celebrowana jest 
nie tylko w kościołach ale rów-
nież w domach. O północy odby-
wa się także nasza popularna pa-
sterka, zwana tutaj „mszą koguta”. 

-W jaki sposób Chilijczy-
cy świętują  powitanie Nowego 
Roku?

-Nowy Rok w Chile obcho-
dzony jest bardzo hucznie, 
zwłaszcza na wybrzeżu. Szcze-
gólną sławą cieszy się festiwal 
pirotechniczny w mieście porto-
wym Valparaiso. 31 stycznia 
barki wypływają na Ocean Spo-
kojny i stamtąd puszczane są fa-
jerwerki. Co roku zużywanych 
jest ok 30 ton materiałów piro-
technicznych, które zamieniają 

się w ok. 23 tysiące kolorowych 
wystrzałów, zaś całe przedsta-
wienie trwa ok. pół godziny. Na-
stępnie odbywa się impreza na 
placu Sotomayor, jednak w ze-
szłym roku jej nie było ze wzglę-
du na masowe protesty, o któ-
rych wspominałam wcześniej, a 
w tym roku nie było jej ze 
względu na pandemię. 

- Czy jest 
dużo zachorowań 
i  zgonów z powo-
du pandemii?

-Chile nie po-
radziło sobie zbyt 
dobrze z pierwszą 
falą koronawirusa. 
Od marca do 
sierpnia odnoto-
wano ok. 10 tysię-
cy przypadków 
śmiertelnych i ok. 
400 tysięcy zaka-
żonych. Nato-
miast na chwilę 
obecną notowa-
nych jest ok. 17 
tysięcy zgonów i 
ok. 500 000 zaka-
żonych. Mówi się, 

że nadchodzi druga fala korona-
wirusa, ponieważ od ostatniego 
tygodnia w ciągu doby notowa-
nych jest więcej przypadków za-
każeń niż w najbardziej krytycz-
nym miesiącu czerwcu. 

-Obostrzenia bardzo dały 
się wam we znaki?

-Od czerwca do sierpnia 
Chile objęte było dotkliwymi 
ograniczeniami w zakresie poru-
szania się, wprowadzono stan 
klęski żywiołowej oraz godzinę 
policyjną pomiędzy 22:00 a 
06:00 rano. Dozwolone były je-
dynie 2 wyjścia w ciągu tygo-
dnia na maksymalnie początko-
wo 4, w późniejszym okresie 3 
godziny. Na każdorazowe wyj-
ście z domu trzeba było uzyski-
wać specjalne pozwolenie na 
stronie internetowej chilijskiej 
policji, uzasadniające porusza-
nie się po mieście np. zakupy, 
wyjcie z psem czy wizyta u le-
karza. Zamknięte były restaura-
cje, siłownie, kina, centra han-
dlowe. Aktualne obostrzenia są 
mniejsze ale wciąż obowiązuje 
godzina policyjna i zakaz prze-

mieszczania się w weekendy. W 
weekendy zamknięte są też re-
stauracje, centra handlowe i inne 
miejsca masowego spotykania 
się ludzi. 

-Jak wygląda sytuacja 
chilijskiej rodziny?   

-Rodziny w Chile są dosyć 
liczne ale też niestety patchwor-
kowe. Taka tendencja występuje 
szczególnie w 7,5 milionowym 

Santiago. Często spotyka się 
matki samotnie wychowujące 
dzieci, wiele jest też osób, które 
mają przyrodnie rodzeństwo po 
kilku z każdej strony: od strony 
matki jak i ojca. 

-Co nas od Chilijczyków 
różni a co łączy?

-Polska i Chile, chociaż wy-
dają się być krajami bardzo od-
ległymi od siebie, tak naprawdę 
mają ze sobą wiele wspólnego. 
Chile, tak samo jak Polska po 
1989 r. przechodziła renowację 
starego ustroju (my wychodzili-
śmy z komunizmu, Chile z dyk-
tatury Pinocheta). Dyktatura ta 
była bardzo krwawa i odcisnęła 
swoje piętno na współczesnej 
historii. Jednak do dzisiaj w 
Chile można usłyszeć wypowie-
dzi zarówno na rzecz jak i prze-
ciwko wspomnianej dyktaturze. 
Co nas różni? Przede wszystkim 
podziały społeczne, które są tutaj 
mocno widoczne, płatna eduka-
cja, niewielkie wsparcie socjalne, 
niezbyt dobrze funkcjonująca pu-
bliczna służba zdrowia. Znani 
Polacy w Chile? Pewnie: bardzo 
często wspomina się tutaj Jana 
Pawła II czy Ignacego Domeykę, 
który swego czasu był rektorem 

jednego z najlepszych chilijskich 
uniwersytetów - Uniwersytetu  
w Chile. Ciekawostką jest, że 
chilijska autorka muzyki folklo-
rystycznej — Violeta Para, w 
1954 r. została zaproszona na 
występy gościnne go Polski. 
Wydarzenie to zostało również 
uwiecznione w filmie “Violeta 
se fue a los cielos” Andersa Wo-
oda. 

-Czego Chilijczycy mogą 
nam zazdrościć? 

-Odpowiedziałabym, że ni-
czego, tak samo jak my nie 
mamy czego zazdrościć Chilij-
czykom. Wzajemne wsparcie, 
zrozumienie, otwartość na nowe 
kultury powinny stanowić pod-
stawę rozwoju każdego pań-
stwa. Nie zazdrośćmy sobie na-
wzajem, a uczmy się od siebie, 
bo tak naprawdę nie ważne w ja-
kim kraju jesteśmy, jako ludzie 
jesteśmy tacy sami, mamy te 
same lęki, obawy, pragnienia i 
marzenia.
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PIES ZNALEZIONY 
 w SŁOTWINACH  

w styczniu 2021 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

Z życia przedszkolaka

Przedszkolaki z koluszkowskiej  
„Dwójki” w działaniu

Wraz z początkiem nowego roku zastanawiamy się jaki on bę-
dzie, czym nas zaskoczy jakie przyniesie zmiany. Jest to także czas 
na podsumowanie tego co już za nami. Pomimo panującej pandemii 
oraz wielu ograniczeń, przedszkolaki z koluszkowskiej dwójki nie 
narzekały na nudę. Podobnie jak w minionych latach, od września 
biorą bowiem udział w ogólnopolskich projektach takich jak „ Pięk-
na nasza Polska cała”, „Magiczna moc bajek”, „ Mały miś w świe-
cie wielkiej literatury” , „Kreatywny przedszkolak”. 

Nowa rzeczywistość, która coraz częściej skłania nas do funk-
cjonowania w wirtualnym świecie zainspirowała do podjęcia przy-
gody z nowym projektem „Technikoludek, czyli przedszkolak w 
świecie technologii”. W trakcie realizowanych zadań nawet malu-

chy bezpiecznie i efektywnie poruszają się w świecie technologii.
Nie zapominamy jednak o tym, aby dzieci uczyły się podstawo-

wych czynności dnia codziennego i dostrzegały piękno otaczającego 
świata. W realizacji tego zadania pomagają elementy tak popularnej 
pedagogiki Marii Montessori, wprowadzane w ramach ogólnopol-
skiego projektu. 

Od września dzieci kontynu-
owały także uczestnictwo  w bez-
płatnych  zajęciach dodatkowych 
z logopedii i gimnastyki korek-
cyjno- kompensacyjnej, oraz ryt-
miki, w ramach zakończonego 
już niestety projektu, Przyjazne 
Przedszkola w gminie Koluszki.

Tegoroczne obchody Święta 
Niepodległości zbiegły się z 
okresem zdalnej pracy. Nie mo-
gliśmy się spotkać , ale nasze ko-
chane przedszkolaki pamiętały o tym święcie i choć w  nietypowy 
sposób, bo online włączyliśmy się w akcję Szkoła do hymnu.

Jak co roku w kalendarzu imprez przedszkolnych nie mogło za-
braknąć Pasowania na Przedszkolaka, Dnia pluszowego Misia, czy 
andrzejkowych wróżb.  Nie obyło się także bez świątecznych spo-
tkań przy wigilijnym stole. Każdą grupę odwiedził tego dnia Miko-
łaj z workiem pełnym prezentów. Dzieci prezentowały przed nim 
poznane wiersze i piosenki.  Przedszkolaki zadbały także o prezenty 
dla swoich najbliższych. Zaprezentowane przez nich kolędy, składa-
ne życzenia, oraz własnoręcznie wykonane upominki wywołały 
wiele wzruszeń.

Konieczność zachowania reżimu sanitarnego sprawiła, że im-
prezy przedszkolne realizowane są w zaciszu grup. Swoje umiejęt-
ności dzieci mogą zaprezentować jednak szerszej publiczności, na-
grania z ich występów zamieszczane są na stronie przedszkola, 
fanpagu fb, komunikatorach grupowych.

Przed nami nowy rok i kolejne wyzwania, z pewnością czeka 
nas wiele wspaniałych przedszkolnych przygód. 
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Firma CMPLAST sp. z o.o. z uwagi na ciągły rozwój  
oraz pozyskiwanie nowych rynków zagranicznych 

poszukuje pracownika na stanowisko:
PRACOWNIK PRODUKCJI 

Opis stanowiska:
• wykonywanie czynności gratowania, wiercenia,  

gwintowania;
• cięcie piłą formatową;
• praca na frezarce dolnowrzecionowej.

Wymagania:
• znajomość rysunku technicznego
• motywacja i chęci do pracy.

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz system  

motywacyjny,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• perspektywę wieloletniej współpracy,
• możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego,
• całoroczne posiłki regeneracyjne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV  
na adres email: biuro@cmplast.pl 

lub kontakt telefoniczny: tel. 505 210 010

Burmistrz Koluszek informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach,  

ul. 11 Listopada 65, w dniach od 19.01.2021 r. do dnia 09.02.2021 r., 
wywieszone są wykazy o przeznaczeniu:

- działki gruntu, oznaczonej numerem ewidencyjnym 342/3 o pow. 
1,2600 ha, położonej w miejscowości Katarzynów, obręb Kata-
rzynów, gm. Koluszki, do dzierżawy w drodze bezprzetargowej,

- działki gruntu, oznaczonej numerem ewidencyjnym 163 o pow. 
0,0397 ha, położonej w miejscowości Zielona Góra, obręb Zielona 
Góra, gm. Andrespol, do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie interne-

towej Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej.

ZAPRASZAMY  
PO NAJTAŃSZE 
UBEZPIECZENIE

OC i na ŻYCIE
Biuro znajduje się przy  

ul. 3 Maja 5 (obok jubilera)

Czynne  
od Pn do Pt , 9.00 – 17.00

Zatrudnię pracownika 
ogólnobudowlanego 

796-241-330

                                Firma Strarmeat Katowicz, Ignatowicz Sp.J. 

zatrudni do pracy na stanowisko: 
Pracownika produkcji/rozbioru
Operatora wózka widłowego  

wysokiego składowania
Kierowcę samochodu ciężarowego  

powyżej 3,5t; kat. C+E

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.

Gabinet fizjoterapii 
Stacja Leczenia Ruchem 

   Rehabilitacja dzieci i niemowląt 
 • badanie i ocena postawy ciała 
 • rehabilitacja wad postawy 
 • ćwiczenia korekcyjne 
 • ocena rozwoju dziecka 
 • zaburzenia i wady w rozwoju niemowląt 
 • wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka

tel. +48 723 880 762   –    Koluszki, ul. Sikorskiego 12

Burmistrz Koluszek informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach,  

ul. 11 Listopada 65, w dniach od 19.01.2021 r. do dnia 09.02.2021 r., 
wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu do najmu, w drodze bez-
przetargowej, lokalu biurowego nr 303 o pow. użytk. 15,23 m2.

Opisany lokal mieści się na III piętrze w budynku administra-
cyjno-biurowym, położonym w mieście Koluszki, przy ul. 11 Listo-
pada 65, na nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 
działek 1315 o pow. 2247 m2 i 1316 o pow. 5548 m2, stanowiącej 
własność Gminy Koluszki.

Wykaz jak wyżej zamieszczony jest również na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej.  

Zatrudnię magazyniera oraz kierowcę-magazyniera  
w rozlewni gazu płynnego w Brzezinach 
Szczegółowe informacje tel. 885 052 000

Шукаю власника складу та водія-складника на заводі  
з розливу скрапленого газу в Бжежинах
Детальна інформація тел. 885 052 000

Miejsce  
na Twoją  
reklamę
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ZDROWIE/URODA
Masaż u klienta w domu – klasyczny, 
terapeutyczny, relaksacyjny, reflek-
soterapia stóp, drenaż limfatyczny  
i inne, 732-622-362

USŁUGI
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
TYNKI maszynowo – gipsowe, 
cementowo – wapienne. Solidne wyko- 
nanie, wolne terminy, 507-256-201
Drobne usługi w domu, malowanie, 
glazura, hydraulika, porządkowanie, 
732-622-362
Malowanie tanio-solidnie,  
531-330-254 
Układanie kostki brukowej,  
tel. 783-141-557
Usługi dekarskie, 518-222-282
Tynki maszynowe cementowo-wa-
pienne, gipsowe, tel. 669-201-962
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
HYDRAULIK - Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,  
tel. 506-864-713
Instalacje sanitarne, wod-kan, gazu, 
C.O., pompy ciepła, tel. 506-098-164
Układanie wszelkiego rodzaju 
kostki brukowej. Szybko i profesjo-
nalnie, 537-954-994
Pranie kanap dywanów bez zapi-
sów, 512-450-390
Wykończenia wnętrz, poddasza, 
docieplenia budynków, 608-661-045
Ścinka drzew niedrogo,  
tel. 727-668-566
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Budowa domów, 505-509-874
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA SZUKAM
Podejmę pracę 1 lub 2 razy w 
tygodniu, sprzątanie – 661-181-610
PRACA
Zatrudnię, kierowcę – magazynie-
ra, 44 714 05 38
Zatrudnię, przedstawiciela handlo-
wego do przyuczenia, 44 714 05 38

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działkę budowlaną  
w Koluszkach ul. Warszawska,  
o pow. 2000 m2 z możliwością 
prowadzenia działalności  
gospodarczej, 791-273-942 
Sprzedam mieszkanie M-4  
ul. 11 Listopada, 530-637-858
Sprzedam M-4 w Koluszkach  
ul. Sikorskiego 11. Mieszkanie jest 
po generalnym remoncie. Sprzedam 
je tylko z całym wyposażeniem, 
507-967-690
Sprzedam działkę rolną 6000 m2  
w Koluszkach, tel. 601-190-840  
lub 502-17-15-18
Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 60 m2, ul. Sikorskiego Koluszki, 
tel. 512-196-220
Zamienię mieszkanie M-5 na mniej-
sze, tel. 506-088-068 lub 668-186-728

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia 2-pokojowe i 1-poko-
jowe mieszkanie w Koluszkach, 
605-696-054
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Sprzedam tanio: maszyny do szycia 
TEXTIMA 2 szt., prasowalnicę 
(gitarę), nóż pionowy i tarczowy, 
602-433-550
Sprzedam tanio: sofę narożną, 
meblościankę, stolik pod telewizor, 
698-183-184
Pyszne jabłuszka 1,5 zł/kg,  
tel. 505-771-121
SEAT Ibiza 2004, 1,2 benzyna, 
185.000km. Stan Bardzo dobry,  
tel. 783-192-671 lub 883-102-453
Drewno kominkowe - opałowe, 
509-101-167
Drewno kominkowe opałowe  
i rozpałka, tel. 608-830-403

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

EDUKACJA
Język niemiecki – tłumaczenia 
przysięgłe, nauczanie, konwersacje, 
tel. 607-753-916

OGŁOSZENIA DROBNE
Zatrudnię panią do sprzątania  
w zakładzie produkcyjnym na terenie 
Koluszek. Praca dwuzmianowa.  
Do obowiązków należeć będzie 
bieżące utrzymanie czystości  
w biurach oraz zapleczach socjalnych. 
Orzeczenie o niepełnosprawności 
będzie dodatkowym atutem.  
tel. 724-486-855  
Zatrudnię pana do pracy przy 
sortowaniu palet i opakowań 
produkcyjnych oraz do dystrybucji 
ich na odpowiednie działy. Praca  
w zakładzie na terenie Koluszek  
od poniedziałku do piątku.  
tel. 724-486-855
Zatrudnię pracownika do robót 
wodno-kanalizacyjnych i ziemnych, 
tel. 665-183-407
Zakład w Różycy zatrudni szwaczki. 
Produkcja polska, tel. 605-086-828
Zatrudnię na Skład Budowlany do 
Koluszek ul. Przejazd 16 kierowcę 
C+E, hds, tel. 693-166-459
Zakład krawiecki zatrudni szwacz-
ki, 603-297-009
Zatrudnię szwaczki do zakładu, 
602-776-665
Zatrudnię szwaczki, 604-976-964
Osobę do prac remontowych, 
607-631-968, 785-127-849

Firma transportowa zatrudni kie-
rowcę C+E. Praca w kraju, wszyst-
kie weekendy wolne. Jeździmy  
w dzień, dobre warunki płacowe. 
Dodatkowe ubezpieczenie w PZU 
Życie. Posiadamy własny serwis, 
dojeżdżamy do ewentualnej awarii, 
tel. 507-199-570

Zatrudnię kierowcę, kat. C+E,  
z ADR i bez ADR, cysterny, kraj, 
stała praca, tel. 606-155-155 

Zatrudnię kierowcę kat.C. Mile 
widziany emeryt, rencista,  
tel. 600-215-119

Zatrudnimy operatora maszyn 
CNC (m.in. wykrawarka rewolwero-
wa). Możliwość przyuczenia do 
zawodu. Możliwa praca w trybie 
dwuzmianowym lub tylko na drugą 
zmianę. DRIVAL Żelechlinek, 
606-762-071

Zatrudnię do układania kostki 
brukowej, 794-794-711

RÓŻNE  
Zgubiono Dowód Osobisty i Prawo 
Jazdy na nazwisko Henryka Dulęba. 
NAGRODA dla znalazcy,  
tel. 507-085-205

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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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! 

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

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

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Malowanie  
elewacji,  

docieplenia 
792-022-640

Sprzedam działkę 3053 m2, Teodorów, gmina Budziszewice.  
Cena 20zł/m2, do uzgodnienia, tel. 606-458-168

Zakład krawiecki zatrudni Szwaczki. Stała praca, tel. 536-027-200
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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

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

WĘGIEL  
(KOSTKA, EKOGROSZEK)

SKUP ZŁOMU STAL.
Gałków Mały  

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

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

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ

n rozbiórki różnych obiektów
n prace ziemne   n wykopy pod fundamenty

n niwelacja terenu   n skarpowanie
n przygotowanie terenu pod budowę
n załadunek i rozładunek widłami   

n odśnieżanie   n wywóz ziemi   n wywóz gruzu

tel. 505 210 010
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Udane starty naszych  
lekkoatletów w Toruniu!  

Super spisali się  młodzi lekkoatleci LKS Koluszki  w ogólno-
polskich halowych zawodach LA w Toruniu.

Czwórka naszych biegaczy startująca w kat. U18 ustanowiła 
swoje nowe rekordy życiowe. W biegu na 1000 m. Karol Sokołow-
ski zajął w czwartej serii pierwsze miejsce, uzyskując czas 2:46,81. 
Karol do ostatniego okrążenia bieg na 3-2 pozycji, super finiszem 
wyprzedził na ostatniej prostej Filipa Szymańskiego z Makowa i 
Marka Kondora z Bytomia. Dziewiąty był z czasem 3:13,80 drugi 
nasz zawodnik Michał Smyka. 

Świetnie wypadli w biegu na 600 m. Igor Szczepaniak i Maciej 
Jeżyna. Obaj startowali w czwartej serii. 

Igor, tuż po starcie ustawił się w czołówce biegu na czwartej po-
zycji. Z bardzo dobrym poprawionym o niemal cztery sekundy 
1:30,05, zajął czwarte miejsce. Zwyciężył o rok starszy junior z 
WMLKS Pomorze Starogard Michał Gajda 1:25,68. Drugi nasz za-
wodnik Maciej Jeżyna z czasem 1:38,93 poprawionym o 1 sekundę, 
był szósty. 

To dobra prognoza na dalsze starty w hali i zakwalifikowanie się 
do Mistrzostw Polski. Na tą chwilę nasi wysoko stoją w tabelach 
lekkoatletycznych w kraju. W rankingu: Karol zajmuje 7, Michał 18 
miejsce w biegu na 1000 m., Igor jest 11, Maciek 21. Przed mistrzo-
stwami zaplanowaliśmy 2 starty na hali: w Łodzi i Toruniu. Podzię-
kowania za doping i opiekę kieruję do Pana Rafała Szczepaniak.

Jak zarejestrować się  
na szczepienia?

Masz 3 możliwości zapisu na szczepienie:

1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989
Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodzi-

ny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komór-
kowego. Na podany numer otrzymasz SMS z potwierdzeniem umó-
wienia wizyty na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować 
swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap 
szczepień i będziesz miał numer PESEL bliskiej osoby.

Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce 
szczepienia. Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówie-
nia wizyty na szczepienie.
2. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną 

na pacjent.gov.pl
System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach 

szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z 
proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz 
chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – będzie 
taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwar-
ki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację.

Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie 
SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień 
przed planowanym terminem. Jeśli chcesz skorzystać z tego sposo-
bu rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany. Jeżeli go nie masz, 
skontaktuj się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punk-
tem szczepień lub skorzystaj ze wsparcia swojej przychodni.
3. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień

Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień - 
skontaktuj się z nim. W wybranym przez Ciebie punkcie szczepień 
nie znalazłeś dogodnego terminu? Zadzwoń na infolinię NFZ pod 
numer 989. Konsultanci pomogą Ci znaleźć inny punkt szczepień 
niedaleko Ciebie z terminem, który Ci pasuje.

Harmonogram rejestracji
Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:

 n od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat
 n od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r. 
 

Zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19 - dosta-
niesz maila gdy ruszy Twoja grupa!

Już od 15 stycznia możesz zgłosić chęć zaszczepienia się prze-
ciw COVID-19 przez formularz online. W momencie, kiedy szcze-
pienia będą dostępne dla Twojej grupy - dostaniesz maila.
Zgłoszenia dla osób 18-69 lat - jak to będzie można zrobić?

Wypełnij prosty formularz (podaj imię i nazwisko, numer PE-
SEL, adres mailowy, kod pocztowy i opcjonalnie numer telefonu). 
Na adres mailowy, który podałeś w formularzu, otrzymasz wiado-
mość z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia. 

Wejdź na swoją pocztę i kliknij w link - Twój formularz zosta-
nie zatwierdzony i zapisany w systemie. Kiedy ruszy rejestracja na 
szczepienia dla Twojej grupy, dostaniesz wiadomość mailową z in-
formacją, że masz już wystawione e-skierowanie. 

Ważne! Zgłoszenie chęci szczepienia przez formularz online nie 
jest rejestracją na szczepienie. Zarejestrować się będziesz mógł w 
momencie, kiedy zostaną ogłoszone terminy szczepienia dla Twojej 
grupy i dostaniesz e-skierowanie.




