
Rok XXIV ISSN 1428-3883 

Nr 8 (1157/83)     26.02.2021

Cena 2 zł

W numerze:
Artystyczny duet 
- s. 20

Została radną  
młodzieżowego 
Sejmiku - s. 8

Ścieżki rowerowe  
a utrzymanie  
zimowe - s. 9

Morsowała  
na medal - s. 11

s. 4

Wędliny i mięso z kategorii premium na wyciągnięcie ręki  

W Koluszkach pojawił się  
firmowy sklep marki „Sokołów”

s. 10

Zatrzymano podejrzanych o wykonanie  
obraźliwych i propagujących faszyzm napisów



2 26.02.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 8

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

26.02.  
ul. 11 Listopada 33

27.02.  
ul. Żwirki 2

28.02.  
ul. Głowackiego 20

1.03.  
ul. Korczaka 5

2.03.  
ul. Sikorskiego 6A

3.03.  
ul. 3 Maja 8

4.03.  
ul. 3 Maja 19G
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Koronawirus  
– nowe wytyczne 

Obowiązujące zasady do 14 marca
 • Zakrywanie ust i nosa jedynie maseczką – od 27 lutego

Od 1 marca do 14 marca:
 • Hotele  – dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu 
sanitarnego (50% dostępnych pokoi, posiłki serwowane tyl-
ko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe – za-
mknięte).

 • Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte – podczas 
wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% 
miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsump-
cji.

 • Otwarte baseny. Aquaparki nadal będą nieczynne.
 • Stoki otwarte.
 • Otwarte boiska zewnętrzne, korty itp. – wznowiony amator-
ski sport na świeżym powietrzu.

 • Siłownie dalej zamknięte.
 • Restauracje – tak jak do tej pory – będą mogły wydawać po-
siłki na wynos i w dowozie.

Wyjątek stanowi województwo warmińsko-mazurskie, gdzie ze 
względu na trudną sytuację epidemiczną zaostrzamy zasady bezpie-
czeństwa od 27 lutego. Uczniowie klas I-III wrócą do nauki zdalnej, 
zamknięte zostaną:

 • hotele,
 • galerie handlowe - z wyjątkiem m.in. sklepów spożywczych, 
aptek i drogerii

 • kina, teatry, muzea, galerie sztuki
 • baseny i korty tenisowe.

(www.gov.pl)

Rusza rekrutacja do przedszkoli
Przedszkola  z  terenu  Gminy  Koluszki,  tj.  Przedszkole  nr  1, 

Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 3, Przedszkole w Galkowie Dużym 
ogłaszają w dniach 1- 12 marzec 2021 r. rekrutację  na rok szkolny 
2021/2022. 

Wnioski zgłoszenia dziecka będzie można pobrać na stronach 
internetowych poszczególnych przedszkoli lub w placówkach. Re-
gulamin rekrutacji dostępny w placówkach i na stronach interneto-
wych. Przedszkole w Różycy nie prowadzi w bieżącym roku naboru 
z uwagi na brak wolnych miejsc.

Wyprawka czytelnicza 
w bibliotece

Twoje  dziecko  nie  ma 
jeszcze karty bibliotecznej? 
Zapisz je do biblioteki, a w 
prezencie  otrzyma  Wy-
prawkę Czytelniczą  na  do-
bry czytelniczy start! Akcja 
przeznaczona  dla  dzieci  w 
wieku 3-6 lat, również tych, 
które  posiadają  już  swoją 
kartę  biblioteczną.  Zapra-
sza Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Koluszkach. 

 

Innowacyjnie w SP nr 1  
w Koluszkach 

W bieżącym roku szkolnym koluszkowska „JEDYNKA” wzbo-
gaciła się o 25 zestawów multimedialnych składających się tabletu i 
klawiatury, nowe zestawy do nauki programowania oraz multime-
dialny dywan. Zestawy te nie tylko przydały się podczas zdalnej na-
uki w kl. I-III, ale po powrocie do stacjonarnej nauki doskonale po-
służyły  do  kolejnych  lekcji  wprowadzających  uczniów  w  świat 
programowania. Tym razem zamiast robotów na uczniowskich ław-
kach pojawił się ScootieGo! - przyjazny kosmita oraz multimedial-
ne  tablety,  które  przydały  się  do  podróży  po wirtualnym  świecie.  
Korzystając z nowych zestawów 
do nauki kodowania młodzi pro-
gramiści  układali  komendy  ze 
specjalnych,  kartonowych  blocz-
ków w kształcie puzzli i korzysta-
jąc z kamery tabletu skanowali je 
w specjalnej aplikacji, pomagając 
Scottiemu w  jego  licznych  przy-
godach. 

Dużą  atrakcją  dla  najmłod-
szych uczniów jest nowy nabytek 
szkolnej świetlicy, jakim jest multimedialny dywan. To nowoczesne 
narzędzie dydaktyczne, którego zakup był możliwy dzięki wsparciu 
finansowemu Przedsiębiorstwa AGAT w Koluszkach, przeznaczone 
jest do ćwiczeń, gier  i zabaw ruchowych, które rozwijają u dzieci 
motorykę,  koordynację  wzrokowo-ruchową,  spostrzegawczość  i 
szybkość reakcji.

Magiczny dywan wzbudza duże  zainteresowanie wśród dzieci. 
Pozwala bawić się, rywalizować, a przy okazji uczyć się. Dzięki roz-
budowanym  zasobom  można  go  wykorzystywać  w  nauce  wielu 
przedmiotów, ale także podczas specjalistycznych zajęć terapeutycz-
nych, które usprawniających zaburzone funkcje rozwojowe uczniów.

Dzieci,  korzystając  z  nowoczesnych  technologii, mają możli-
wość  zdobywania  nie  tylko  nowej  wiedzy  programistycznej,  ale 
przy okazji kształcą też ważne kompetencje społeczne. Uczą się po-
przez zabawę!
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Zatrzymano podejrzanych  
o wykonanie obraźliwych  
i propagujących faszyzm napisów

W ubiegłym tygodniu na ścianie bloku w Koluszkach pojawiły 
się obraźliwe napisy i groźby pod adresem jednego z mieszkańców 
naszego miasta. Adresatem wiadomości okazał się Patryk Kurc, któ-
rego mieszkanie znajduje się w powyższym budynku. 

Napis  składał  się  z  dwóch  zdań  i  kilku  elementów:  „Kurc 
k***a”,  „Kurc  za****emy  cię”  oraz      liczby  1488  i  szubienicy  z 
trzema powieszonymi strzałami.

Zdaniem Patryka Kurca obraźliwy napis był „karą” za organiza-
cję Protestu Kobiet w Koluszkach w październiku 2020 r. Miałyby 
na to wskazywać również antylewicowe symbole. Według Patryka 
Kurca czternastka  to symbol białych rasistów i neonazistów, dwie 
ósemki to skrót od HH czyli „Heil Hitler”, a symbol Trzech Strzał 
powieszonych na szubienicy to - antyfaszyzm, antykomunizm i an-
tymonarchizm  (socjalistyczne wartości,  z  którymi  identyfikuje  się 
adresat).

Inne  namalowane  symbole  faszystowskie  odnaleziono w Ko-
luszkach także na ścianach budynków należących do PKP oraz gara-
żach.

Ponieważ nasz mieszkaniec poczuł zagrożenie o własne bezpie-
czeństwo, zgłosił sprawę na policję. Działanie to było o tyle zasad-
ne,  że po organizacji marszu kobiet,  jeden z organizatorów został 
pobity, ale nie powiadomił o tył służb mundurowych. Zdaniem Pa-
tryka Kurca był  to błąd, którego nie zamierzał powielać. Po kilku 
dniach od złożenia przez niego zawiadomienia na policję, sprawcy 
zostali namierzeni.  

-  Dzięki  zebranym  informacjom,  mundurowi  wytypowali 
dwóch młodych mężczyzn jako sprawców. 20-letni mieszkaniec Ko-
luszek i 17-letni mieszkaniec gminy Koluszki zostali zatrzymani 22 
lutego 2021 roku. Obaj usłyszeli zarzuty publicznego propagowania 
faszyzmu i zniszczenia mienia, a młodszy z nich odpowie również 
za  spowodowanie  lekkiego  uszczerbku  na  zdrowiu. Mężczyźni w 
przeszłości mieli już konflikty z prawem. Grozi im kara do 5 lat po-
zbawienia wolności - informuje st. sierż. Aneta Kotynia, oficer pra-
sowy Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach. 

Dodajmy, że poza wywiadem środowiskowym ze strony ofice-
rów policji oraz rozeznaniem w terenie, sporym udogodnieniem do 
namierzenia sprawców okazał się monitoring miejski. Choć nie jest 
on jeszcze ukończony, na powyższym przykładzie widać, że moni-

toring jest wręcz niezbędny w naszym mieście. Obecnie wykonane 
już  zostały wszystkie  prace montażowo-budowlane,  uruchomiono 
pierwszych  16  kamer.  Zakończenie  projektu  blokuje  jeszcze  pro-
blem z dostarczeniem odpowiedniej ilości energii elektrycznej przez 
PGE. Cały system monitoringu ma zacząć działać za kilka tygodni.  

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

Jako mieszkańcy Koluszek stanowczo protestujemy prze-
ciw  jakimkolwiek  wyrazom  agresji  skierowanym  do  innych 
osób. To niegodne człowieka i świadczy o skrajnej niedojrzało-
ści. 

Niestety powyższy negatywny trend coraz mocniej wkra-
cza w nasze życie. Obrażamy i atakujemy innych w internecie, 
manifestujemy  obraźliwe  hasła  na  publicznych marszach  za-
równo z prawej jak i  lewej strony sceny politycznej. Niestety 
pojawiły  się one  również na Proteście Kobiet w Koluszkach. 
Malujemy swoje „złote” myśli na blokach, na kościołach, na 
murach, niszcząc własność prywatną  i publiczną. Najprościej 
mówiąc nie potrafimy już ze sobą dyskutować, a osoby które 
myślą inaczej traktujemy jako obiekt do wyeliminowania. Oby 
emocje, którymi tak ochoczo epatujemy, nie wymknęły nam się 
spod kontroli. 

Wspieraj lokalnie
W  Gminie  Koluszki  ok. 

jedna  czwarta  całego  budżetu 
to środki pochodzące z podat-
ku dochodowego, który odpro-
wadzamy do urzędu skarbowe-
go.  Dzięki  tym  pieniądzom 
zmieniamy naszą gminę. Jeżeli 
zatem mieszkasz w naszej gminie, i chcesz by płacony podatek do-
chodowy wracał do ciebie, w postaci przeróżnych samorządowych 
inwestycji, odprowadzaj go do naszego miasta. 

W okresie rozliczeń podatkowych wystarczy podać w formula-
rzu PIT adres zamieszkania na terenie naszej gminy oraz wskazać 
dane właściwego miejscowo urzędu skarbowego. 

UWAGA: aby uiszczać podatki w Gminie Koluszki, nie trzeba 
być tutaj zameldowanym – wystarczy tu mieszkać.

(pw)
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Demokracja  jest  głosem 
wszystkich  mieszkańców  mia-
sta,  kraju,  kontynentu  i  świata 
w sprawach dla nas najważniej-
szych. Jej wzorce, znane nam z 
historii  starożytnej  Grecji  czy 
Rzymu, zostały w wiekach ery 
chrześcijańskiej  na  nowo  pod-
jęte.  Chodzi  o  konstytucje  Za-
konu    Kaznodziejskiego  czyli 
dominikanów,  które  zostały 
ogłoszone już w latach 20-tych 
XIII wieku. Regułom demokra-
tycznym  było  poddane  niemal 
wszystko,  co  dotyczyło  zasad 
życia  wspólnego  braci.  Każda 
decyzja  dotycząca    nominacji 
na wyższy  urząd  przełożonego 
danego  konwentu,  prowincjała 
czy generała zakonu a także de-
cyzje personalne o  bardziej lo-
kalnym  zasięgu,  były  i  są  dziś 
podejmowane na drodze głoso-
wania.  Nikt  nie  mógł  wstąpić 
do  zakonu  i  nikogo  nie  wolno 
było z niego wydalić bez głoso-
wania całej wspólnoty. Konsty-
tucje  zakonu  dominikańskiego 
były właściwie jedynym demo- właściwie jedynym demo-ym demo-
kratycznym  dokumentem  w 
świecie    do  czasów  powstania 
Stanów Zjednoczonych Amery-
ki  w  końcu  X�III  wieku.  Po-  w  końcu  X�III  wieku.  Po- Po-
dobnych  zasad  demokratycz-
nych  w  tamtym  czasie  na 
próżno  szukać  w  zakonach 
franciszkańskim, jezuickim czy 
w  Stolicy  Apostolskiej,    poza 
wyjątkiem Konklawe. Ojcowie 
Założyciele  USA  pierwszą  na 
świecie konstytucję pisali w du-
żym stopniu korzystając z zapi-
sów  w    konstytucji  dominika-
nów. Drugim państwem świata,  
które  uchwaliło  konstytucję,  
była  Rzeczpospolita  Obojga 
Narodów w maju  1791 roku.  

W  odrodzonym  państwie 
polskim, pierwszą po odzyska-
niu Niepodległości Ustawę Za-
sadniczą  ogłoszono  w  dniu  17 
marca 1921 roku, czyli dokład-
nie  100    lat  temu.  Zastąpiła  ją 
konstytucja kwietniowa w 1935 
roku. Lata po II wojnie świato-

wej były czasami totalitaryzmu 
komunistycznego.  Wybory  do 
sejmu  były  przeprowadzane 
według  „klucza”  -  ze  z  góry 
przewidzianym  wynikiem.  Po-
nowne  narodziny  polskiej  de-
mokracji  to  rok  1989  i  obrady 
„okrągłego stołu”, kiedy przed-
stawiciele  rządu  i  opozycji  za-
siedli do wspólnych rozmów na 
temat  przyszłości  Polski.  Nie 
wszyscy  jednak  ten  czas  zapa-
miętali jako święto demokracji. 
Są opinie, że była to jedynie za-
miana miejsc, a Ci którzy odda-
li  wtedy  władzę  polityczną, 
przejęli  władzę  ekonomiczną  i 
gospodarczą. Na odpowiedź na 
pytanie,  czy „okrągły  stół” był 
współczesną  „Targowicą”  czy 
przeciwnie-  ogólnonarodowym 
porozumieniem  ponad  podzia-
łami,  poczekać  trzeba  na 
„wymianę”  pokoleń  Polaków. 
Ten  spór  pozostawmy  history-
kom  następnych  dekad.  Będą 
mieli do dyspozycji lepszy apa-
rat naukowy, i…mniejsze emo-
cje będą nimi kierować. 

Obecnie Europa może  cie-
szyć  się  całym  „wianuszkiem” 
wszelakich praw. W roku 1789 
Rewolucja  Francuska  ogłasza 
„Deklaracje  Praw  Człowieka  i 
Obywatela”. Organizacja Naro-
dów Zjednoczonych ogłasza w 
roku 1948 „Powszechną Dekla-ą Dekla- Dekla-
rację  Praw  Człowieka”,  a  w 
roku 1950 ratyfikowano „Euro-
pejską Konwencję Prawa czło-ą Konwencję Prawa czło- Prawa czło-
wieka”. W roku 1979  Zgroma-
dzenie  Ogólne  ONZ  ogłosiło 
„Konwencję w Sprawie Likwi-
dacji Wszelkich Form Dyskry-
minacji  Kobiet”. W  sumie,  do 
roku 1989 ogłoszono około 60 
różnego  rodzaju  Konwencji, 
m.in. o prawach dziecka (20 li-
stopada  1989),  prawach  kobiet 
do  udziału  w  głosowaniu  wy-
borczym (w 1869  na wydzielo-
nym  terytorium  USA,  w  1918 
w Polsce), i wiele innych. 

Każdy  obywatel  ma  obec-
nie  prawo  do  zabierania  głosu 

w sprawach dla niego ważnych 
i  najważniejszych.  Przede 
wszystkim  nasze  poparcie  lub 
niezadowolenie  wobec  aktual-
nej  sytuacji  politycznej,  spo-
łecznej  i  ekonomicznej  kraju 
możemy  wyrazić  w  dniu  po-
wszechnych wyborów do parla-
mentu. Każdy, czy jest „za” czy 
„przeciw”  rządzącym  lub 
różnym  nowym  „przetasowa- 
niom”,  ma  prawo  do    wzięcia 
udziału  w  wyborach.  Potem, 
gdy losy kraju „pójdą” nie w tę 
stronę, w którą byśmy sobie ży-
czyli, by „poszły”, można mieć 
pretensje  tylko  do  samych  sie-
bie,  gdyby w wyborach  zabra-
kło  naszego  głosu.  Jak  to  mó-
wią: „nieobecni nie mają racji”. 

Dobrze by było, gdyby me-
chanizm  demokracji  w  Polsce 
nigdy  nie  zawodził,  by  wynik 
wyborów  do  sejmu  i  senatu 
utrwalił  nasze  zadowolenie 
przynajmniej  na  najbliższe  4 
lata. Tak jednak nie jest, zawsze 
ktoś  z  czegoś  będzie  niezado-
wolony,  a  że  scena  życia  poli-że  scena  życia  poli-e  scena  życia  poli-życia  poli-  poli-
tycznego,  gospodarczego  a 
ostatnio  także  moralno-etycz-
nego bardzo się w Polsce pola-
ryzuje,  zadowolonych  z  obec-
nej  sytuacji  z  jednej  strony 
ubywa. Z drugiej strony, gdyby 
ktoś sądził, że cały Naród zgod-
nie obrał teraz kurs na „lewo” i 
do  „centrum”,  jest  w  błędzie. 
Jesteśmy  społeczeństwem  po-
dzielonym,  nie  ma  co  zaprze-
czać. Stąd też sięgamy po kolej-ż sięgamy po kolej- sięgamy po kolej-
ne  instrumenty  demokraty- 
cznego  głosu,  jakim  są  akcje 
protestacyjne  czy  demonstra-
cje.   

Niestety, nierzadko ich for-
my dalekie są od takiego prze-
biegu, by nie obrazić, nie znisz-
czyć  drugiego,  nie  podeptać 
jego godności.  I nie mówię  je-
dynie o niedawnych  falach de-
monstracji w Polsce. To nieste-
ty ma miejsce,  i  to  zarówno w 
przestrzeni  politycznych,  mo-
ralnych, jak i narodowo-religij-
nych  sporów.  Wyzwiska  prze-
ciwko  ludziom  innej  niż  my 
narodowości,  koloru skóry, re-
ligii  czy  etycznych  wyborów 
dotyczących  np.  płciowości  są 
czymś, co nie buduje, ale stwa-

rza  nowe  zagrożenia. Malowa-
nie  na  ścianach  dajmy  na  to, 
przystanku  autobusowego  czy 
blokowego  garażu  „Gwiazdy 
Dawida”  zawieszonej  na  szu-
bienicy  z  podopisem  „Jude”  i 
skrótem   jednego czy drugiego 
klubu  piłkarskiego  nie  jest  ni-
czym dobrym, a w świecie wy-
stawia nam kolejną „łatkę” an-ą „łatkę” an- „łatkę” an-łatkę” an-” an-
tysemitów.  Wierzę  mocno,  że 
nie  jest  to żaden antysemityzm 
a  tylko  lub  aż  -  wandalizm  i 
brak  wychowania.  Język  po-
pkultury    nie  zatrzymał  się  je-
dynie między  ulicami  i  stadio-
nami. Wyszedł na mury bloków 
i…  gotyckich  kościołów.  Nie-
którym  demonstrującym,  choć 
nie  wszystkim  -  nie  wystarcza 
demokratyczna  swoboda  wy-
stąpień  publicznych.  Postano-
wili używać słów powszechnie 
uznawanych  za  obraźliwe  i 
wulgarne,  malując  je  na  ścia-
nach  kościołów.  Niestety,  tego 
rodzaju  incydenty  zdarzały  się 
w wielu miejscach naszej archi-
diecezji  i  Polski.  Koluszki  na 
szczęście ominęły. Nie ominęły 
natomiast  inne  hasła,  np.  to: 
„Kaczor do wora, a wór do  je-
ziora” - to jeden z tych napisów, 
które  można  by  odczytać  jako 
intencję  życzenia  śmierci  zna-
nej osobie w Państwie. Na inne 
cytaty, obfitujące w słowa wul-
garne nie możemy już  tu sobie 
pozwolić. Mimo  to, manifesta-
cję proaborcyjną w Koluszkach 
należy zaliczyć do bardziej spo-
kojnych  i  pokojonych  w  skali 
kraju. 

Tymczasem,  kilkanaście 
dni  temu na murach  jednego  z 
bloków w Koluszkach pojawiły 
się  wulgarne napisy o treści fa-
szystowskiej  i  anty  lewicowej, 
które  w  wolnym  przekazie 
można  by  odebrać  jako  zaka-
muflowane groźby pozbawienia 
życia  jednego  z mieszańców  o 
poglądach lewicowych. Podob-
ne napisy ze swastyką pojawiły 
się też jakiś czas temu w tunelu 
kolejowym.  Czy  jest  to  tylko 
odreagowanie na zorganizowa-
nie w Koluszkach demonstracji 
proaborcyjnej?  Zarówno  wul-
garyzmy  podczas  demonstracji 
i życzenia śmierci znanemu po-śmierci znanemu po- znanemu po-

O konieczności  
dialogu i szacunku 
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J-TECH Janeczek  
firma zajmująca się obróbką 

skrawaniem poszukuje:

OPERATORA FREZAREK CNC
(Konkurencyjne wynagrodzenie w stosunku do innych firm)

Miejsce pracy: Koluszki

Opis stanowiska/obowiązki:
Obsługa frezarek cnc, wykonywanie detali według rysunku 
technicznego, wprowadzanie drobnych korekt w programie, 
wymiana narzędzi, uzbrajanie, ustawianie maszyny

Wymagania:
Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego, doświadczenie 
zawodowe, znajomość oprogramowania komputerowego

Nasza oferta:
Atrakcyjne wynagrodzenie (wynagrodzenie jest uzależnione 
od doświadczenia), możliwość pracowania w godzinach 
nadliczbowych (zależne od pracodawcy) płacone extra +25% 
do wypłaty, dodatki za prace zmianowe, dodatki urlopowe 
oraz świąteczne, cykliczne podwyżki wraz z nabieraniem 
dodatkowego doświadczenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie cv na maila: 
biuro@janeczek-tech.pl  

W razie pytań telefon do kontaktu 693 612 470

Patent na matę chwastobójczą 
Kolejny patent zanotował na swoim koncie koluszkowski wy-

nalazca Krzysztof Michalczyk. Przedmiotem wynalazku  jest mata 
chwastobójcza  o  lustrzanej  powierzchni  z  otworami  na  rośliny 
uprawne. W czym tkwi sekret pomysłu?

- Znane maty uniemożliwiające wzrost chwastów są czarne i po-
chłaniają promienie  słoneczne. Postanowiłem wprowadzić dodatkowe 
oświetlenie, które umożliwi szybszy wzrost roślin. Cel ten osiągnąłem 
poprzez wprowadzenie  lustrzanej powierzchni odbijającej światło sło-
neczne  oraz  oświetlenia  stosowanego  w  porze  nocnej.  Dodatkowe 
oświetlenie umieszczone jest pomiędzy otworami na rośliny uprawne. 
Zasila je zestaw akumulatorowych baterii, do których podłączona jest 
wiatrowa turbina i słoneczne panele - wyjaśnia pan Krzysztof.       (pw)     

litykowi  prawicy,  jak  również 
groźby  utraty  życia  mieszańca 
o  poglądach  lewicowych  są 
godne  największego  potępie-
nia. 

Każde  ostrze  nienawiści 
ma to do siebie, że  jest skiero-
wane w obie strony sporu. Pro-
simy wszystkich o uspokojenie 
emocji.  Niech  słowa  Cypriana 
Kamila Norwida: „różnić się w 
sposób  piękny”  będą  naszym 
mottem. Naszych przodków za-
bijali wrogowie przez okres wo-
jen,  zaborów  a  lata    komuni-
stycznego reżymu były okresem 
wielu ucisków. Nie  róbmy  tego 
samego.  Możemy  się  spierać, 
rozmawiać, kłócić, zmieniać ko-
lejne rządy, ale w sposób cywili-
zowany.  Uspokójmy  nasze  na-
stroje.  Hasło  demonstrujących 
przeciwników  zaostrzeń  anty-
aborcyjnych „To jest wojna” nie 
było  rozsądne,  bo  na  naszych 
oczach widzimy, że strona prze-
ciwna  tę  „wojnę”  podjęła,  co 
także zasługuje na potępienie. 

Gdy jest wojna to są ofiary, 
ktoś  ulega  okaleczeniu  i  to  po 
obu  stronach. To nie  jest niko-
mu  potrzebne.  Czas Wielkiego 

Postu niech nas zbliży do Boga, 
jakkolwiek  Go  rozumiemy. 
Może to jest właściwy moment, 
by wejść w głąb swego serca  i 
zapytać  samych  siebie,  dokąd 
zmierzamy  w  naszym  życiu? 
Papież  Franciszek  jest  tym 
przedstawicielem współczesne-
go Kościoła,  na  którego wszy-
scy lubimy się powoływać: i re-
ligijni  katolicy  i  ludzie  innych 
wyznań  a  także,  co  jest  para-
doksem - ludzie lewicy. Franci-
szek ogniskuje  swój pontyfikat 
wokół  praw  człowieka,  który 
jest  dzieckiem  Boga,  w  sercu 
którego  Bóg  ma  swoje  miesz-
kanie.  W Liście na tegoroczny 
Wielki  Post  papież  przywołuje 
scenę spotkania  i  rozmowy Je-
zusa  z  Samarytanką.  Skoro 
możliwy  był  ten  trudny  dialog 
Żyda  z  kobietą  pięciokrotnie 
zamężną, pochodzącą z wrogie-
go  wobec  Żydów  narodu,  to 
czyż my nie powinniśmy wziąć 
z tego przykładu?

Może ten argument przeko-
na nas, byśmy zaczęli w końcu 
się  szanować,  kimkolwiek  je-
steśmy? 

Zk

100 tys. zł na ochronę wód  
przed azotanami

Do 26 marca rolnicy, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizo-
wać inwestycje mające na celu ochronę wód przed azotanami pochodzą-
cymi  ze  źródeł  rolniczych,  mogą  składaćw Agencji  Restrukturyzacji  i 
Modernizacji Rolnictwa wnioski o dotację na ten cel.

Pomoc, finansowana z PROW 2014-2020, jest adresowana do rolni-
ków prowadzących chów lub hodowlę zwierząt, którzy planują budowę 
urządzeń chroniących wodę przed azotanami. Dotację można przeznaczyć 
m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zbiorników do przechowywania 
nawozów naturalnych. Dotyczy to zarówno nawozów płynnych, jak i płyt 
do  gromadzenia  nawozów  naturalnych  stałych. W  przypadku młodych 
rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Dofi-
nansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplika-
cji nawozów naturalnych płynnych.

O wsparcie nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 
tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o 
wadze ponad 30 kg lub750 stanowisk dla macior.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. poniesio-
nych kosztów kwalifikowanych inwestycji (60 proc. - w przypadku inwe-
stycji  realizowanych  przez młodych  rolników). Maksymalnie  na  jedno 
gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł.

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bez-
płatnej infolinii: 800 38 00 84.
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Pamiętnik Krystyny Zarębskiej 

Wojna zastała mnie  
w 16-tym roku życia... (cz. 9)

Tekst ten jest dokładnym przedrukiem rękopisu pamiętnika 
Krystyny Zarębskiej pisanego w 1941 roku. Zachowano w nim 
oryginalną pisownię, interpunkcję.

1 września 1940 r.
I tak minął rok od wybuchu wojny; już cały rok... 1-szy wrze-

sień, dzień rozpoczęcia roku szkolnego. Ileż z tym dawniej łączyło 
się  wrażeń!:  nowi  profesorowie,  nowe  koleżanki,  o  klasę  wyżej, 
czuło się zawsze o rok starszym... A dziś ?... Byłam ciągle u cioci 
Marysi; wyprawiałyśmy pierwszy raz do szkoły Zosię, która  teraz 
szła do 6-tego oddziału. Założyła na plecy tornister, zabrała ze sobą 
drugie  śniadanie  i  poszła  się  uczyć.  Zazdrościłam  jej  szczerze... 
Znudziły  mi  się,  pierwszy  raz  w  życiu  wakacje,  tak  gorąco,  tak 
strasznie pragnęłam iść do szkoły !!! jak Zosia... Do szkoły, tzn. do 
Żyrardowa ma ona prawie 4 km, godzina drogi, ale ja gotowa jestem 
przejść i 40 km, byleby tylko móc się uczyć, uczyć się! - I oto za ja-
kiś czas pisze mi Krysia, że ona, Hanka K. i jeden kolega biorą od 
1-ego października prywatne lekcje i uzupełniają kurs 1-szej liceum, 
by potem móc przerabiać II lic. ; więc nie marnują czasu, więc będą 
się uczyć, nie przerwą nauki. Ale ta przyjemność kosztuje ich 50 zł. 
miesięcznie, a nas naprawdę nie stać na 50 zł... Więc zostaję u cioci 
na wsi i oczekuję listów od Krysi z opisami nowych ich lekcji.

Wróciłam do domu, na imieniny Mamusi, 18-ego października. 
20-ego, w dzień imienin było parę osób. B. lubię zawsze ten dzień. - 
Koleżanki moje opowiedziały swoim profesorom o mnie i ci podob-
no zgodzili się, bym ja korzystała przy nich i uczyła się darmo, ale 
rodzice nie zgodzili się na to. Tak więc w dalszym ciągu uczę się te-
raz tylko tyle, co sama wyczytam w książkach, lub w notatkach ko-
leżanek poczynionych na lekcjach.

Tegoroczne  święta  Bożego  Narodzenia  były  dużo  milsze  dla 
mnie, niż zeszłoroczne. Przede wszystkim byliśmy wszyscy razem w 
domu. Podzieliliśmy się opłatkiem w wieczór wigilijny, mieliśmy tra-
dycyjną zupę grzybową, mieliśmy małą choinkę, na biało papierkami 
ubraną; choć ciężko nam to przyszło, ale trzymając się tradycji Ma-
musia usmażyła trochę mięsa i upiekła sporo słodyczy. Nawet szynka 
była!  Śpiewaliśmy  przy  fortepianie  kolędy,  paliło  się  wieczorami 
świeczki na choince i było w domu tak miło, tak strasznie miło!

I potem Nowy Rok, rok 1941
Nie  przyniósł  żadnych  zmian  na  lepsze... w  każdym  razie  do 

grudnia. Finansowo stoimy , zda się z każdym dniem gorzej. Witek 
teraz popróbował znów szczęścia w handlu;  tym razem jeździł do 

Warszawy,  najczęściej  z  cukrem.  Towaru  ja  mu  dostarczałam  od 
handlarzy, znosiłam często z Żakowic, odległych od Koluszek o 3 km 
po 10 kg cukru i drżałam, że lada chwila spotkam celnika, który ma 
prawo zabrać mi moją zdobycz. I potem odprowadzałam Witka na sta-
cję, gdyż tu najłatwiej było wpaść. W ciągu dwóch miesięcy naszego 
handlu 2 razy wpadł, raz stracił 10 kg cukru, drugi raz 8 kg... I mówię, 
że jeśli dziś mogę powiedzieć o sobie, że jestem nerwowa, to zawdzię-
czam to w głównej mie-
rze handlowi Witka, któ-
ry  pomimo  wszystkiego 
zarobił nie źle, często zo-
stawiał  po  parę  złoty  w 
domu, zrobił zapas cukru 
i  wreszcie,  gdy  tegoż  w 
Koluszkach  zabrakło  i 
handel  się  urwał,  kupił 
20 kg kaszy jęczmiennej 
za  resztę  swoich  pienię-
dzy.  To  dużo  znaczyło.- 
W marcu znów pojecha-
łam  do  Sokula,  do  cioci 
Marysi i tu spędziłam pierwszy raz w życiu po za domem, swoje imie-
niny, które obchodzę 13-ego marca. Dostałam moc cukierków, cia-
stek, od cioci część bielizny, popołudniu były koleżanki Zosi, bawiły-
śmy się długo  i dość przyjemnie. Zeszłoroczne  imieniny spędziłam 
dużo gorzej, choć w domu: nie dostałam żadnego prezentu prócz grze-
byka ozdobnego od Dzidki nie miałam z domu ani jednego cukierka, 
ale w tym czasie chodziłam do szkoły, więc wszystkie inne przeżycia 
schodziły na plan dalszy i to był pierwszy dopiero rok wojny. Ale dziś 
prawdziwą radość sprawiły mi słodycze.- na święta Wielkanocne by-
łam w domu, a potem podczas Zielonych Świątek musiałam znów je-
chać do Sokula. W jesieni zeszłego roku krążyły pogłoski, że Kolusz-
ki mają być przyłączone do Rzeszy. Gdy plotki te doszły do swego 
kulminacyjnego szczytu, Tatuś trzymając się zasady, że „strzeżonego 
P. Bóg strzeże” spakował w kufer rzeczy, które okazały się na razie 
zbędne, j. np. letnią garderobę, serwis talerzy i szkieł, i przywiózł to 
wszystko do Sokula. Wiemy bowiem dobrze, że z przyłączonych do 

Rzeszy obszarów polskich, Niemcy bardzo lubią wysiedlać Polaków, 
zwłaszcza nauczycielstwo. A wysiedlenie polegało na tym, że opusz-
czało się mieszkanie z małym tobołkiem w ręku, zostawiając całe swoje 
mienię na pastwę zaborcy... Uważaliśmy, że to byłoby to najgorsze, co 
nas jeszcze mogło spotkać. Ale zima przeszła spokojnie, szybko zrobiło 
się ciepło, a my zostałyśmy bez jednej sukienki letniej. Na same święta 
Wielkanocne Niemcy... zabronili nagle, bez żadnego przygotowania jeź-
dzić Polakom koleją w Generalnej Guberni!! Nowe szykany, które mu-
sieliśmy w milczeniu znosić. Ale na szczęście po jakimś czasie zakaz zo-
stał zniesiony i ja mogłam wybrać się do cioci po sukienki letnie. Tym 
razem krótko tu bawiłam: za 2 tygodnie byłam z powrotem.
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Mieszkanka Gałkowa Małego  
radną Młodzieżowego Sejmiku  
Województwa Łódzkiego

W  2019  r.  Sejmik  Woje-
wództwa  Łódzkiego  uznał  za 
zasadną  potrzebę  utworzenia 
młodzieżowego  gremium  na 
szczeblu  regionalnym,  które 
zwiększałoby  zaangażowanie 
obywatelskie  młodych  osób  w 
życiu  społecznym  i  publicznym 
województwa łódzkiego. Potrze-
ba zmaterializowała się w grud-
niu 2020  r., kiedy  to  trzydziestu 
młodych  radnych zebrało  się na 
pierwszym, historycznym  posie-
dzeniu Młodzieżowego Sejmiku 
Województwa  Łódzkiego,  by 
dyskutować  o  sprawach  najbar-
dziej dla nich istotnych. Niezwykle 
miło jest nam poinformować, 
że  wśród  młodzieżowych 
radnych  znalazła  się  miesz-
kanka  Gałkowa  Małego, 
16-letnia Weronika Woźny. 

Dodajmy,  że  radnych 
wybrano w  konkursie  zor-
ganizowanym przez Urząd 
Marszałkowski  w  Łodzi. 
Kandydaci musieli przygo-
tować pracę na temat woje-
wództwa  łódzkiego.  Naj-
lepsza  trzydziestka  została 
radnymi.  Kadencja  mło-
dzieżowego  sejmiku  ma  trwać 
rok, licząc od dnia pierwszej se-
sji.

Z Weroniką Woźny  rozma-
wia Przemysław Wegwert.

- Weroniko, zdradź nam 
kilka informacji o sobie: gdzie 
się uczysz, czym się interesu-
jesz. 

- Obecnie jestem uczennicą 
drugiej klasy w Publicznym Li-
ceum  Ogólnokształcącym  Poli-
techniki  Łódzkiej.  Mimo  iż 
moja  klasa  ma  profil  matema-
tyczno-fizyczny,  moje  zaintere-
sowania  obejmują  także  wiele 
nauk  humanistycznych,  takich 
jak  język  polski,  literatura,  hi-
storia czy prawo. 28 lutego będę 
nawet  miała  szansę  sprawdzić 
moją  wiedzę  z  zakresu  prawa 
podczas  etapu  okręgowego 
Olimpiady  Wiedzy  o  Prawie. 
Moje zainteresowania obejmują 

także wiele dziedzin pozaszkol-
nych. Jestem pasjonatką wszyst-
kich  sportów  związanych  z 
wodą,  posiadam  stopień  młod-
szego Ratownika WOPR, a tak-
że  patent  żeglarski  i  motoro-
wodny.  W  przyszłym  miesiącu 
odbędę  także niezwykłą żeglar-
ską podróż, w czasie której będę 
płynąć  z  Jamajki  do  Szczecina 
na  Żaglowcu  STS  Fryderyk 
Chopin, w  ramach  stypendium, 
które  wygrałam  jako  jedna  z 
trzech  osób  w  całej  Polsce. W 
moim  sercu  znalazło  się  także 
miejsce dla muzyki. Samodziel-
nie nauczyłam się grać na piani-

nie, gitarze i ukulele, w podsta-
wówce  byłam  także  członkinią 
najlepszego chóru w wojewódz-
twie łódzkim, a będąc w liceum 
dostałam rolę w musicalu. 

- Co skłoniło Cię do udzia-
łu w konkursie na radnego 
Młodzieżowego Sejmiku Wo-
jewództwa Łódzkiego?

- Moja przygoda z Młodzie-
żowym Sejmikiem Województwa 
Łódzkiego rozpoczęła się tak na-
prawdę, kiedy Pani Dyrektor mo-
jej szkoły podstawowej – Agniesz-
ka  Błażejczyk  –  powiadomiła 
mnie, że istnieje możliwość wzię-
cia udziału w konkursie, którego 
nagrodą  jest  mandat  Radnego 
Młodzieżowego  Sejmiku  Woje-
wództwa Łódzkiego. Moja moty-
wacja do wzięcia udziału w  tym 
przedsięwzięciu miała kilka skła-
dowych.  Przede  wszystkim,  od 
zawsze  byłam  osobą  bardzo  ak-

tywną społecznie, działałam w sa-
morządach  szkolnych  i  różnego 
rodzaju  organizacjach  społecz-
nych,  i  uznałam,  że  rola  Radnej 
pozwoliłaby  mi  jeszcze  bardziej 
rozwinąć moją społeczną działal-
ność.  Chciałam  także  nawiązać 
współpracę  z  ludźmi,  którzy  tak 
jak  ja,  będąc  świadomymi 
uczestnikami  życia  społecznego, 
pragnęliby  zmieniać  otaczający 
ich  świat  na  lepsze. Wiedziałam 
również, że działalność w Sejmi-
ku bałaby  świetną okazją do na-
bycia wielu nowych doświadczeń 
i umiejętności. 

- Twoja praca znalazła się 
wśród najwyżej ocenionych. 
Możesz pokrótce opowiedzieć 
czego dotyczyła, a może wiesz 
co się spodobało tak bardzo 
oceniającym?

-  Moją  pracę  konkursową 
stworzyłam w formie pre-
zentacji  multimedialnej. 
Realizując  ten  niezwykle 
rozległy temat jakim było 
„100  lat  województwa 
łódzkiego”,  skupiłam  się 
głównie  na  przemianach 
gospodarczych,  terytorial-
nych  i  demograficznych 
na  przestrzeni  minionego 
stulecia  ze  szczególnym 
uwzględnieniem  przebie-
gu  wojny  w  wojewódz-
twie łódzkim, a także zna-

czenia reformy administracyjne z 
1975  r.  dla  naszego  wojewódz-
twa. Moją prezentację wzbogaci-
łam także o najważniejsze punk-
ty  turystyczne  i  edukacyjne 
województwa, a także o najsław-
niejsze postaci urodzone na jego 
terenie.  Myślę,  że  oceniającym 
najbardziej  spodobała  się  dość 
niekonwencjonalna forma wyko-
nania.  Postanowiłam  bowiem, 
że  moją  prezentację  potraktuję 
jak  wycieczkę  po  interaktyw-
nym muzeum.  Każdy  slajd  od-
zwierciedlał inną muzealną salę 
i  został wzbogacony  o  nagrany 
przeze  mnie  opis  głosowy,  tak 
aby zmiana slajdów dawała wra-
żanie  przemieszczania  się  po 
prawdziwym muzeum. 

- Jesteście już po pierw-
szym posiedzeniu, powiedz o 
swoich wrażeniach, spostrze-
żeniach, może coś Cię zasko-

czyło? Tak sobie wyobrażałaś 
sesje, pracę w sejmiku? 

- Nasza pierwsza sesja była 
dla  mnie  niezwykle  interesują-
cym doświadczeniem. Nigdy do-
tąd nie uczestniczyłam w tego ro-
dzaju  posiedzeniach,  dlatego 
oprócz  pewnych  przypuszczeń 
ukształtowanych  na  podstawie 
obrazu  stworzonego  przez  me-
dia,  nie  wiedziałam  do  końca 
czego powinnam się spodziewać. 
Dodatkowym  czynnikiem  nie-
pewności były okoliczności w ja-
kich musiała się odbyć nasza se-
sja  inauguracyjna. Ze względów 
pandemicznych  nie  byliśmy  w 
stanie spotkać się na normalnym 
posiedzeniu  i musieliśmy  doko-
nywać  jednej  z najważniejszych 
rzeczy w pracy całego Sejmiku – 
wyboru prezydium – całkowicie 
online. Mimo to, moje wrażenia 
były  bardzo  pozytywne,  szcze-
gólnie  ucieszyło  mnie  to,  że 
przez następny rok będę w stanie 
pracować z tak zaangażowanymi 
i zmotywowanymi młodymi oso-
bami. Myślę, że ta sesja spełniła 
wszelkie moje oczekiwania co do 
pracy  Sejmiku,  jedynie  wolała-
bym,  żeby mimo wszystko,  od-
była się ona w ramach normalne-
go  a  nie  zdalnego  posiedzenia. 
Zdaję  sobie  jednak  sprawę  z 
tego, że prawdopodobnie jeszcze 
długo  nie  będzie  to  możliwe  z 
wiadomych i niezależnych od ni-
kogo przyczyn.  

- I na koniec zdradź nam, 
czy planujesz związać swoją 
przyszłość np. z polityką, pracą 
w samorządzie?

-  Moją  przyszłość  planuję 
wiązać z dziedziną powiązaną z 
polityką,  a  mianowicie  z  pra-
wem.  Tak  jak  wcześniej  wspo-
minałam  jest  to  jedno  z  moich 
zainteresowań. Szczególnie cie-
kawi  mnie  prawo  międzynaro-
dowe  oraz  prawa  człowieka. 
Oczywiście są to jedynie pewne 
założenia  ukształtowane  z  per-
spektywy  mojego  szesnastolet-
niego życia, dlatego mimo iż na 
ten moment  nie  planuję wiązać 
mojej  przyszłości  z  działalno-
ścią  polityczną  czy  samorządo-
wą, to nigdy nie mogę być pew-
na tego, co wydarzy się za kilka 
czy kilkanaście lat.
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25 lutego - 12 marca

Promocja „Megarabaty do 40% taniej” dot. wybranego asortymentu i obowiązuje od 25.02 do 12.03.2021 r. albo do 
wyczerpania zapasów. „Hity dnia” obowiązują w wybranych, wskazanych w gazetce dniach promocji i uwzględniają rabat z promocji 
„Megarabaty do 40% taniej”. Promocja nie łączy się i nie pokrywa z inną promocją lub wyprzedażą z wyjątkiem promocji „30 rat 0%”, która 
trwa od 25.02 do 12.03.2021 r. RRSO 0%. Umowa o kredyt konsumencki zawierana jest między kredytobiorcą a kredytodawcą tj. Bankiem, 
który obsługuje sprzedaż ratalną w salonie meblowym. Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej 
potencjalnego kredytobiorcy przez Bank. Promocje obowiązują w wybranych salonach. Lista salonów załączona do regulaminu promocji. 
Szczegółowe regulaminy promocji w salonach Black Red White. Regulamin promocji „Megarabaty do 40% taniej” dostępny również na  
www.brw.pl. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. 

30 lat

WYJĄTKOWE OBNIŻKI CENOWE

MEGARABATY

DO 40%
HITY DNIA

KAŻDEGO DNIA KUPUJ JESZCZE TANIEJ

50%
DO

RRSO 0%30 RAT 0%

Koluszki  
ul. Paderewskiego 1

Ścieżki rowerowe,  
a utrzymanie zimowe

Czy zimą mieszkańcy mogą liczyć na odśnieżanie ścieżek 
rowerowych? Takie oto pytanie wpłynęło podczas ostatniej se-
sji Rady Miejskiej w Koluszkach. 

Podobnie jak drogi, również ciągi pieszo-rowerowe podlegają 
zimowemu utrzymaniu przez zarządcę drogi, czyli gminę lub po-
wiat. Ze względu na swoje ograniczone wykorzystanie, ścieżki ro-
werowe w naszej gminie są jednak klasyfikowane w ostatniej kate-
gorii,  czyli  są  odśnieżane  na  samym  końcu.  W  przypadku 
zauważenia  jakichś  nieprawidłowości,  swoje  uwagi można  zgła-
szać do Biura Inżyniera Gminy (44 725 67 68).

Jedyny wyjątek występuje w przypadku ścieżki rowerowej po 
dawnym torze kolejowym przy odlewni. Ścieżka ta traktowana jest 
jako szlak turystyczny i nie podlega odśnieżaniu. Dzieje się zresztą 
tak na prośbę samych mieszkańców. – W ostatnich latach wpływało 
do nas bardzo dużo wniosków z prośbą o to, by nie odśnieżać po-
wyższej ścieżki i dać możliwość mieszkańcom pojeździć na niej na 
nartach  czy  sankach.  Postanowiliśmy  zatem  nie  ingerować w  nią 
zimą – informuje Mateusz Karwowski, dyrektor Wydziału Inwesty-
cji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Koluszkach.

(pw)    

Kontakt  
z redakcją:

twk@koluszki.pl
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Wędliny i mięso z kategorii premium na wyciągnięcie ręki  

W Koluszkach pojawił się  
firmowy sklep marki „Sokołów”

Koluszki  wkroczyły  do  I  klasy wędliniarskiej.  Trzy  tygodnie 
temu w naszym mieście uruchomiony został sklep firmowy marki 
„Sokołów”, jednego z liderów branży mięsnej w Polsce. Mieszkań-
cy powinni zaciskać ręce z radości, ponieważ dzięki sklepowi znacz-
nie  poszerzył  się wybór  produktów  z  branży mięsnej  i wędliniar-
skiej, szczególnie w kategorii produktów wysokiej jakości.  

- O tradycjach firmy „Sokołów” nie trzeba raczej dużo mówić, 
jest  to  znana marka  na  naszym  rynku. Dla mnie  jako właściciela 
sklepu, największy atut powyższej marki to fakt, że jest to całkowi-
cie polskie mięso, czyli ubój i chów odbywa się na naszym terenie. 
Mamy  zatem  gwarancję,  że  spożywamy  polskie  produkty,  które 
słusznie uchodzą za jedne z najsmaczniejszych w Europie – mówi 
Łukasz Siedlik, właściciel sklepu „SOKOŁOWSKA SPIŻARNIA” 
przy ul. Rynek 6 w Koluszkach. 

Chęć wyniesienia branży wędliniarskiej na wyższy poziom w 
naszym mieście, w kierunku produktów premium, był zresztą tym 
argumentem, który zadecydował o uruchomieniu sklepu. 

-  Zauważyłem,  że w Koluszkach  brakuje  dobrego mięsa  pod 
względem jakości. Przeglądając oferty różnych firm postawiłem na 
znaną  i  cenioną markę „Sokołów”, która całą  swoją filozofię pro-
dukcji opiera właśnie na tym założeniu. Nim podjąłem współpracę, 
postanowiłem osobiście sprawdzić zakład produkcyjny „Sokołów”. 
A z uwagi na wieloletni staż pracy w branży spożywczej, utwierdzi-
łem  się w przekonaniu,  że  jest  to  słuszna decyzja. Zakład  spełnia 
wszystkie normy jakościowe, a wytwarzane produkty podlegają ści-
słemu nadzorowi. Jest to zauważalne na każdym kroku. Dodam, że 
pracują tam osoby z 20-letnim, a nawet dłuższym stażem. To bardzo 
dobrze świadczy o firmie. Jeśli chodzi o jakość produktów, warto za-
znaczyć, że w „Sokołowie” produkcja odbywa się tylko ze świeżego 

mięsa. A zatem to co nie zostało sprzedane w sklepach czy hurtow-
niach, nie wraca do zakładu do ponownego przerobu. Niestety, ale 
nie we wszystkich firmach tak bywa. A zatem klucz do bardzo do-
brej jakości produktów z „Sokołowa”, to po prostu najlepszej jako-
ści surowiec - wyjaśnia pan Łukasz.

Choć „Sokołów” sytuowany jest w kategorii premium, czyli naj-
wyższej  jakościowo,  cena  nie  odbiega  znacznie  od  naszej  lokalnej 
konkurencji. 

- Podczas zakupu kilku plastrów wędlin różnica o 1-2 zł na ki-
logramie nie powinna być mocno odczuwalna, a walory smakowe 
na pewno tak. Należy pamiętać, że firma prowadzi różne kampanie 
promujące  markę,  dzięki  czemu  duża  część  asortymentu  jest  na-
prawdę w bardzo dobrych cenach – tłumaczy właściciel. 

Pan Łukasz Siedlik jest swego rodzaju prekursorem w naszym re-
gionie jeśli chodzi o markę „Sokołów”. Ponieważ najbliższy sklep fir-
mowy znajduje się dopiero w Tomaszowie Maz., nie mamy zatem zbyt 
dobrego rozeznania w asortymencie tej firmy. A różnorodność produk-
towa jest spora. Obecnie w sklepie w Koluszkach najlepiej sprzedaje 
się szynka włoska, schab z liściem, tradycyjna kiełbasa sokołowska, fi-
lety drobiowe oraz różnego rodzaju pasztety. Jest coraz więcej nowych 
klientów, którzy co ciekawe, przybywają nawet z drugiej strony mia-
sta. Wymienione powyżej produkty, to oczywiście jedynie czubek góry 
lodowej. Jeśli chodzi o produkty „Sokołowa”, firma robi bowiem wie-
le, by przyciągać jak najszerszą grupę klientów. W sprzedaży dostępna 
jest na przykład seria produktów dla dzieci pod nazwą „Sokoliki”, a 
wśród nich parówki „ Foodbolówki” w kształcie piłek futbolowych, 
ciekawa zachęta dla „niejadków” pasjonujących się piłką nożną.                 

Właściciel  poza  produktami  „Sokołowa”,  urozmaica  ofertę  o 
bardziej domowe wyroby. Już obecnie we wtorki i czwartki do naby-
cia jest ciepła, swojska kaszanka i kiełbasa wprost z kotła. – Planuję 
również wejść w usługę związaną z zamówieniami. Nie każda osoba 
mieszkająca w mieście ma rodzinę lub znajomych na wsi. W przypad-
ku chęci na przykład ugotowania tradycyjnego rosołu, umożliwialiby-
śmy odbiór w sklepie ubitej, świeżej kury. Liczę również na to, że nie 
będzie to pierwszy i ostatni firmowy sklep „Sokołowa” w okolicy – 
informuje właściciel Łukasz Siedlik. 

Sklepu  „SOKOŁOWSKA  SPIŻARNIA”  zlokalizowany  przy  
ul. Rynek 6 w Koluszkach (przy placu targowym) otwarty jest od po-
niedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00 oraz w soboty w godz. 7.00-
14.00. Smacznego.                                                                          (pw)  

Jednorazowy rabat 10%  
na zakupy powyżej 20 zł  

- termin ważności do 05.03.2021           T
w

K
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Pływały w płynnym lodzie
Póki pora roku pozwala- morsy w działaniu. Temat ten  jest w ostat-

nim czasie bardzo popularny, nawet modny. Czy jednak jest to na pew-
no bezpieczne dla naszego zdrowia i czy każdy może morsować? O zja-
wisku    morsowania  mówi  członkini  grupy  „Morsy  z  Lisowic”, 
pielęgniarka w jednym z łódzkich szpitali. -Myślę, że spowodowała to 
sytuacja w jakiej przyszło nam teraz żyć. Ludzie szukają alternatywy 
aktywności, budowania odporności, nie chcą siedzieć w czterech ścia-
nach. W moim przypadku przygoda z morsowaniem zaczęła się sponta-
nicznie  na  początku  tej  zimy. Zawsze  byłam osobą  nie  stroniącą  od 
sportu, co z korzyścią było dla mojej kondycji fizycznej i psychicznej. 
Morsowanie było strzałem w dziesiątkę. To fantastyczny sposób na wy-
rzut endorfin. Pobudza nasze ciało niesamowicie do działania. Uaktyw-
nia nasz układ odpornościowy, poprawia termoregulację. Ma zbawienny 
wpływ na lepsze ukrwienie naszego ciała, dotlenienie i odżywienie każ-

dej komórki, działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo, przeciwwirusowo. 
Żaden covid itp. nam nie straszny, bo mamy osobistą tajną broń, silny 
układ odpornościowy. Taką krioterapię za darmo chwalą sobie osoby z 
problemami narządu ruchu, migrenami, snem,  cukrzycą. Morsowanie 
wspomaga walkę z chorobami nowotworowymi, autoimmunologiczny-
mi, depresją, odtruwaniem organizmu z nadmiaru toksyn. To cudowny 
sposób na poprawienie sobie zdrowia i humoru. Pamiętajmy, że  stres jest 
zabójczy. Pracuję w klinice neurologii i te wszystkie schorzenia nie są mi 
obce. Podłoże tych chorób najczęściej wynika z przewlekłych, niedole-
czonych infekcji, stresu, braku czasu na zrobienie czegoś dla siebie. Z 
pokorą podchodźmy do zanurzania się w lodowatej wodzie, słuchajmy 
swojego  organizmu.  Jeśli  mamy  jakieś  poważne  przeciwskazania  do 
morsowania np. choroby układu krążenia, padaczka, skonsultujmy się z 
lekarzem  przed  pierwszym  zanurzeniem.  Zachęcam  wszystkich  do 
wspólnego morsowania .Jestem okazem zdrowia, nie choruję, nie prze-
ziębiam się, lepiej znoszę sytuacje stresowe. Jako pielęgniarka jestem na-
rażona na zakażenia wszelkiego rodzaju. Aktywność, budowanie odpor-
ności, radość życia to naprawdę mocny fundament do walki z chorobami, 
mówię to na własnym przykładzie. Nikt za nas tego nie zrobi. W grupie 
siła i większa motywacja. Przyłącz się do nas- zachęca Katarzyna Gon-
ciarek. 

W czasie gdy jedne morsy  przesiadują w lisowickim przeręblu nie 
bacząc na niskie temperatury, inne biorą udział w międzynarodowych 
zawodach.  Eliza Goss - jedna z „Morsów z Lisowic” już nie po raz 
pierwszy wzięła udział w miedzynarodowych zawodach, stawając na 
podium. Z Gdyni, gdzie w ostatnim tygodniu odbywały się międzyna-
rodowe zawody o Puchar Świata w pływaniu zimowym Winter Swim-
ming CUP, Eliza przywiozła brąz zdobyty na dystansie na 450 m fre-
estyle, pływając w wodzie o temperaturze 0,04 st. C. To w sobotę, a w 
niedzielę w pływaniu na dystansie 200 m  freestyle w  temperaturze 
wody 0.07 st. C zdobyła srebro. 

Kolejną niespodziankę sportową sprawiła  „Morsom z Lisowic” 
druga z zawodniczek, Julia Rubaszewska z Brzezin, biorąca  także 
udział w zawodach o Puchar Świata w Gdyni. Zdobyła złoty medal 
w pływaniu na 25 m delfinem w wodzie o temp. 0.07 st. C, czyli w  
płynnym lodzie. 

-Morsowanie  to  dla mnie  przyjemne  spędzanie  czasu  i  przede 
wszystkim porządna regeneracja po ciężkich treningach, idealnie po-
maga na bóle mięśni. Nie trzeba się do niego specjalnie przygotowy-
wać,  ważne  żeby  nie  morso-
wać samemu, nigdy nie wiemy 
kiedy  organizm może  nas  za-
skoczyć  i  kiedy  możemy  po-
czuć się gorzej, warto mieć za-
wsze  chociaż  jedną  osobę  na 
brzegu. Morsować może prak-
tycznie  każdy,  ale  są wyjątki. 
Nie powinny zabierać się  za to 
między innymi osoby z epilep-
sją, cierpiący na choroby ukła-
du  sercowo-naczyniowego, 
czy zmagający się z boreliozą. 
Nadciśnienie  tętnicze  nie  jest 
przeciwskazaniem,  pod  wa-
runkiem że jest leczone i kon-
trolowane przez lekarza. Podczas wchodzenia do zimnej wody obkur-
czają  się  nam  naczynia  krwionośne,  krew  odpływa  z  kończyn 
dystalnych (tzw. centralizacja krążenia). Mamy uczucie zdrętwienia i 
braku czucia w dłoniach i nogach, oziębiona krew nie zostanie pom-
powana  do  narządów.  Zwiększa  się  tętno,  oddech  przyspiesza,  bo 
przestawiony na działanie w ekstremalnych warunkach organizm za 
wszelką  cenę  próbuje  utrzymać  działanie  narządów wewnętrznych. 
Regularne morsowanie ma bardzo dużo zalet: poprawa odporności, 
poprawa krążenia, dużo lepsze samopoczucie i co ciekawe- nawet po-
prawa wyglądu skóry, która staje się bardziej ukrwiona przez co wy-
gląda na młodszą. Dla ludzi nie bojących się wyzwań istnieją również 
ekstremalne zimowe zawody pływackie, jakimi są GWSC - Gdynia 
Winter Swim Cup. Są to zawody polegające na rywalizacji a przede 
wszystkim dobrej zabawie zimą w Bałtyku. Nie są na nich dozwolone 
jakiekolwiek ocieplacze na skórę typu pianka, czepek neoprenowy itp. 
Ścigamy się w zwykłym stroju jak na basenie. W tym roku odważyłam 

się  na  takie  za-
wody, był to mój 
pierwszy  w  ży-
ciu  taki  wyścig. 
Woda miała około 
0,4  stopnia,  wy-
startowałam tylko 
w  jednej  konku-
rencji - 25 m sty-

lem motylkowym. Największym sukcesem było wejść i przepłynąć, nie 
wygrać. Poziom adrenaliny przed samym starem był tak duży, że nie 
było czasu na myślenie, że płynie się w wodzie o temperaturze 0,4 stop-
nia. Szybkie wejście, po paru sekundach komenda „na miejsca” i gwiz-
dek rozpoczynający wyścig. Udało mi się zająć 1 miejsce w swojej ka-
tegorii wiekowej z czasem 20.18 s, wynik czasowy bardzo duży ale w 
zimnej wodzie płynie się znacznie wolniej. Dziękuję z całego serca mo-
jemu supportowi, który mnie wspierał  i kibicował - Elizie Goss, bez 
której by mnie nie było w Gdyni - wyznała Julia Rubaszewska, zdo-
bywczyni Pucharu Świata w swojej kategorii, „Mors z Lisowic”, stu-
dentka ratownictwa medycznego.                                                                         

Zk 
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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) 

FIRMA KOLREX zatrudni PRACOWNIKA NA MAGAZYN
        Wymagania:

 � dyspozycyjność
 � podstawowa znajomość komputera
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV i ostatniego  

świadectwa pracy na adres: tomek@kolrex.com.pl 

Gabinet Terapii i Rehabilitacji  
Dzieci i Niemowląt „Anielinka”

-fizjoterapia pediatryczna;    -terapia neurologopedyczna
-terapi logopedyczna;    -terapia pedagogiczna

Koluszki, ul. Staszica 34
Fizjoterapeuta: tel. 723 880 762      Neurologopeda: tel. 884 307 577

MOK zaprasza  
na koncert

Po dłuższej nieobecności spowodowanej trwającą pandemią 
Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach  zaprasza na koncerty z 
okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Anny i Romualda Spychal-
skich. 

Z uwagi na fakt, że wspomniane wydarzenia muszą odbyć się w 
reżimie sanitarnym, a więc z udziałem nie więcej niż 90 osób, zapla-
nowaliśmy dwa koncerty. Pierwszy odbędzie się 7 marca 2021 r. o 
godz. 16:00 (niedziela) i drugi 8 marca 2021 r. o godz. 17:00 (ponie-
działek). Od najbliższego poniedziałku, tj. 1 marca 2021 r. w godz. 
9:00 – 15:00 zapraszamy Państwa po odbiór imiennych zaproszeń 
do  sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach,  ul.  3 
Maja 2. Osoba posiadająca zaproszenie będzie mogła uczestniczyć 
w jednym, wybranym przez siebie koncercie. Chcąc zapewnić Pań-
stwu bezpieczeństwo podczas uroczystości zwracamy się z prośbą o 
przybycie w maseczkach ochronnych, dezynfekcję rąk oraz zacho-
wanie  odległości  podczas wchodzenia  na  salę.  Informujemy  rów-
nież, że w Ośrodku Kultury wyłączona będzie z użytkowania szatnia 
na odzież wierzchnią. Bardzo cieszymy się, że będziemy mogli zno-
wu  się  z Państwem  spotkać  i  zapraszamy do  świętowania  z  nami 
tego szczególnego dnia.

Początek roku w Przedszkolu 
w Gałkowie Dużym

Zimowo  rozpoczeliśmy  w  naszym  przedszkolu  rok  2021. 
Wspólne spacery i zabawy na śniegu sprawiały przedszkolakom nie-
samowitą przyjemność. W Tym czasie nie mogliśmy zapomnieć o 
naszych małych przyjaciołach. Na przedszkolnych parapetach poja-
wiły się karmniki, a dzieci wspólnie wykonywały smalcowe kule dla 
ptaków.

Dzień  Babci  i  Dziadka  świętowany  był  inaczej  niż  zwykle. 
Przedszkolaki jak co roku wykonywali upominki oraz kartki z po-
zdrowieniami, jednakże w dobie internetu i mając na uwadze „no-
woczesność” naszych babć i dziadków życzenia i piosenki nadawa-
ne były online 

Luty przywitaliśmy karnawałowo. W salach królowały serpen-
tyny  i  balony. Uwieńczeniem  tego  czasu  był  bal,  który  odbył  się 
9-go lutego. Tego dnia do przedszkola przybyły księżniczki, słynni 
superbohaterowie, znane postacie z bajek oraz najprawdziwsze smo-
ki.  Były  wspólne 
pląsy,  prezentacja 
strojów  oraz  kon-
kursy  taneczne. 
17 lutego obchodzi-
liśmy  Światowy 
Dzień Kota.  Był  to 
dzień  wypełniony 
atrakcjami:  rozma-
wialiśmy  na  temat 
kotów,  oglądaliśmy 
zdjęcia  zarówno 
prawdziwych jak i bajkowych kotów, wykonywaliśmy kocią pracę 
plastyczną, jak prawdziwe koty bawiliśmy się włóczką, oraz spróbo-
waliśmy  swoich  sił  w  piciu  mleka  prosto  z  miseczki. 
Teraz z niecierpliwością wypatrujemy pierwszego bociana i oczeku-
jemy wiosny.

Paulina Królikowska
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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

Firma CMPLAST sp. z o.o. w związku z ciągłym, stabilnym 
rozwojem we współpracy międzynarodowej nawet w czasie 
pandemii poszukuje nowych pracowników na stanowisko:

OPERATOR MASZYN  
SKRAWAJĄCYCH CNC 

Opis stanowiska:
– obsługa frezarki sterowanej numerycznie CNC
– wykonywanie części na podstawie rysunku technicznego i wcze-

śniej przygotowanego programu przez Programistę/Ustawiacza.

Wymagania:
– doświadczenie w pracy na stanowisku operatora CNC  

przy obróbce tworzyw sztucznych oraz aluminium.

Oferujemy:
– stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– comiesięczne premie uznaniowe,
– dwuzmianowy czas pracy,
– możliwość rozwoju zawodowego
– perspektywę wieloletniej współpracy,
– możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego

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

lub kontakt telefoniczny: 506-266-026

Uwaga na fałszywe maile
Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  ostrzega  przed  fałszywymi 

mailami. Niektórzy z klientów w ostatnich dniach otrzymali maile z 
informacją m.in. o niedopłacie składek i konieczności uregulowania 
w ciągu 24 h. ZUS przypomina, że drogą mailową nie kieruje do 
swoich klientów informacji o rozliczeniach składkowych. Fałszywa 
korespondencja jest wysyłana z adresu: alert@zus.pl .

ZUS  przypomina,  że  drogą  mailową  nie  kieruje  do  swoich 
klientów  informacji  o  rozliczeniach  składkowych.  Za  pośrednic-
twem korespondencji elektronicznej klienci Zakładu nie otrzymują 
żadnych wezwań do zapłaty czy też informacji o nadpłatach. Drogą 
elektroniczną ZUS kontaktuje się  jedynie z  tymi klientami, którzy 
posiadają konto na portalu Platformy Usług Elektronicznych i wy-
brali taką właśnie formę kontaktu. 

ZUS ostrzega, by w żadnym przypadku nie odpowiadać na ma-
ile, ani nie otwierać zawartych w korespondencji załączników. Ko-
respondencja tego typu ma bowiem najczęściej na celu zainfekowa-
nie komputera lub uzyskanie dostępu do danych wrażliwych, które 
zapisane są w jego pamięci. 

W sytuacji, w której ktokolwiek z klientów ma wątpliwości co 
do nadawcy otrzymanej korespondencji,  prosimy o kontakt  z naj-
bliższą placówką Zakładu lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod 
numerem: 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego

Fryzjer męski GENTLEMAN 

zaprasza na profesjonalne strzyżenie 
oraz stylizację brody

poniedziałek – piątek: 8.00-20.00    
sobota: 9.00-15.00

Telefoniczny dyżur eksperta ZUS  
w sprawie waloryzacji i 13 emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  I Oddział w Łodzi zaprasza do 
udziału w telefonicznym dyżurze, którego tematem będzie „Waloryza-
cja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2021 r.  oraz wypłata 
13 emerytury”.

Dyżur odbędzie się 2 marca, w godzinach od 12:00 do 14:00, pod nu-
merem telefonu: 42 638-24-00. W ramach dyżuru Seniorzy dowiedzą się 
m.in.:  jaki  jest  wskaźnik waloryzacji,  które  świadczenia  jej  podlegają, 
kiedy emeryci i renciści otrzymają wyższe świadczenia, kiedy ZUS wy-
płaci 13 emeryturę. Zapraszamy!
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Zatrudnię pracownika 
ogólnobudowlanego 

796-241-330

SKUP  
AUT

513-067-594

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

DZIEŃ KOBIET
z POCZTĄ KWIATOWĄ

poleca kwiaciarnia
Ogród i Dom L. Przybylski 

Koluszki ul. Przejazd 8 
tel. 44 714 49 45

1% dla organizacji pożytku publicznego 

Możemy wspomóc  
lokalne inicjatywy 

Przedstawiamy listę OPP (nazwa i numer KRS), które dzia-
łają na terenie naszej gminy. W przypadku chęci znalezienia się 
na tegorocznej liście prosimy o przekazanie takiej informacji do 
redakcji gazety „Tydzień w Koluszkach”.

 • Fundacja JiM, Nr KRS 0000127075, w rubryce cel szczegóło-
wy wpisać: #177 WOJTEK ŁUDZIKOWSKI (darowizna kon-
to:  23  1030  1508  0000  0008  1718  0035  z  dopiskiem  #177 
Wojtek Łudzikowski)

 • Polskie  Towarzystwo  Stwardnienia  Rozsianego,  KRS  
nr 00000 49 771 z dopiskiem dla AGNIESZKI LENKIEWICZ

 • Fundacja Dla Dzieci z Cukrzycą KRS 0000163346 cel szcze-
gółowy: Artur Ostrowski 2775

 • KRS  0000165702,  cel  szczegółowy  KUKULSKA  MAJA  
(nowotwór nerki)

 • KRS 0000277044, cel szczegółowy MAJA KWIATKOWSKA 
(rdzeniowy zanik mięśni)

 • Stowarzyszenie  Rodzin Dzieci  Specjalnej Troski w Kolusz-
kach, KRS: 0000232719

 • KRS 0000 15 92 03 cel szczegółowy Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Koło w Koluszkach

 • Stowarzyszenie  Formacji  Chrześcijańskiej  „Sercówka”,  
Nr KRS 0000283761

 • Fundacja  Aktywności  Twórczej  Dzieci  i  Młodzieży  „PRO 
MUZA”, KRS nr 0000149337

 • Stowarzyszenie  Historia  Koluszek,  nr  KRS  0000215720,  
cel szczegółowy: Historia Koluszek 

 • Ludowy Klub Sportowy „Różyca”, KRS 0000 208 100 
 • KRS: 0000215720, cel szczegółowy: Fundacja NIEZAPOMNIA-
NE (badanie oraz restaurowanie zapomnianych cmentarzy)

 • KRS:  0000270261,  cel  szczegółowy:  KKS KOLUSZKI MŁO-
DZIEŻ 10128

 • Fundacja  Dzieciom  „Zdążyć  z  Pomocą”  KRS  0000037904,  
cel szczegółowy: 36920 Amelia Piechota

 • Fundacja „KRWINKA” nr 33 1440 1231 0000 0000 0184 1262  
tytuł Dziubińska Julia

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.

Masaż: klasyczny, 
rehabilitujący, korekcyjny, 

relaksujący, drenaż kosmetyczny 
limfatyczny, japoński masaż 

kobido twarzy (odmładzający)  
– u klienta w domu

tel. 732-622-362

Miejsce  
na Twoją  
reklamę
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ZDROWIE/URODA
Masaż u klienta w domu – klasycz-
ny, terapeutyczny, relaksacyjny, 
refleksoterapia stóp, drenaż limfa-
tyczny 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
Produkcja i Montaż ogrodzeń 
betonowych, panelowych i siatki 
oraz bramy, 515-310-037
Złota Rączka – hydraulika, zakłada-
nie glazury, malowanie, drobne 
prace w ogrodzie i w domu,  
732-622-362
Usługi koparko-ładowarkami, 
minikoparkami, Tel. 799-203-990
Usługi koparkoładowarką,  
tel. 515-493-834
Usługi koparkami, wywrotkami,  
tel. 606-405-783
Przyłącza wodociągowe i kanaliza-
cyjne, tel. 515-493-834
R.Wnuk, Usługi remontowo-wy-
kończeniowe. Solidnie, gwarancja, 
660-160-989
Docieplenia, Remonty, Solidnie, 
609-296-865
Budowa Domów, 505-509-874
Pralki – Naprawa, 609-046-483
Usługi dekarskie, 518-222-282
Usługi stolarskie, 664-669-340
Ścinka drzew, Sprzątanie ogrodów, 
tel. 727-668-566
Instalacje Wod.-Kan., CO i Gaz. 
Szybka wymiana kotłów gazowych. 
Serwis kotłów gazowych, 601-739-479   
Układanie Kostki Brukowej,  
tel. 783-141-557
Tynki maszynowe cementowo-wa-
pienne, gipsowe, tel. 669-201-962
HYDRAULIK - Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,  
tel. 506-864-713
Instalacje sanitarne, wod-kan, gazu, 
C.O., pompy ciepła, tel. 506-098-164
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
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

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
M4 sprzedam na osiedlu Andersa  
w Koluszkach, 605-272-865
Sprzedam własnościowe M-4, 
Koluszki, ul. Sikorskiego 7,  
tel. 512-196-220
Sprzedam działkę budowlaną  
w Różycy przy ul. Głównej,  
tel. 660-438-181
Sprzedam wyremontowane M-4 
(66 m2), ul. Sikorskiego 11,  
tel. 507-967-690
Sprzedam M-6, 111 m2 w Kolusz-
kach, 603-607-339
Sprzedam M-3, I piętro, duży 
balkon, Andersa, 506-621-200

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia Dom o pow. 30 m2, 
736-552-489
Do wynajęcia dom 70 m2 Centrum, 
tel. 601-42-66-54
Do Wynajęcia lokal 51 m2, Koluszki, 
ul. 11 Listopada 21A (przy Pizzerii 
Biesiadowo), tel. 606-733-810
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037
Pyszne jabłka 1,5 zł/kg,  
tel. 505-771-121
Opel Zafira, 1.7CDTi rok prod. 2009, 
tel. 601-348-451
Mieszankę zbożową, 505-962-185
Mieszankę zbożową, 600-812-586
Sprzedam Renault Espace,  
rok 2003, diesel 2.2, 691-783-897
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
Korepetycje z języka polskiego, tel. 
783-224-793
Tłumacz przysięgły języka niemiec-
kiego, tel. 607-753-916

OGŁOSZENIA DROBNE
PRACA
Zatrudnię pracownika do serwisu 
opon, tel. 504-275-557
Zakład w Różycy zatrudni szwacz-
ki. Produkcja polska, 605-086-828
Zatrudnię Prasowaczkę (a) i osobę 
do wykańczania, tel. 607-426-909 
lub 504-802-868
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
Zatrudnimy elektryków,   
42 214-07-00
Zatrudnimy pomocników elektry-
ków,  42 214-07-00
Szwaczki, praca cały rok, rejestra-
cja, wysokie wynagrodzenie, 
508-860-054 
Firma remontowa DOM-LUX 
zatrudni pracowników, tel. 515-144-
089 lub 510-064-044
Zatrudnię pilnie kierowcę, kat. C, 
kraj, 600-215-119
Zatrudnię od zaraz mężczyzn  
do pracy w lakierni proszkowej,  
tel. 504-511-619

Zatrudnimy pracownika do wulka-
nizacji z możliwością przyuczenia. 
Oferujemy umowę o pracę na pełny 
etat, atrakcyjne wynagrodzenie. 
Więcej informacji pod tel. 508-641-807 
lub na miejscu, Żelechlinek  
ul. Rawska 14

Szwaczki zatrudnię. Gwarancja 
pracy cały rok. Własna produkcja, 
powtarzalność wzorów. Wysokie 
wynagrodzenie, tel. 605-600-896

Firma transportowa zatrudni 
mechanika samochodowego lub 
pomocnika mechanika – możliwość 
przyuczenia. Mile widziane prawo 
jazdy kategorii B, 507-199-570

Zatrudnimy konstruktora/technolo-
ga. Praca w AutoCad, Inventor, 
SolidWorks. Możliwość przyucze-
nia. DRI�AL Żelechlinek,  
606-762-071        

Zatrudnimy spawacza. Spawanie 
aluminium metodą TIG. Możliwość 
przyuczenia. DRI�AL Żelechlinek 
606-762-071

Kierowcę C+E zatrudnię, transport 
krajowy i międzynarodowy,  
Koluszki, tel. 733-222-001

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Przerwy w dostawach porądu
 � 24.02.2021 r. w godz. 8:00 do 14:00: Świny  nr  od  52  do  56,  
Władysławowo nr od 1 do 10.

Stacja Leczenia Ruchem 
Gabinet fizjoterapii i dietetyki
 • zmiana nawyków żywieniowych 
 • redukcja masy ciała
 • dietoterapia chorób przewlekłych
 • żywienie osób starszych, kobiet w ciąży i dzieci, 

osób aktywnych fizycznie
 • analiza składu ciała

Dietetyk Martyna Błaszczyk-Goczał
tel. 663 066 868

Koluszki, ul. Sikorskiego 12

Zatrudnię operatora koparki, tel. 665-183-407           
Zatrudnię pracownika do robót wodno-kanalizacyjnych i ziemnych,  
tel. 665-183-407
Kredyty: mieszkaniowe, hipoteczne, gotówkowe. Wszystkie banki ,  
tel. 695-995-896
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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; 18.00-20.00

Malowanie  
elewacji,  

docieplenia 
792-022-640

KROJOWNIA USŁUGOWA
KOMPLEKSOWO, DOKŁADNIE

tel. 601-175-330
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Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

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.

n kostka od 800 zł
n orzech-kostka
n orzech
n ekogroszek
n miał

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

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 � 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

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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KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 8

Piątek  
26.02

15:00 – Magiczne muzeum
17:00 – Jak zostać gwiazdą
19:30 – Palm Springs

Sobota  
27.02

15:00 – Magiczne muzeum
17:00 – Jak zostać gwiazdą
19:30 – Palm Springs

Niedziela  
28.02

15:00 – Magiczne muzeum
17:00 – Jak zostać gwiazdą
19:30 – Palm Springs

Środa  
3.03

17:30 – Magiczne muzeum
19:30 – Palm Springs

Czwartek  
4.03

17:30 – Magiczne muzeum
19:30 – Palm Springs

Palm Springs
Komedia, USA, 90 min.

Dwoje  gości  weselnych 
zostaje  uwięzionych  w  pętli 
czasowej.  Pomiędzy  skazany-
mi  na  siebie  ludźmi  zaczyna 
rodzić  się  uczucie.  To  inteli-
gentna i przezabawna komedia 
- rewelacja festiwalu Sundance 
- idealna na czasy, gdy wszyst-
ko wydaje się bez sensu i być 
może  najlepszym  rozwiąza-
niem jest szalona impreza...

Jak zostac gwiazdą
Polska / Komedia / Obycza-
jowy / 2020 / 119 min. 2D

Kontrowersyjny program 
telewizyjny „Music Race” po-
szukuje muzycznych talentów 
na terenie całej Polski. O tym, 
przed kim otworzą się wszyst-
kie drzwi,  a komu na głowie 
wyląduje kubeł zimnej wody, 
zdecyduje  wyjątkowe  jury: 
niegdyś popularny piosenkarz 
Olo  (Maciej  Zakościelny), 
królowa  social  mediów  Ewa 
(Julia  Kamińska)  i  grająca 
samą  siebie  pierwsza  dama 
polskiego jazzu – Urszula Du-
dziak. Na castingu, który od-
bywa  się  w  rodzinnej  miej-
scowości  Ola,  dochodzi  do 

awantury.  Doprowadza  do  niej  „Ostra”  (Katarzyna  Sawczuk)  – 
zbuntowana nastolatka, oburzona arogancją jurora, który lekcewa-
żąco zachowuje się wobec matki dziewczyny (Anita Sokołowska). 
Skandal jest na rękę producentowi (Tomasz Karolak), który decydu-
je  o  zakwalifikowaniu  „Ostrej”  do  dalszego  etapu  show. Wkrótce 
okaże się, że oprócz wybuchowego temperamentu, dziewczyna dys-
ponuje także niesamowitym głosem. Sukces ma jednak swoją cenę, 
a popularność nie jest tak przyjemna, jak może się wydawać. Przed 
nastolatką prawdziwy pojedynek i próba charakteru – młodej gwieź-
dzie przyjdzie zmierzyć się z konkurentami na scenie i bezwzględ-
nym światem show-biznesu, ale przede wszystkim z własnymi emo-
cjami.

Magiczne muzeum
Animacja/Komedia, Czechy,  
1 h 25 min.

Harvie  jest  inteligentnym 
chłopcem,  którego  rozsadza 
energia.  Ma  teraz  jeden  cel  - 
chce ukończyć ostatni poziom 
gry komputerowej. Kiedy zna-
lazłby się w Galerii Sławnych 
Graczy,  jego  ojciec  wreszcie 
byłby  z  niego  dumny.  Skoń-
czenie gry staje się początkiem 
prawdziwej  przygody,  która 
zabierze  chłopca,  jego  psa  i 
przyjaciółkę Monikę do zapo-
mnianego muzeum starych  lalek. Gdy chłopiec przypadkiem uak-
tywni  legendarny magiczny dysk, wszystkie  lalki ożyją. A wraz z 
nimi straszny Władca Marionetek. Kiedy Harvie zda sobie sprawę z 
tego, jakie złe moce uwolnił, będzie musiał użyć wszystkich swoich 
umiejętności, by ocalić nie tylko siebie i przyjaciół, ale całe miasto.

Książka o Adolfie Dymszy  
dla pierwszego szczęśliwca  
w księgarni „Skład Główny”

W  księgarni  „Skład  Główny”  
w Koluszkach przy Brzezińskiej 21 
jest  do  odebrania  jeden    bezpłatny 
egzemplarz  książki  Elżbiety  Dra-
czyńskiej  i  Zuzanny  Szydłowskiej 
pt.  „Śmiech  przez  łzy.  Opowieść  
o Adolfie Dymszy, Dodku”, z auto-
grafem  Elżbiety  Draczyńskiej. Wa-
runkiem  otrzymania  tego  cennego 
podarunku,  jest okazanie egzempla-
rza naszego tygodnika z wywiadem 
z  panią  Elżbietą.  Jednocześnie  za-
praszamy    na  facebookową  stronę 
księgarni  „Skład Główny”  do  obej-
rzenia  wywiadu  z  Autorką  książki  
o Dymszy.                                     Zk



Artystyczny duet
Koluszki są miejscem wyjątkowym, co  jest powszechnie zna-

nym faktem, jednakże, na szczególne wyróżnienie zasługuje tym ra-
zem nowopowstały niepowtarzalny i kreatywny duet artystyczny. 

Został  stworzony  przez 
Zygmunta  Kwiryńskiego  oraz 
Jacka  Winkiela.  Jego  celem 
jest współpraca w procesie ma-
lowania obrazów. Chociaż po-
czątek  współpracy  miał  miej-
sce  zaledwie  w  listopadzie 
ubiegłego  roku,  to  już  teraz 
można podziwiać ich dzieła na 
profilu Jacka Winkiela na por-
talu Facebook. Zygmunt Kwi-
ryński  jest wziętym malarzem 
na  rynku  polskim  oraz  vice 
prezesem  Domu  Aukcyjnego 
,,Rynek  Sztuki’’  z  siedzibą  w 
Łodzi.  Jednoczenie jego dzieła 
są w kolekcjach wielu konese-

rów zagranicznych. Jego obrazami również cieszy się wielu kolusz-
kowian. Jacek Winkiel jest prawnikiem, a malarstwo stało się obec-
nie  zarówno  jego  pasją,  jak  i  sposobem  uzewnętrznienia  swoich 
emocji. Rozmawia z nim Zbigniew Komorowski. 

-Twoje prace można podziwiać w Internecie już od pewnego 
czasu. Teraz wraz z Zygmuntem Kwiryńskim, artystą mala-
rzem, tworzycie obrazy w duecie. Jakie były początki?

-Na początku grudnia 2020 r. współpraca zaowocowała namalo-
waniem  wspólnego  obrazu.  W  chwili  obecnej  przybrała  realne 
kształty w postaci stworzenia kilku ambitnych rozwiązań kompozy-
cyjnych. Kompozycje nazywane są rodzajem malarstwa efemerycz-
nego o rodzaju abstrakcji organicznej. 

-Malarstwo efemeryczne o abstrakcji organicznej czyli?…
-Pierwszy z terminów o które pytasz oznacza wielopostaciową ten-

dencję w  sztuce współczesnej    zakładającą  nietrwałość  i  krótki  czas 

trwania zdarzenia, natomiast abstrakcja organiczna to odmiana sztuki 
abstrakcyjnej, polegająca na operowaniu (w rzeźbie, malarstwie i grafi-
ce) formami nieregularnymi, sugerującymi kształty organiczne.

-Czym wasze prace są dla was samych i co powiesz o ich po-
wstawaniu? 

-Proces  tworzenia  obrazów  jest  pracochłonny.  Każdy  artysta 
dodaje coś od siebie i wnosi pewną kreatywną wartość artystyczną, 
co daje rezultat w zakresie niepowtarzalności powstałych dzieł. Ob-
razy posiadają wyjątkowe kolory. Są atrakcyjne pod względem tech-
niki i kompozycji. Artyści bardzo dobrze się rozumieją - każdy wie, 
co ma robić. Należy przyznać, iż mają koncepcję kompozycji, którą 
konsekwentnie realizują. 

-Malujesz do „szuflady” jedynie?
-Nie tylko. Mieszkańcy Koluszek mają szanse stać się posiada-

czami naszych prac. Obecnie  planujemy zorganizować wystawę w 
Koluszkach. Cenimy sobie mieszkańców Koluszek jako odbiorców 
naszej sztuki.

-Pomysł, by coś stworzyć razem, to jakiś jednorazowy pro-
jekt? Przyznaję, że dwóch malarzy współpracujących nad czymś 
wspólnym - to rzadkość. 

-Zamierzamy  długofalowo  kontynuować  swoją  współpracę. 
Niezależnie  od  wspólnej  pracy  każdy  z  nas  pracuje  również  nad 
swoimi własnymi obrazami. Jeśli chodzi o mnie, realizuję się w za-
kresie malarstwa abstrakcyjnego, preferując kolor jako główny śro-
dek  przekazu    artystycznego.  Tworzenie  oddzielnych  prac  służy, 
między innymi, wymianie doświadczenia.

-Jak spotkałeś w swoim życiu malarstwo? Czym jest dla 
Ciebie sztuka?

-Choć  z  zawodu  jestem  prawnikiem, w  rzeczywistości  zawsze 
bardziej interesowałem się sztuką. Sztuka była zawsze formą poszuki-
wania nowych środków wyrazu. Wybrany gatunek sztuki, który chcia-
łem przekazać na zewnątrz zależał od okoliczności, w której się znaj-
dowałem  i  mojego  wieku.  Była  to  sztuka  wielowymiarowa.  Na 
początku lat 80-tych na terenie Koluszek grałem w różnych zespołach 
rockowych. W dużej części sam je zakładałem. Następnie grałem w 
zespole metalowym ,,Yossarian’’ w Toruniu, który wykonywał napi-
saną przeze mnie muzykę i teksty. Ponadto, w 1988 r. zdobyłem wy-
różnienie na Wojewódzkim Festiwalu Muzyki Rockowej w Toruniu. 
W między czasie należałem także do łódzkiej grupy poetyckiej ,,Cen-
tauro’’. Muzyka  i  podejmowane  próby  literackie miały  cechy mło-
dzieńczego buntu. Teraz głównym kierunkiem mojej aktywności jest 
historia lokalna i właśnie malarstwo. Wyzwala  ono we mnie dużo po-
zytywnej energii, którą można bardzo szybko przekazać odbiorcy.

-Jesteś również współautorem wydanej w 2019 r. książki 
„Historia Koluszek”. 

Jako przejaw zainteresowania historią własnej rodziny napisa-
łem też  książkę „Winklowie i rodziny spokrewnione”, której publi-
kacja jest przewidziana już na połowę 2021 r. 


