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

OSP Koluszki – 44 714 58 27
Pogotowie Ratunkowe – 999

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

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

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

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

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

17.09  
ul. 3 Maja 8

18.09  
ul. 3 Maja 19G

19.09  
ul. Brzezińska 54

20.09  
ul. Przejazd 6

21.09  
ul. 11 Listopada 33

22.09  
ul. Żwirki 2

23.09  
ul. Głowackiego 20
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Cysterny stoją w korkach  
na Brzezińskiej

Rozpoczęła się przebudowa drogi od ulicy Brzezińskiej do Naf-
tobazy. Stanęła tam sygnalizacja świetlna i ruch odbywa się waha-
dłowo. Liczne cysterny, które przyjeżdżają do Naftobazy po paliwo 
blokują jednak ruch na ulicy Brzezińskiej tak, że wjazd do Koluszek 
od strony Brzezin jest utrudniony. Miejmy nadzieję, że prace będą 

prowadzone równie sprawnie jak do tej pory. Przypomnijmy, że dro-
ga od Erazmowa do lasu została wykonana w 7 dni. Ostatnim eta-
pem budowy drogi objazdowej od ul. Brzezińskiej do Erazmowa bę-
dzie odcinek prowadzący przez las. Inwestor zapewnia, że Lasy 
Państwowe udzieliły już niezbędnych zgód i także na tym odcinku 
budowa drogi rozpocznie się niebawem.

(tom)

Będzie Nowa droga od Strefy 
do Felicjanowa 

Gmina Koluszki przygoto-
wuje się do ogłoszenia przetargu 
na budowę nowej drogi, która po-
łączy tereny Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej z miejscowością 
Felicjanów. To już kolejna inwe-
stycja, która ma zminimalizować 
niedogodności komunikacyjne 
związane z zamknięciem i roz-
biórką obecnego wiaduktu nad 
torami i  budową nowego obiek-
tu. Na podstawie dostępnych na 
dzień dzisiejszy informacji za-
mknięcia wiaduktu można się 
spodziewać najwcześniej od dnia 
3 listopada.

(tom) 

Gmina Koluszki zatrudni  
do Pielęgnacji Zieleni

Gmina Koluszki dba o to, by coraz więcej drzew pojawiało się 
w przestrzeni miejskiej. Gmina wspiera także akcje społeczne sa-
dzenia drzew i krzewów. Pamiętajmy, że drzewa pełnią bardzo waż-
ną rolę w mieście: dają cień, obniżają temperaturę, zatrzymują wody 
opadowe, produkują tlen i pochłaniają dwutlenku węgla, zmniejsza-
ją zanieczyszczenia powietrza oraz wpływają również na psychikę i 
zdrowie człowieka.  

Nowe nasadzenia to jednak również obowiązki związane z pie-
lęgnacją drzew i krzewów. W związku z tym, Zakład Usług Komu-
nalnych w Koluszkach zatrudni na dogodnych warunkach ludzi, któ-
rzy zatroszczą się o zieleń miejską. Więcej informacji można 
uzyskać w bezpośrednio w Zakładzie Usług komunalnych w Ko-
luszkach, ul. Mickiewicza 4 lub pod telefonem 44 714-58-80

(tom)

Posprzątaj po swoim psie,  
ale też i po swoim koniu

Jazda konna zyskuje sobie coraz więcej zwolenników, z roku na 
rok jest więcej entuzjastów takiego spędzania czasu. Niestety prze-
jażdżki konne pozostawiają po sobie pewne konsekwencje, dosłow-
nie. I nie są one przyjemne dla innych użytkowników dróg i tras spa-
cerowych (rowerzystów i pieszych). W ostatnim czasie na 
chodnikach w Gminie Koluszki wielokrotnie znalazły się takie „nie-

spodzianki”. Zanieczysz-
czone były m.in. ul. Pięk-
na, ul. Odlewnicza, a 
nawet chodniki na Feli-
cjanowie

Jak twierdzą miło-
śnicy jazdy konnej, taka 
końska kupa to gratka dla 
działkowców. Nie jest to 
jednak rola przechodnia 
czy rowerzysty by zbie-

rać nawet tak cenny nawóz po cudzym koniu.
Widok amazonki na koniu budzi zazwyczaj miłe skojarzenia i 

jest miły dla oka. Dbajmy jednak o dobry wizerunek naszej gminy. 
Myślmy też o innych, nie tylko o sobie!

(tom)
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Wyjazd do teatru
Rada Osiedla „Głowackiego” zapra-

sza mieszkańców Osiedla i Gminy Ko-
luszki do Teatru Muzycznego w Łodzi na 
długo oczekiwany spektakl PRETTY 
WOMAN.

Spektakl w dniu 3 października 2021 r.  
o godzinie 17.00. Wyjazd autokaru z Ko-
luszek ul. Głowackiego przy PEPCO. 
Szczegółowe informacje tel. 512 998 400 
lub u Przewodniczącej  Rady Osiedla w 
sklepie ANIMALS.

Wybrano wykonawcę drogi  
do Osiedla w Regnach

Budowa długo wyczekiwanej przez mieszkańców drogi asfalto-
wej, łączącej osiedle wojskowe z drogą wojewódzką W-715 w Re-
gnach rozpocznie się niebawem. W wyniku ogłoszonego przetargu 
został wyłoniony wykonawca tej inwestycji – firma Bud-Drog z Ko-
luszek, która wykona tę inwestycję za niecałe 0,5 mln zł.  

(tom)

Komunikat KPGK
Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. 

z o. o. uprzejmie informuje, że w związku z awariami sieci wodo-
ciągowej, włączeniami sieci oraz przyłączy wodociągowych do 
istniejącej infrastruktury na terenie Miasta i Gminy Koluszki przy-
stępujemy od dnia 13.09.2021 r. do procedury podawania podchlo-
rynu sodu na Ujęciu Wody w Gałkowie Dużym do sieci wodocią-
gowej. Konieczność zastosowania dezynfekcji wody wynika z 
wystąpienia awarii na sieci wodociągowej, włączeniami oraz pro-
filaktyki. 

Planowany termin zakończenia podawania chloru ustalono na 
dzień 20.09.2021 r.

Zachęcamy do udziału  
w Zebraniach Sołeckich

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 21.09.2021 r. 
o godz. 17:00 (I termin), 17:15 (II termin) na terenie placu zabaw w 
Gałkowie Małym odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Gałków 
Mały Wschód w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołec-
kiego na rok 2022.

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 23.09.2021 r. 
o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) na terenie placu przy Mu-
zeum w Gałkowie Dużym odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa 
Gałków Duży w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołec-
kiego na rok 2022.

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 23.09.2021 r. 
o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) na terenie świetlicy w Fe-
licjanowie odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Felicjanów w 
sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2022.

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 24.09.2021 r. 
o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) na terenie SP w Różycy 
odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Różyca - Żakowice w spra-
wie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2022.

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 24.09.2021 r. 
o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) na terenie świetlicy w Re-
gnach odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Regny w sprawie 
rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2022.
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Przerwy w dostawach prądu
 � 22.09.2021r. w godz. 8:00 do 14:00: Koluszki ul.: Armii Krajo-

wej Nr od 39 do 90, Pileckiego Nr od 5 do 26, Żakowice  
ul.: Łączna Nr od 4 do 20, Piotrkowska 87.

 � 22 i 23.09.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki Stare 1.
 � 27.09.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Gałkówek 2, 3, 4, Gałkó-

wek Parcela, Przanowice 4, Gaj. 
 � 28.09.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Gałkówek 1, Gałkówek 

Kolonia, Adamów, Jordanów, Eufeminów 1 i 2, Koluszki ul.: 
Głowackiego Nr 10, 18,20 i 22, Ludowa Nr 1/3.

 � 28 i 29.09.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Małczew 1, 2, 3, Czy-
żyków.

Moje przeżycia i cierpienia  
mojej rodziny z lat  
II wojny światowej (cz.2)

Wrzesień, to czas kiedy 
szczególnie często wracamy pa-
mięcią do czasów II wojny świa-
towej. Poniżej publikujemy dru-
gą część wspomnień 
Władysława Kuriaty.

Ukraińcy Ci którzy byli w 
policji zaczęli uciekać do lasu z 
bronią w ręku. Rozpoczął się 
najokrutniejszy okres dla Pola-
ków zamieszkałych na b. tere-
nach wschodniej Polski. Wołyń 
to początek powstawania band 
ukraińskich tzw. banderowców, 
bulbowców i UPA. Założeniem 
tych band było wymordowanie 
ludności polskiej i zbudowanie 
samostijnej Ukrainy. Początko-
wo bandy te mordowały poje-
dyncze rodziny. Napadając w 
nocy mordując całe rodziny, sie-
kierami, przecinali piłami, dzie-
ci nabijali na sztachety lub kołki, 
obcinali języki, ręce, nogi, a nie-
kiedy wiązali ręce i nogi wszyst-
kim członkom rodziny pozosta-
wiając zamkniętych w domu i 
podpalając całe gospodarstwo. 
Tak zginął jeden brat mojej 
mamy z całą rodziną. Nazywał 
się Zenta Bronisław. Tegoż wuj-
ka Bronka przyszli i powiązali 
wszystkich drutami. Natomiast 
drugi wujek również brat mojej 
mamy nieopodal mieszkający 
wujka Bronka, a nazywał się 
Zenta Adam, uciekł z płonącego 
domu wraz z całą rodziną, ponie-
waż był związany sznurkami i w 
jakiś sposób rozwiązał się. Był to 
okres zimowy, wszyscy uciekali 
w koszulach i boso. Nikomu nic 
się nie stało, mimo że Ukraińcy 
zauważyli, ponieważ strzelali. 
Widocznie tak P. Bóg chciał. To 
się działo jednej nocy.

Na jesieni 1942 r. kiedy 
bandy rozpoczęły swoje żniwo, 
my uciekliśmy z osady, wyjeż-
dżając na dużą Polską kolonię 
Hipolitówkę. Kobiety z dziećmi 
nocowały na słomie na podło-
dze. Najechało się b. dużo pol-
skich rodzin i w każdym domu 

było pełno ludzi. My zatrzyma-
liśmy się u p. Łukomskich bo 
było najbliżej od nich do nasze-
go gospodarstwa.

Ja uważałem się za prawie 
dorosłego. Chodziłem z ojcem i 
innymi mężczyznami nocą na 
wartę. Polegała na tym, że wko-
ło tej kolonii pełnili ją wszyscy 
zdrowi mężczyźni, czuwając 
czy ktoś nie zbliża się do wsi.   

Każda noc była pod wielkim 
strachem. Ukraińcy nie dawali 
spokoju. Ciągle nękając, podjeż-
dżali pod samą wieś, ostrzeliwu-
jąc z karabinów maszynowych. 
Polacy też mieli trochę broni, ale 
to kropla w morzu.

W dzień jeździłem z ojcem 
do domu, aby pozostawiony in-
wentarz nakarmić. Było kilka 
krów, świnie, owce i konie. 
Końmi dojeżdżaliśmy tam i z 
powrotem. Ta tułaczka trwała do 
lutego lub marca 1943 r. Kiedy 
bandy zaczęły napadać nawet na 
duże wsie, zaczęto myśleć o 
ucieczce do miasta.

Wrócę do momentu przed 
wyjazdem na kolonię Hipoli-
tówkę. W początkowym okresie 
napadów band ukraińskich na 
Polaków, nasz Tata mówi do 
mnie i do mego młodszego brata 
Tadeusza: „idźcie chłopaki do 
pana Chmielowskiego, on obie-
cał że da nam psa”. U nas w po-
dwórku był zawsze jeden pies, a 
drugi był potrzebny po to, aby 
narobiły więcej hałasu w razie 
jakiegoś najścia. P. Chmielow-
ski mieszkał na wsi razem z 
Ukraińcami, jak ta wieś się na-
zywała – nie pamiętam. W każ-
dym bądź razie, była to duża 
wieś, wyłącznie zamieszkiwali 
ją Ukraińcy, za wyjątkiem rodzi-
ny Chmielowskich. Wieś ta była 
położona od naszej osady około 
5-6 km w kierunku na wschód 
idąc do Szmieszkowa. W 
Szmieszkowie zamieszkiwał 
wujek Władek Łoś z ciocią Zo-
sią, mojej mamy siostrą, Tade-

usz, Dorcia i Zbyszek to ich 
dzieci a moje cioteczne rodzeń-
stwo. Do nich nie raz się chodzi-
ło, to tę drogę dobrze znaliśmy. 
Idąc po tego psa do pana Chmie-
lowskiego, trzeba było przejść 
m.in. przez nasze łąki, około 5 
ha, które były porośnięte dość 
wysokimi krzakami. Do gospo-
darstwa p. Chmielowskiego do-
szliśmy nie zauważając nic 
szczególnego.

Kiedy podeszliśmy pod 
same jego zabudowania wspina-
jąc się, aby dojrzeć przez ogro-
dzenie, zauważyliśmy, że On jak 
i cała jego rodzina w wielkim 
pośpiechu szykują się do uciecz-
ki. Wszystko co było możliwe, 
ładowali na furmankę. Cała ta 
sytuacja jak i to, że ciągle żyli-
śmy pod wielkim strachem, spo-
wodowała, że nie weszliśmy na-
wet w jego zagrodzenie. Po 
prostu nie mieliśmy odwagi, aby 
w takiej sytuacji zawracać taką 
sprawą głowy. Jeszcze szybciej 
wracamy tą drogą do domu. 
Kiedy zbliżyliśmy się do tych 
łąk i krzaków, w niewielkiej od-
ległości zauważyliśmy dwóch 
bandytów, ubranych w niemiec-
kie płaszcze, z bronią na ramie-
niu, przy pasach pistolety i gra-
naty. Strach jeszcze większy nas 
ogarnął, o ucieczce nie było 
mowy, była za mała odległość.

Ja zdążyłem do brata szep-
tem powiedzieć: „ty się nie od-
zywaj ”. Ja znałem dobrze język 
ukraiński. Zaczęli nas wołać 
kiedy zauważyli, że my chcemy 
ich minąć. Nie było innej rady – 
idziemy do nich. Rozpoczęto 
nas wypytywać skąd – dokąd 

idziemy. Jak się nazywamy, czy 
ojciec ma broń, granaty itp. Na 
pytanie jak się nazywamy po-
wiedziałem nazwisko Ukraińca, 
którego znałem i z którego sy-
nem chodziłem do szkoły. Czy 
ojciec ma broń itp. odpowie-
działem nic mi nie wiadomo. 
Trzymali nas około 1-1,5 godz., 
a kiedy wreszcie słońce zaczęło 
się chować za horyzontem, po-
wiedziałem, że już musimy iść 
bo do domu mamy kawał drogi. 
Dla przedłużenia rozmowy i za-
interesowania, kazali nam pa-
trzeć przez lornetkę, aż wreszcie 
puścili. Idziemy w kierunku wsi, 
w której rzekomo nasz ukraiński 
ojciec mieszka. Kiedy uszliśmy 
już kawał drogi, nie mówiąc do 
siebie ani słowa, bo co to robi 
strach, odwróciliśmy się i pa-
trzymy co robią po naszym odej-
ściu. Stali na pagórku i patrzyli 
za nami przez lornetkę. Wreszcie 
skręcamy w kierunku naszego 
domu, biegniemy szybko. Mu-
siałem mówić dobrze po ukraiń-
sku skoro nie poznali się. Szczę-
ście od P. Boga, że nie kazali 
mówić pacierza po ukraińsku, 
wtedy by się wydało jakimi jeste-
śmy Ukraińcami. Do domu do-
szliśmy b. szybko. Mama akurat 
doiła krowy, a Tata podścielał 
słomą. Zaczęliśmy mówić co nas 
spotkało, ale więcej płakaliśmy 
jak było tego opowiadania, strach 
zapierał nam mowę. Po wysłu-
chaniu, ojciec zdecydował ucie-
kamy na Hipolitówkę. W tym 
miejscu doszedłem pamięcią do 
okresu naszej ucieczki na kolonię 
„Hipolitówkę”. 

Władysław Kuriata
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Panorama Firm

Olikol Rail Energy – nowy 
inwestor w Koluszkach 

Ci, którzy w latach 80-tych mieli po kilkanaście lat dobrze pa-
miętają serial  „Był sobie człowiek”- historyczną kreskówkę pro-
dukcji francuskiej, z podkładem muzycznym słynnej toccaty i fugi 
d-moll Jana Sebastiana Bacha. W czołówce serialu w pewnym mo-
mencie widzimy, jak kocioł parowy w oka mgnieniu zamienia się w 
słynną Rakietę Stephensona, tego samego który był konstruktorem i 
poprowadził w roku 1825 pierwszy na świecie pociąg z Liverpoolu 
do Manchesteru. Potem już była lawina: lokomotywę parową zastę-
pować zaczęły elektryczne, a wagony stawały się coraz nowocze-
śniejsze, by w końcu osiągnąć zawrotną prędkość, porównując z 
pierwszymi pociągami. Ręcznie sterowane semafory zastąpiła auto-
matyka, podobnie jak pewne czynności nastawniczego przejęły 
elektroniczne urządzenia. Jaka będzie kolej przyszłości?  W kolusz-
kowskiej strefie  ekonomicznej powstanie niedługo laboratorium, w 
którym będą produkowane urządzenia służące polepszeniu i unowo-
cześnieniu obsługi ruchu kolejowego.  

Z Maciejem Kosickim, członkiem Zarządu spółki Olikol Rail 
Energy, projektantem w branży sterowania ruchem kolejowym  i Ra-
fałem Wyka, prezesem spółki Olikol Rail Energy rozmawia Zbi-
gniew Komorowski.

-Zarówno wielkie firmy jak i te małe, tworzą ludzie, którzy 
mają swoją historię. Jaka jest wasza?

Maciej Kosicki - Nasza znajomość i koleżeńska przyjaźń swoje 
początki ma w szkole średniej i potem na studiach. Mieszkaliśmy w 
bursie w Zduńskiej Woli, gdzie chodziliśmy do Technikum elektro-
nicznego, szkoły o ciekawej renomie. Rafał był z Koluszek, ja z oko-
lic Koła.  Do dziś utrzymujemy z wieloma kolegami z klasy kontakty. 

Rafał Wyka - W szkole podczas zajęć chodziliśmy w mundur-
kach, na których trzeba było mieć naszyte paski, oznaczające klasę. 
(jeden pasek – pierwsza klas itd., )  Jak nie było tarczy z herbem i 
numerem szkoły na twoim mundurku, albo miałeś ją przypiętą, a nie 
przyszytą, zostałeś wyrzucony z lekcji. Na zajęcia do laboratorium 
przychodziliśmy w białych fartuchach elegancko wyprasowanych. 
Jak jeden z naszych kolegów przyszedł na lekcję w krótkich spoden-
kach- to była afera. To takie nasze szkolne „smaczki”.  Z tego co mi 
wiadomo oprócz mnie jest jeszcze jeden absolwent tej szkoły z Ko-
luszek – pan Zbigniew Winkiel -prezes Agat S.A. Spotkaliśmy się 
razem na zjeździe absolwentów. 

Maciej Kosicki - W naszej klasie tylko dwie osoby były miej-
scowe, reszta to przyjezdni. To pokazuje popularność tej placówki w 
dalekich nawet stronach i jej poziom nauczania. Nasza znajomość jak 
już wspomnieliśmy, nie skończyła się na zdaniu matury. Ukończyli-
śmy te same kierunki studiów: elektrotechnikę  i informatykę stoso-
waną na Politechnice Łódzkiej. Po studiach nasze kariery zawodowe 
na pewien czas rozeszły się, by po kilku latach zejść się na nowo. 

Rafał Wyka- Studia to był bardzo dobry czas. W czasie naszej 
pracy zawodowej, nabraliśmy różnych, innych doświadczeń, które 
obecnie bardzo procentują, zwłaszcza że i Maciek i ja mamy różne 
spojrzenie na pewne sprawy zawodowe. Obecnie mogę powiedzieć, 
że Maciek jest bardziej „techniczny:’, ja bardziej „biznesowy”. 

-Jak potoczyły się wasze drogi zawodowe?
Rafał Wyka - pracowałem najpierw w Telekomunikacji, w cen-

trum przetwarzania danych. Potem pracowałem Orange Polska w ra-
mach grupy France Telekom. Dużo wtedy latałem po świecie, dobie-

rałem wysokopoziomowe technologie do nowoczesnych rozwiązań 
IT, tym bardziej, że w Polsce kwestia ta dopiero raczkowała. Byłem 
odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w ramach grupy Orange 
Polska. W roku 2013 roku zostawiłem pracę IT dla dużych organiza-
cji międzynarodowych, i przeszedłem do PKP energetyki, gdzie by-
łem dyrektorem programu związanego z wdrażaniem na polskie 
szlaki kolejowe „Pendolino”. Zbudowałem od zera cały zespół, któ-
ry zarządzał tym programem następnie byłem dyrektorem jednego z 
departamentów odpowiedzialnego za inwestycje w PKP Energety-
ka,  Praca ta była wyczerpująca ,zdrowie zaczynało dawać o sobie 
znac i tak po latach pracy w PKP Energetyka  Maciej namówił mnie, 
byśmy razem stworzyli własną firmę i pracowali dla kolei. Tak do-
szło do założenia Olikol Rail Energy. 

Maciej Kosicki - W tym czasie, gdy Rafał zbierał „szlify” ma-
nagerskie które obecnie bardzo się przydają, ja  uczyłem się na po-
ziomie technicznym. Zbierałem swoje doświadczenie pracując, w 
przeciwieństwie do Rafała, w małych firmach. Były to także przed-
siębiorstwa pracujące na potrzeby kolei. Po skończonych studiach 
doktoranckich pracowałem w niedużym biurze projektowym. Moje 
miejsca pracy związane były zwykle z robotami w terenie: przy 
przebudowie nastawni w Białymstoku, przy stacji kolejowej w Rze-
pinie przy granicy z Niemcami, w Oświęcimiu, Toruniu, Krakowie 
czy ostatnio w Łodzi Kaliskiej. Obecnie przebudowujemy bocznicę 
na PKN Orlen w Płocku, gdzie głównym wykonawcą jest kolusz-
kowski Agat.  Z większych robót pracujemy dla Podkarpackiej Ko-
lei Aglomeracyjnej w Rzeszowie. 

-Doktor informatyki w małej firmie? 
Maciej Kosicki - Zawsze uważałem, że człowiek w wielkim 

przedsiębiorstwie jako osoba nie istnieje, „ginie w tłumie”, a w ma-
łej firmie jest „widoczny” cały czas. Kształciłem się tam i zdobywa-
łem swe umiejętności jako projektant sterowania ruchem kolejo-
wym. Od 11 lat działam jako projektant w branży SRK- czyli 
Sterowanie Ruchem Kolejowym. Do głównych zadań projektanta 
srk należy zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

-Rozumiem, że jak gdzieś nie dojedzie pociąg na czas, bo np. 
„siądzie” elektronika to już wiadomo, kto za tym „stoi” (śmiech).

Rafał Wyka - żeby była jasność. My za opóźnienia pociągów nie 
odpowiadamy, realizujemy inwestycje potrzebne do sterowania po-
ciągami zlecone przez PKP PLK  

-Porozmawiajmy właśnie o tej stronie podróżowania.
Rafał Wyka -Weźmy na przykład drogę hamowania, która dla 

określonych prędkości może wynieść więcej niż kilometr. Gdy po-
ciąg zostanie z jakiegoś  powodu skierowany na niewłaściwy tor,  po 
którym porusza się inny skład, to nie ma marginesu na błąs - dojdzie 
do zderzenia i maszynista nie ma tu za wiele do powiedzenia. Wy-
obraźmy sobie, że pociąg, który waży kilkaset ton,  pędzi z szybko-
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ścią 160 na godzinę i ma drogę hamowania obliczoną na 1,3 kilome-
tra, wjeżdża w  rozjazdy lub w stację, spotyka coś na swej drodze 
- gdzie nic nie może stać, to dochodzi do tragedii. 

-Zapytam w tym momencie o Szczekociny i o Baby. Przypo-
mnijmy, co zawiodło, automatyka czy człowiek?

Maciej Kosicki- Niestety, urządzenia ulegają czasem awarii, wte-
dy decyduje człowiek jak ma jechać pociąg. Do wypadków jeśli do-
chodzi, to dzieje się właśnie w takich sytuacjach. Dopóki urządzenia 
sterowania ruchem są sprawne, wszystko działa jak należy. Nie czyta-
łem szczegółowo sprawozdań po wypadkowych w Babach i Szczeko-
cinach, ale słyszałem, że w większości zadziałał czynnik ludzki. 

Rafał Wyka- Mówiąc obrazowo, musimy zabezpieczyć ruch ko-
lejowy w taki sposób, by np. wiedzieć, jaka jest droga przebiegu po-
ciągu tj. po których torach i  zwrotnicach pociąg wjeżdża.  Za bez-
pieczeństwo odpowiada mnóstwo zależnych od siebie technicznych 
zabezpieczeń. Jeśli któryś z tych „klocków” nie działa, czyli mamy 
np. przebudowę na torach czy jest jakaś awaria, wtedy decyduje czło-
wiek, który wszystko sprawdza. Gdy w którymś momencie coś prze-
oczy lub zrobi źle, może dojść do wypadku. Osoby pracujące w kon-
troli ruchu pociągów w PKP PLK mają na sobie wielką 
odpowiedzialność. Jest to trudna i jak widać bardzo odpowiedzialna 
praca. 

-Podobnie do wypadku tragicznego w skutkach doszło w 
lato 2015 roku na stacji w Żakowicach.

Rafał Wyka - Nie mamy dokładnej wiedzy jak to się stało.  Po-
wracając do szczegółów naszej pracy. Odpowiadamy za całe zabez-
pieczenie ruchu, za odpowiednie zaprojektowanie systemu ostrze-
gawczego itd. Liczymy poszczególny czas, potrzebny do tego by 
wiedzieć, ile sekund minie, zanim pociąg znajdzie się przy krawędzi 
przejazdu kolejowego. Gdy na przejeździe jest dróżnik, to on odpo-
wiada za zamknięcie rogatek. Niemniej i on by podnieść lub opuścić 
rogatki. może częściowo być uzależniony od urządzeń srk Zatem 
nasze zdenerwowanie skierowane pod adresem konkretnego dróżni-
ka, który właśnie znowu zamyka przejazd- tak często udzielające się 
kierowcom, jest bezpodstawne, bo ostatecznie wykonuje on swoją 
pracę według ściele określonych zasad i nie może ich zmienić. 

Maciej Kosicki - Zwykle dzieje się tak, że dróżnik ma obowią-
zek sprawdzić, czy wszystkie rogatki są zamknięte, i wtedy maszy-
nista pociągu otrzymuje zgodę na przejazd. Oczywiście są  sytuacje, 
gdy o wszystkim decyduje tylko sam człowiek. 

-To dlatego wielu kierowców na przejedzie w Gałkówku stoi 
długo i wypowiadają niecenzuralne słowa pod adresem dróżni-
ka. W dawnych latach pociągi też tedy jeździły a mimo to, tak 
długo jak obecnie nie czekało się.

Rafał Wyka - Kiedyś dróżnik mógł nawet w ostatniej chwili za-
mknąć i otworzyć szlaban. Dziś mamy zabezpieczenie elektronicz-
ne, które odpowiadają za bezpieczny ruch na torach i drogach. Teraz 
jest tak, że najpierw zamykane są rogatki, potem dróżnicy porozu-
miewają się z dyżurnymi ruchu, którzy mogą wyprawić pociąg w 
kierunku przejazdu. Ten po dojechaniu i  całkowitym minięciu prze-
jazdu umożliwia podniesienie rogatek. To wszystko trwa. Owszem,  
ten system jest mankamentem dla kierowców, ale to cena naszego 
bezpieczeństwa.

W Gałkówku mamy kilka torowisk, jest duży ruch, co spowal-
nia ruch drogowy. Ta kwestia staje się pomału problemem społecz-
nym. Nie raz już dochodziło do rękoczynów, gdy kierowcy musieli  
czekać na podniesienie szlabanu kilka czy kilkanaście minut. To nie 
dotyczy przejazdu,  o którym mówimy, ale w Polsce PLK często 
skarży się na takie sytuacje. 

Maciej Kosicki- Kiedyś była możliwość, by dróżnik pomiędzy 
przejazdem dwóch składów pociągów przepuścił  dwa lub trzy sa-

mochody. Teraz może być to niemożliwe, bo  automatycznie każde 
takie nieplanowane podniesienie rogatek zatrzymuje i opóźnia  ruch 
pociągów. 

Rafał Wyka- Kiedyś przebudowywaliśmy przejazd kolejowy w 
średniej wielkości mieście. Były ogromne korki bo przejazd nie 
działał poprawnie i mieliśmy to zmienić W końcu, gdy pojawialiśmy 
się na budowie, witał nas burmistrz tego miasta z zapytaniem, czego 
nam potrzeba, co może dla nas zrobić, byśmy jak najszybciej udroż-
nili przejazd samochodów w tym miejscu. Niezadowolenie tamtej 
sytuacji skierowane było nie do nas, a w stronę burmistrza jako go-
spodarza.  

-Czasem jesteśmy świadkami, gdy,  pomimo, iż przez całe 
minuty nie nadjeżdża pociąg, rogatki są opuszczone. Dlaczego 
tak się dzieje?

Maciej Kosicki - To że przejazd jest zamknięty nie musi ozna-
czać, że pociąg pojawi się za chwilę.. Czasem jest tak, że system 
sam otrzymuje informację o jakiejś awarii i automatycznie opuszcza 
rogatki do czasu naprawienia błędu. Jest jeszcze jedna uwaga i rada 
dla kierowców, którzy przejeżdżając przez otwarty przejazd, nagle 
zostają „zamknięci”  na torach pomiędzy opuszczonymi w tej chwi-
li zaporami. Nie trzeba się obawiać ,że rogatki nie da się pokonać 
(powalić)  samochodem, trzeba ruszyć do przodu i zjechać z torów. 
Rogatki są wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego. Nie sta-
wiają takiego oporu, aby ich samochodem nie przełamać. Najnow-
sze drągi posiadają nawet bezpiecznik kulowy wielorazowego użyt-
ku, umożliwiający wyłamanie drąga w sposób kontrolowany.

Rafał Wyka - Jest też  druga ważna uwaga. Nie wjeżdżajmy na 
tory, gdy  sygnalizacja świetlna wciąż pokazuje nam znak „stop”, 
nawet jeśli zapory są podniesione. Co robią często kierowcy? Nie 
czekając na świetlny znak „wolne”, wjeżdżają na tory. Gdyby w tym 
czasie wystąpiła jakaś awaria, zapory natychmiast zostaną opusz-
czone zamykając pojazd w środku. Wówczas niebezpiecznym wro-
giem naszego bezpieczeństwa jest panika, której należy unikać. Gdy 
jednak samochód na swej drodze napotka zbliżający się pociąg, nie 
ma żadnych szans. Droga hamowania przy 120 km na godzinę wy-
nosi 1000 metrów. 

-Wasza działalność jest wielotorowa. Obecnie przygotowu-
jecie się do działalności na terenie Strefy Inwestycyjnej w Ko-
luszkach. 

-Rafał Wyka - Mamy zaawansowane pomysły co do wprowa-
dzania nowych produktów na polski rynek kolejowy. Otrzymaliśmy 
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na budowę laborato-
rium w Koluszkach. Postanowiliśmy postawić także siedzibę naszej 
firmy. 

-Od października tego roku ruszacie z budową. Co to będzie 
za laboratorium? 

Rafał Wyka- Postawimy na Strefie budynek o powierzchni około 
1000 metrów. Na parterze będzie laboratorium, na piętrze biura.  Tak 
jak już wcześniej wspomniałem,  będziemy zajmować się prowadze-
niem badań nad wyprodukowaniem nowych produktów elektronicz-
nych, wykorzystywanych na polskiej kolei. Mamy już umowę z jed-
nym z dużych polskich dostawców. Zanim to laboratorium powstanie, 
mamy już swoje sukcesy. Projekt, którego autorem jest Maciek, nosi 
nazwę „Delta-X” i sprzedajemy go już na rynku. W ramach tego pro-
jektu zapewniamy zasilanie dla stacji kolejowych. Na naszych urzą-
dzeniach „pracuje” już kilkanaście stacji kolejowych w Polsce. 

-Na czym polega  jego działanie?
Maciej Kosicki- Zapewnia ono zasilanie energii z kilku źródeł. 

Gdyby któreś z tych źródeł uległo awarii, automatycznie rozpoczy-
na pracę drugie, a gdyby i ono się popsuło, uruchamia się agregat, 
zapewniający zasilanie w sposób ciągły.  Dyżurny ruchu, ma kontro-
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Pamiętniki kaletnickie III cz. 4
Pewien angielski celebryta, dziennikarz  i znawca motoryzacji, 

postanowił kupić sobie w Anglii  rancho na miarę amerykańskiego 
rozmachu. Kupił, w myśl zasady: „Kto bogatemu zabroni?”. Seria 
programów telewizyjnych, która powstawała w trakcie tego przedsię-
wzięcia, opowiada o paśmie porażek i nieszczęść, z życia początkują-
cego farmera. Po co w ogóle o tym piszę? Otóż - gdyby ten majętny 
człowiek, o rozbrajającym poczuciu humoru i równie wielkiej beztro-
sce życia, zapytał mnie wcześniej o radę, to na podstawie własnych, 
kaletnickich doświadczeń, powiedziałabym mu jak będzie i, żeby dał 
sobie spokój z tym pomysłem z góry skazanym na zagładę.

Ogród bowiem, to szkoła pokory. A co dopiero takie rancho, 
wielkości niewielkiego województwa – to już szkoła cudotwórstwa.

Każdy ogród, ma swój charakterek i własne zdanie, zwykle od-
mienne od zdania właściciela ogrodu. O ile letnicy i działkowicze z 
okolic, jakich znam, zaliczają niepowodzenia „przydomowego kali-
bru” – ktoś stracił wszystkie bukszpany, komuś innemu popękały po-
midory, jeszcze innemu ślimaki pożarły ogórki, o tyle, facet z telewi-
zji, doświadcza porażek na skalę przemysłową.  Nie dziwi mnie 
popularność tego programu, w końcu, każdy lubi popatrzeć jak inne-
mu nie wychodzi. Ja, także mam ogromne doświadczenie w kwe-
stiach wpadek i niewypałów ogrodowych, o których obszernie opo-
wiadałam w poprzednich sezonach „pamiętników kaletnickich” – co 
mam nadzieję poprawiło wam humor. Niewiele się zmieniło. dramat 
pogania plajtę i kompromitację, a powód wszystkich blamaży jest 
taki, że wszelakie byty ogrodowe, począwszy od mniszka lekarskiego 
(nie mylić z mleczem), aż po ćmy (sic!) bukszpanowe, mają swoje 
zdanie, „ i choćby przyszło tysiąc atletów i każdy zjadłby tysiąc kotle-
tów, to…” – to nie ma siły i tak nie ogarniesz!

Od kiedy własnymi rękoma próbuję zmuszać ogród do zachowa-
nia zgodnie z moją wolą, nabrałam szczerego i głębokiego szacunku 
do wszystkich rolników, którzy jakimś cudem dają radę. Wspomina-
jąc słowa owego celebryty-na-traktorze: jeśli kiedykolwiek zobaczy-
cie rolnika złorzeczącego na przeciwności losu (pogodę, przepisy, pa-
pierologię, szkodniki…), przytulcie go i zaproście do baru, bo on, nie 
narzeka tylko na pogodę, on walczy o byt! - swój i nasz przy okazji.

lę nad tym systemem, oraz możliwość diagnostyki i obsługi za po-
mocą specjalnej tablicy kontrolnej. 

-Ostatnio podróżujący do czy z Warszawy, np. na Śląsk czy 
do Małopolski, zauważyli częste opóźnienia pociągu o 10 lub 
więcej minut. W tym czasie nie było żadnego wypadku kolejowe-
go, zatem zawiódł system kierowania ruchem?

Rafał Wyka - Za te sytuacje my nie odpowiadamy. Powód opóź-
nień na kolei to problem wielowątkowy: stan techniczny składów, 
awarie urządzeń i systemów w takich branżach jak elektryczna sieć 
trakcyjna, urządzenia srk, elementy układu torowego, niedostatecz-
na ilość obsługi i inne

-Kto może zostać zatrudniony w waszej firmie?
Rafał Wyka - Po wybudowaniu labolatorium oraz siedziby pla-

nujemy przesunąć tam naszych dotychczasowych pracowników, 
czyli około 50 osób.  To głównie inżynierowie elektromonterzy. Li-
czymy też na nową kadrę. Jesteśmy  w stanie przekazać wiedzę i na-
uczyć każdego, kto do nas przyjdzie z chęcią nauki i zaangażowa-
niem.  Mamy wciąż otwarte rekrutacje na prace inżynierskie, jak i 
elektromonterskie.  Każdy absolwent kierunków elektrycznych lub 
elektromonterskich, czy to po studiach, technikach  czy po zawo-
dówce, może liczyć na zatrudnienie. Podobnie jesteśmy otwarci na 

współpracę ze szkołami o wyżej wspomnianych kierunkach, by za-
pewnić uczniom takich szkół praktyki w „Olikol Rail Energy”. La-
boratorium uruchomimy gdzieś na koniec przyszłego roku, to będzie 
duża inwestycja dla nas Projekt przekroczy pewnie 4 mln zł. 

-Na czym będzie polegała specyfika waszej pracy?
Rafał Wyka - Realizujemy kontrakty kolejowe oraz energetycz-

ne. Część naszych pracowników jest zatrudniona w naszym dziale 
rozwoju  cześć wykonuje prace biurowe, a jeszcze inni są zatrudnie-
ni na budowach na terenie całego kraju. To praca generalnie w dele-
gacji. Na kolei dokonują się duże zmiany, zwłaszcza w energetyce. 
Koluszki to właściwe miejsce, można powiedzieć, że mamy tu swe-
go rodzaju zagłębie energetyczne: Agat, Procad, Art in Energy i te-
raz wchodzi na rynek nasza firma. 

Maciek Kosicki - Dodam,  co dla inżynierów jest ważne, ze ist-
nieje możliwość zdobycia u nas uprawnień budowlanych  w trzech 
branżach : elektrycznej, sterowania ruchem kolejowym oraz w bran-
ży telekomunikacyjnej. W naszym środowisku zawodowym te 
uprawnienia są mniej więcej tym, czym aplikacja dla prawnika czy 
specjalizacja dla lekarza. Serdecznie zapraszamy , zapewniamy cie-
kawy zawód oraz rozwój. Koluszki to miasto, które powstało i roz-
wijało się dzięki kolei. Mam nadzieję, że my też pójdziemy tą drogą. 

 I oto jest miejsce na podziękowania (to już drugie, dla tego nie-
samowitego człowieka w historii „pamiętników kaletnickich”) dla 
pana Piotra, który od trzech lat w spółce ze swoją krasulą, kurami i 
kaczkami, dają radę (!!) i dzięki niemu, mam domowy twaróg i naj-
pyszniejszą jajecznicę świata, a czasem kaczkę z jabłkami.

Tymczasem w kaletnickim raju, wydałam wyrok na orzech włoski. 
Wielkie to drzewo, na skutek silnych wiatrów w zeszłym roku przechy-
liło się niebezpiecznie w stronę okna w sypialni. Ciekawskie gołębie 
mogły bezwstydnie podglądać mnie w porannym dezabilu, co oczywi-
ście nie miało tak wielkiego znaczenia, jak fakt, że owo drzewo mogło 
przy okazji kolejnej wichury wleźć do domu razem z oknem, a to już 
mało przyjemne, nawet niebezpieczne. Dlatego wyrok zapadł – piła!

Spieszę poinformować, wszystkich samozwańczych stróżów po-
rządku, których w okolicy nie brakuje, że orzech włoski jest drzewem 
owocowym, a na ścięcie takiego pozwolenie nie jest wymagane. Do 
meritum… Do wystającego kikuta pnia przybiłam blat i poważnie 
oświadczyłam : „Teraz będziesz stołem” (tak wiem,  mężczyzno mo-
jego życia, że nie ja osobiście przybijałam ten blat, ale na potrzeby fe-
lietonu, wystarczy informacja, że blat został przybity). Wracając do 
orzecha, tuż po tym jak blat ZOSTAŁ PRZYBITY a drzewo  poznało 
swoje nowe przeznaczenie, okazało się, że jako roślina ma na swój 
byt zupełnie inny pomysł. Jako że nie mogło być już drzewem, a nie 
chciało zostać stołem, postanowiło zostać krzewem – żal mi się zrobi-
ło rośliny z taką determinacją życia i znów ogród postawił na swoim.

Zdecydowanie gorsze są konflikty wewnątrz ogrodowe, takie jak 
ćma kontra bukszpan. W tej walce, bez wahania opowiedziałam się po 
stronie krzaka. Rozwiązań było kilka. Najprostsze – masz problem idź 
do sklepu i kup odpowiedni preparat – może to i skuteczne, ale wolałam 
bardziej naturalne sposoby. Sąsiedzi patrzyli z dezaprobatą kręcąc gło-
wami – „nie uda się Pani” - mówili. A jednak soda oczyszczona z pły-
nem do mycia naczyń czyni cuda – udało się! Nie trzeba wydawać mi-
lionów na specjalistyczną pomoc chemiczną. Sodę kupiłam za 1 zł i 
bukszpan wygrał z ćmą! Gratulacje dla bukszpana! Sposoby walki z 
bezdomnymi ślimakami są dużo bardziej brutalne, wciąż walczę oby-
wając się bez sławnych w świecie ogrodniczym niebieskich granulek. 
Metoda naturalna na ślimaki nazywa się jeż. Trzeba mi jeża! 

Karolina Kolasa
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Projekt międzynarodowy

Razem raźniej w Europie
W minionym tygodniu Stowarzyszenie Mroga gościło delega-

cję z Rumunii – przedstawicieli lokalnej grupy działania „Colinele 
Prahovei”. Celem wizyty było podpisanie umowy w celu realizacji 
projektu międzynarodowego „Razem raźniej w Europie” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Za-
łożeniem projektu jest nawiązanie współpracy gospodarczej pomię-
dzy dwoma regionami Europy; Polską i Rumunią -  organizacja wy-
jazdu studyjnego oraz warsztatów dla przedsiębiorców. Do realizacji 
projektu przystąpiła również sąsiadująca z Mrogą LGD Ster.

Podczas krótkiego, dwudniowego pobytu goście odwiedzili 
Park wodny w Lisowicach, Kolej wąskotorową w Rogowie oraz lo-
kalnych przedsiębiorców: Krainę Dzikiej Kaczki oraz Winnicę Smo-
lis w Brzezinach. Na koniec odbyła się uroczysta kolacja z udziałem 
lokalnych samorządów oraz Marszałka Województwa Łódzkiego.

Drugiego dnia odbyło się spotkanie z Burmistrzem Koluszek 
Waldemarem Chałatem. Goście z zaangażowaniem i ciekawością 
prowadzili rozmowę z Panem Burmistrzem nt. rozwoju gminy, pa-
dały pytania o przedsiębiorstwa, które rozwijają się na naszym tere-
nie, o podatki gminne oraz środki z Unii Europejskiej jakie gmina 
Koluszki pozyskała. Pan Burmistrz opowiedział o tym, jak Kolusz-
ki rozwijały się na przestrzeni lat, o rozwoju kolei, która w zasadzie 
zapoczątkowała dalszy rozwój całej gminy. 

Nie możemy się już doczekać dalszych efektów współpracy 
polsko-rumuńskiej.

Agnieszka Kilian, 
stowarzyszenie  „Mroga”

Tęcza na pożegnanie lata 
Czytelniczka Natalia przesyła wszystkim czytelnikom TwK kolo-

rową tęczę jaka pojawiła się nad miastem na pożegnanie lata. Tęcza w 
wielu kulturach kojarzy się bardzo pozytywnie i nie zmieniajmy tego. 

„Pożegnanie”
Lato, Lato wszędzie

A gdy minie, co to będzie?
Mija Lato czas na jesień
Równie piękną i złocistą

A na Lato poczekamy 
Za okrągły rok znowu się spotkamy.

Lato żegna się z ulicą 
Kolejową w Koluszkach.  
Na pożegnanie przesyła 
piękną tęczę.

Laserowe show w Lisowicach
Pokaz laserów na wodzie zwień-

czy mijający sezon letni w Lisowi-
cach. Wszystko już po zapadnięciu 
zmroku, by było jeszcze bardziej kli-
matycznie.  Przypomnijmy, że wyda-
rzenie odbędzie się 2 października. Pół 
godzinne pokazy rozpoczną się o godz. 
19.30 i będą co godzinę powtarzane do 
godziny 22.30. Przy projekcie laserów na wodzie chodzi o wykorzy-
stanie tafli wody jako ekranu. Będzie efektownie i kolorowo.

(tom)
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„Budzi się Ludzi”

Program telewizyjnej „Trójki”  
już kolejny raz w Lisowicach 

W ostatnią niedzielę teren ośrodka rekreacyjno wypoczynkowe-
go w Lisowicach odwiedziła ekipa programu telewizyjnego TVP 3 
„Budzi się ludzi”. Program był nadawany na żywo a transmisję, któ-
ra była emitowana w godzinach przedpołudniowych można jeszcze 
raz obejrzeć na internetowych stronach telewizyjnej  „Trójki”. Na 
początku programu wystąpił Burmistrz Koluszek, Waldemar Chałat, 
zapraszając do Lisowic, w Gminie Koluszki, wszystkich pragnących 
nieco rekreacji i wytchnienia. Potem przed kamerami stanęli inni 
mieszkańcy, zaangażowani w różne projekty, zarówno kulturalne, 
sportowe lub rekreacyjne, podróżnicze, biznesowe, historyczne czy 
kulinarne. 

Wystąpili: Orkiestra dęta OSP w Koluszkach pod batutą kapel-
mistrza  Adama Kowalczyka, zespoły ludowe „Złota Jesień” pod 
kierunkiem Tomasza Olczyka, Zygmuntowiacy”, którego kierowni-
kiem jest Teresa Petrykowska. Przed kamerami głos zabrał  Adam 
Sołtysiak- szef kuchni  restauracji Kriada, który zapraszał do swoje-
go lokalu w Lisowicach przez cały rok, bez względu na wakacyjny 
sezon. Paweł Waczyński zachęcał do korzystania  z Parku Linowego 
w Lisowicach, o hafcie opowiadała Ewa Cieniak, twórczyni słynnej 
już i znanej mieszkańcom Koluszek „Panoramy Miasteczka”; przed 
kamerami zabrała też glos Mariola Garnys-Jaskóła, dyrektor Przed-
szkola nr 2 w Koluszkach, która wraz z dziećmi ze swej placówki 
zachęcała, by wspierać chorą Maję w zbiórce funduszy na jej specja-
listyczne leczenie. Telewidzowie mogli podziwiać przedszkolaków 
w tańcu słynnej „Belgijki”, przygotowanych przez wychowawczy-
nie grupy. 

O swoich muzycznych i wokalnych możliwościach przypo-
mniał Borys Chmielewski, który wraz ze swoim ojcem, Romual-
dem, udzielił telewizji łódzkiej wywiadu. Kolejno wystąpili też: ko-
luszkowski Klub Karate Kyokushin,z prezesem klubu Krzysztofem 
Derachem, a Aleksandra Urbańczyk zachęcała  telewidzów do ko-
rzystania z  lisowickiego wakeboardingu. Przedstawiciel stowarzy-
szenia „Historia Koluszek” mówił o mającym powstać niebawem 
Muzeum Koluszek, w którym jedna ze stałych wystaw będzie po-
święcona Władysławowi Strzemińskiemu i Katarzynie Kobro, a In-
struktor WOPR ze Zduńskiej Woli, Paweł Sochal przedstawił zasa-
dy bezpieczeństwa podczas korzystania z basenu i kąpieliska w 
Lisowicach. Wywiadu udzielił także Sławomir Sokołowski. Prze-
wodniczący Rady Powiatu jest mistrzem pszczelarstwa i tym razem 
wystąpił w takiej właśnie roli. 

Teresa Jędrzejewska z Ogródków Działkowych mówiła o walo-
rach ich posiadania, natomiast Elżbieta Olszyńska, szefowa „Piekar-
ni Olszyńscy” i Jan Cygan - mistrzowie piekarnictwa opowiadali o 
dobrodziejstwach spożywania pieczywa. Szczepan Feja zachęcał do 
dalekich podróży, Dominik Trojak przybliżył najdawniejsze i bliż-
sze dzieje Gałkowa Dużego, Gałkowa Małego i okolic; o tym, jak 
wygląda obecnie służba i praca strażaków opowiadał Sylwester No-
wiński z Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach, a Joanna Bucz-
kowska zachęcała do zimowych kąpieli wzorem  „Morsów z Liso-
wic”. O urokach kulinarnych naszych stron  opowiadała Anna 
Włodarczyk z Koła Gospodyń Wiejskich. Do sportu i ćwiczeń fit-
ness namawiała Agata Kowalska, nauczycielka Wychowania Fi-
zycznego w  jednej z koluszkowskich szkół. Klaudia Duczek, która 
jest barberem, czyli fryzjerem zajmująca się strzyżeniem brody, 
przybliżyła najnowsze trendy modowe w noszeniu przez mężczyzn 

zarostu. O Klubie dyskusyjnym „Okiem Kobiety” mówiły: Mariola 
Garnys-Jaskóła, Bogumiła Banaś, Maria Markowska-Kurc. Na ko-
niec programu wywiadu udzielił prezes OSP Koluszki Jacek Łasz-
cyk, a całość zamknęła rozmowa z Mateuszem Karwowskim, dyrek-
torem wydziału ds. Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, 
który od samego początku był pomysłodawcą „Projektu Lisowice”.

Telewidzowie mogli też poznać bliżej walory wszystkich atrak-
cji, jak choćby paru linowego czy możliwości uprawiania kajakar-
stwa. To była dobra reklama naszej Gminy, a uśmiech w naszą stro-
nę skierowali tego dnia i autorzy programu telewizyjnego, i słonce: 
mieliśmy cudowną pogodę, jak na zamówienie. 

Zk
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PRZEDSIĘBIORSTWO AGAT S.A. Z SIEDZIBĄ W KOLUSZKACH 

POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

STARSZY INSPEKTOR/SPECJALISTA  
DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Wymagania:
• wykształcenie wyższe – kierunek lub specjalność w zakresie BHP 

bądź studia podyplomowe w zakresie BHP
• minimum roczny staż pracy w służbie BHP (dla stanowiska  

Specjalisty ds. BHP)
• prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej  

pozycji na rynku
• możliwości rozwoju zawodowego
• atrakcyjne  wynagrodzenie/wynagrodzenie adekwatne  

do posiadanej wiedzy i umiejętności

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji  
na adres e-mail: rekrutacja@agat-koluszki.pl lub składanie osobiście:

Przedsiębiorstwo AGAT S.A. ul.Paderewskiego 1 ,95-040 Koluszki
Informujemy, że w dalszym procesie rekrutacji skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

W kierowanych aplikacjach prosimy zawrzeć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych  
osobowych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem  

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Udany start w Aleksandrowie! 

Dwa medale srebrne i siedem  
rekordów życiowych!

W 13. Otwartych mistrzostwach Aleksandrowa Łódzkiego w lekko-
atletyce i 2. Memoriale Andrzeja Grabarczyka, bardzo dobrze spisała się 
9.osobowa ekipa LKS Koluszki, zdobywając dwa medale srebrne i sie-
dem rekordów życiowych.

Spośród koluszkowskich biegaczy, najlepiej spisał się 14 letni Igor 
Cel, zdobywając po emocjonującej, finiszowej walce z Danielem Dutkie-

wiczem (2:55,59 MKS Aleksan-
drów Łódzki) i Igorem Frydry-
siakiem (2:55,76 UKS Dziesiątka 
Kutno), drugie miejsce.

 Nasz zawodnik uzyskał 
czas 2:54,87 i nowy rekord ży-
ciowy, szósty był Radosław Ba-
biarski (3:11,62), pozostali nasi 
biegacze  startujący na tym dy-
stansie również poprawili ”ży-
ciówki”  -siódmy był 13- letni 
Maciej Wolski (3:24,60), ósmy 
12- letni Jakub Kunka (3:26,68) i 
dziewiąty14-letni  Piotr Śliwiń-
ski(3:38,44). 

W biegu na 300 m Piotr 
Chojnacki w pierwszej serii był 

czwarty (48:38) poprawiając o ponad 2 sekundy swój rekord życiowy. 
Bardzo dobrze spisała się Maja Wolska startująca na dystansie 600m. z 
czasem 2,16,00 zajęła w swojej serii piąte miejsce. 

Na najkrótszym 100 metrowym biegu 11 letnia Ania Siemińska z no-
wym rekordem życiowym (16:47) była w swojej serii -czwarta.   

W Memoriale Grabarczyka, w biegu na 800 m. świetnie spisała się 
Jagoda Nowakowska, ambitnie walcząca do samego końca, o miejsce i 
czas. Z najlepszym tegorocznym rezultatem (2:33,97) zdobyła srebrny 
medal i drugie miejsce. 
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Piłka nożna
Klasa okręgowa

Kolejka 6.  11-12 września
LKS Różyca - Ner Poddębice  2:1

Najbliższe spotkania
GLKS Sarnów/Dalików - LKS Różyca 18 września, 16:00
Sokół II Aleksandrów Łódzki - LKS Różyca 22 września, 17:00

Tabela
1. GKS Ksawerów    5  15  22-3  
2. LKS Różyca     5  12  14-8 
3. Ner Poddębice     5  12  18-8 
4. Włókniarz Pabianice   5  12  15-7 
5. ŁKS III Łódź     5  10  14-6  
6. Iskra Dobroń     5    9  15-10  
7. Termy Uniejów    5    8  10-8  
8. AKS SMS Łódź    5    6  10-8 
9. UKS SMS Łódź    5    6  5-13 
10. KAS Konstantynów Ł. 5    6  7-8  
11. Zawisza Rzgów    5    6  11-11 
12. Victoria Rąbień    5    4  11-16 
13. Górnik Łęczyca    5    4  4-13 
14. Sokół II Aleksandrów Ł. 5    3  7-20 
15. GLKS Sarnów/Dalików 5    3  7-20 
16. Włókniarz Zgierz   5    1  3-14 

Klasa A, grupa: Łódź II

Kolejka 4.  11-12 września
LKS Gałkówek- Iskra Głowno 3:0

KKS Koluszki - Polonia Andrzejów 1:1

Najbliższe spotkania
Czarni Smardzew - LKS Gałkówek 18 września, 16:00
Huragan Swędów - KKS Koluszki   19 września, 17:00
LZS Justynów - LKS Gałkówek 22 września, 17:30

Tabela
1. Polonia Andrzejów    4  10  14-3  
2. Błękitni Dmosin    4    9  12-8  
3. Czarni Smardzew    4    8  13-6  
4. Huragan Swędów    3    7  14-5  
5. LZS Justynów     3    7  11-3  
6. LKS Gałkówek    2    6  7-0  
7. Zjednoczeni II Stryków  3    6  11-7  
8. KKS Koluszki    4    5  7-7  
9. Victoria Łódź     4    2  3-7  
10. Boruta II Zgierz    4    1  2-7 
11. LKS Kalonka     3    0  2-12  
12. Iskra Głowno     3    0  2-16  
13. Sokół Popów     3    0  0-17  

Uwaga! ZUS ogłasza konkurs  
dla uczniów i studentów

„Jak zachęcić babcię lub dziadka do założenia konta w ban-
ku” – to tytuł konkursu ogłoszonego przez ZUS w ramach reali-
zacji kampanii informacyjno-edukacyjnej „Bezpiecznie, zdro-
wo, bezgotówkowo”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów 
szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkół wyższych.  

Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie korzyści 
z posiadania konta w banku i zachęcenie w pomysłowy sposób 
swoich bliskich , do założenia takiego konta i korzystania z niego 
online.

Prace można przygotować w zależności od wieku i poziomu 
szkoły, w czterech kategoriach: plakat, komiks, film, infografika/
materiał multimedialny. Prace można wykonać indywidualnie lub 
zbiorowo.

Konto w banku jest bezpieczne i wygodne. Korzystanie z in-
ternetu i bankowości elektronicznej nie jest wcale takie trudne. 
Najtrudniejszy jest ten pierwszy krok. Jeśli seniorom pomogą go 
wykonać młodsi, zachęcając ich do korzystania z bankowości 
elektronicznej, to będzie to piękny przykład współpracy między-
pokoleniowej. Dzięki temu przed seniorami otworzą się nowe 
możliwości, tj, zakupy przez internet, możliwość opłaty rachun-
ków bez wychodzenia z domu, elektroniczny kontakt z urzędami. 
Trzymając pieniądze na koncie, emeryci, nie staną się ofiarami 
oszustów, którzy często podszywając się pod pracowników admi-
nistracji, lub różnych instytucji  okradają emerytów z gotówki – 
mówi Monika Kiełczyńska, Regionalna rzeczniczka prasowa ZUS 
województwa łódzkiego.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 29 października br., 
natomiast same prace należy przekazać do ZUS do 10 grudnia 2021 r. 
Łączna pula nagród dla laureatów wynosi 35 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stro-
nie internetowej zus.pl/konkursbzb oraz u Koordynatorów ds. ko-
munikacji społecznej i edukacji w każdym oddziale ZUS w całej 
Polsce (kontakty do Koordynatorów dostępne na wspomnianej stro-
nie).

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego

Burmistrz Koluszek informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach,                               
ul. 11 Listopada 65, w dniach od 14.09.2021 r. do dnia 05.10.2021 r., 
wywieszone są wykazy o przeznaczeniu działek gruntu, oznaczo-
nych numerami ewidencyjnymi: 125/6 o pow. 767 m2, 125/5  
o pow. 793 m2, 125/4 o pow. 1007 m2, 401/45 o pow. 1034 m2,  
położonych w miejscowości Borowa, obręb Borowo I, gm. Ko-
luszki oraz o przeznaczeniu działki gruntu oznaczonej nr ewiden-
cyjnym 200/1 o pow. 12,94 ha położonej w miejscowości Borowa, 
obręb Borowo II, gm. Koluszki do dzierżawy w drodze bezprzetar-
gowej.

Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl.



14 17.09.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 37

Gałkowskie ślady przodków 
Prymasa Tysiąclecia

Odkładana z powodów pandemicznych obostrzeń, beatyfikacja 
kardynała Stefana Wyszyńskiego, w ubiegłą niedzielę, 12 września 
2021 roku  stała się faktem. Jakim był człowiekiem? Wiele komen-
tarzy oscyluje wokół stosunku Prymasa Tysiąclecia do polskiej poli-
tyki powojennej i z faktem uwięzienia go w latach 50-tych. Nie 
można w tym miejscu zapomnieć, że dzięki Jego rozmowom z wła-
dzami komunistycznej Polski nad Wisłą nie powtórzył się scena-
riusz z Węgier w roku 1956. 

Inni patrzą na postać Wyszyńskiego przez pryzmat jego wpływu 
na wynik konklawe w dniu 16 października 1978 roku. Jeszcze inni, 
Ci mniej przychylni, oceniają Go poprzez zawiły i dramatyczny czas 
wojny, krytykując podejście przyszłego kardynała do Zagłady Ży-
dów.  Czy na pewno było negatywne? Historycy badają… Nie wszy-
scy też mieli Mu za dobrą cechę, że w latach powojennych wycią-
gnął rękę do Kościoła i Narodu niemieckiego w słynnym Liście 
polskiego episkopatu do episkopatu Niemiec„ Przebaczamy i prosi-
my o przebaczenie”. Dla większości z Polaków został jednak zapa-
miętany jako człowiek wielkiej modlitwy i zawierzenia Maryi. Skąd 
ten maryjny wątek w życiu Prymasa? Czy jedynie dlatego, że stracił 
ziemską matkę mając zaledwie 9 lat?

Spróbujmy poznać nieco Prymasa, patrząc na jego ojca…
Okazuje się, że Osoba Stefana Wyszyńskiego, mimo, że koja-

rzona ze stolicą prymasowską w Gnieźnie na Wzgórzu św. Wojcie-
cha, jest nam bliższa niż komuś mogło by się wydawać. Czy bywał 
w Koluszkach? Tak, i to nie jeden raz! Te słowa, choć mogą brzmieć 
niewiarygodnie, są prawdziwe. W pewnym sensie oczywiście. W 
pamięci mam jeszcze relacje wielu moich rówieśników oraz nieco 
starszych, opowiadających o księdzu kardynale Wyszyńskim, rzuca-
jącym dzieciom cukierki i błogosławiącym wszystkich obecnych, 
którzy Go pozdrawiali na peronie dworca kolejowego w Kolusz-
kach. Co tu robił najwyższy dostojnik polskiego Kościoła? Przejeż-
dżał tędy pociągiem na obrady episkopatu do Krakowa  lub na Jasną 
Górę. Nie zawsze korzystał z samochodu, głównie ze względów 
bezpieczeństwa. Miał najwidoczniej zwyczaj otwierać okno na sta-
cjach kolejowych i pozdrawiać widzących go. Z zazdrością wysłu-
chiwałem wtedy relacji tych moich kolegów, którzy mieli to szczę-
ście Go widzieć. 

Niedawno Dominik Trojak z  Muzeum w Galkowie Dużym za-
pewnił mnie o swoim niesamowitym odkryciu jeszcze innego rodza-
ju bliskości naszych okolic z Osobą Prymasa. Otóż  ojciec Stefana, 

Stanisław Wyszyński był organistą kościelnym, a jego pierwszą pla-
cówką była parafia i kościół w… Gałkówku. – Gdy wiadomości o 
pobycie organisty Wyszyńskiego w naszych stronach znalazłem w 
Internecie, postanowiłem to w jakiś sposób potwierdzić. W tym celu 
udałem się  do naszego gałkowskiego  proboszcza z prośbą o pomoc 
w odszukaniu jakiegokolwiek śladu, który by potwierdził fakt pracy 
ojca Prymasa w Gałkówku. Ksiądz Michał odszukał księgę z intere-
sującego mnie okresu (1896-1998 - w tych latach miał tu Wyszyński 
mieszkać i pracować), i po przewertowaniu iluś stron znaleźliśmy 
to, czego szukaliśmy. Były to akta chrztu dwóch osób, które przy-
szły na świat w roku 1897. Dokumenty były napisane w języku ro-
syjskim,  ale na dole bez trudu można było odczytać imię i nazwisko 
organisty, który - najwyraźniej w zastępstwie księdza, spisał akt 
chrztu narodzonego dziecka - wyjaśnia Dominik Trojak. Uderza nie-
samowite podobieństwo podpisu ojca kardynała z charakterem pi-
sma prymasa.

Stanisław Wyszyński, urodzony w miejscowości Gac nad Bu-
giem, który potem wychowywał się w okolicach Łochowa, przeja-
wiał zainteresowanie muzyką. Po pomyślnie zdanym egzaminie 
podjął pracę organisty w kościele parafialnym w  Gałkówku. Pozo-
stałby tu z pewnością do końca życia, gdyby nie pewien fakt. No 
właśnie, nie wiemy tak naprawdę jaki. W biografiach czytamy o ja-
kimś konflikcie lub popadnięciu w niełaskę ze strony władz zabor-
czych, w wyniku których  Stanisław opuszcza w roku 1898 nasze 
okolice i wyjeżdża na Podlasie, w swoje rodzinne strony i zostaje or-
ganistą w Prostyni. Nic bliższego, żadnych szczegółów. Na Podlasiu 
poznaje jedną ze swoich parafianek, Juliannę Karp, z którą żeni się 4 
maja 1899 roku. Jakiś czas potem małżeństwo zamieszkuje w Zuze-
li, 3 km od Małkini. Dwa lata później  przychodzi na świat ich syn 
Stefan… 

Po wielu latach Prymas Polski powie: „Wiele razy znajdowałem 
mojego Ojca, którego Bóg obdarzył głęboką religijnością i darem 
modlitwy – właśnie tutaj, przed obrazem Matki Bożej Częstochow-
skiej. Tu spędzał chwile wolne od licznych prac przy budowie ko-
ścioła. Nie rozumiałem wtedy, dlaczego mój Ojciec tyle czasu klę-
czy przed tym obrazem. Dziś to rozumiem, bo widziałem, że był 
wierny darowi modlitwy do ostatnich swoich dni.”

Stanisław Wyszyński wcześnie pozostał wdowcem, bo już w 
1910 roku. Ostatnie lata życia spędził u syna Stefana w Warszawie. 
Zmarł 15 lutego 1970 roku w wielu 94 lat. 

Fotografie rodziny Wyszyńskich (Stefan drugi z prawej), dzięki 
uprzejmości Michaliny Jankowskiej, Dyrektora Instytutu Prymasow-
skiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, które jest wła-
ścicielem praw autorskich zdjęcia; fotografia z podpisem Stanisława 
Wyszyńskiego pod jednym z aktów chrztu dzięki uprzejmości ks. Mi-
chała Pietrasika, proboszcza parafii w Gałkowie Dużym.

Jeśli ktoś z czytelników zetknął się osobiście z osobą księdza pry-
masa i chciałby się z nami tym podzielić, prosimy o kontakt mailowy 
pod adresem twk@koluszki.pl.

Zk

Podpis Stanisława Wyszyńskiego z gałkowskiej księgi parafialnej
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Firma KOLREX – producent dzianin 

zatrudni osobę  

do działu handlowego na stanowisko 

MENADŻERA DS. SPRZEDAŻY 

W przypadku zainteresowania prosimy o przysłanie CV  
na adres: tomek@kolrex.com.pl.  

Wymagana znajomość j.angielskiego. 

Sprzedam  
pocięte drzewo  
w big bagach 
150 zł za 1 m3

   
TEL. 602-579-706

„Dobry start”: Większość  
uprawnionych złożyła wnioski

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łódzkiem wpłynęło 
ponad 90 proc. wniosków o „300 plus” od uprawnionych osób. Za-
kład wypłacił w ramach programu „Dobry Start” w naszym woje-
wództwie wyprawkę na kwotę ponad 68,3 mln zł. W całym kraju na 
konta rodziców i opiekunów trafiło już ponad 1,1 mld zł.

Najwięcej wniosków wpłynęło za pośrednictwem bankowości 
elektronicznej (63,2 proc.), Platformy Usług Elektronicznych (27,8 
proc.) oraz portalu Emp@tia (9,0 proc.) Zdecydowana większość 
wniosków została obsłużona przez automat.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska zwróciła uwagę, że więk-
szość uprawnionych osób złożyła już wniosek o świadczenie „Do-
bry start”. „Sprawna obsługa tego zadania przez ZUS była możliwa 
dzięki elektronizacji i automatyzacji. W ostatnim czasie mocno na to 
postawiliśmy i widzimy już tego efekty. Zaawansowane informa-
tycznie systemy pozwoliły na szybką obsługę wniosków i wypłatę 
pieniędzy. Automatyzacja pozwoliła również odciążyć pracowni-
ków ZUS” – mówi profesor Uścińska.

Największą grupę osób, na które wypłacono świadczenie dobry 
start stanowiły dzieci w wieku od 7 do 14 lat (68,8 proc.). Najwięcej 
dzieci, na które przyznano i wypłacono świadczenie dobry start 
uczęszcza do szkół podstawowych (67,7 proc.), liceów ogólno-
kształcących (13,8 proc.) oraz techników (13,4 proc.).

Najwięcej wniosków złożono w województwie mazowieckim 
(421,9 tys.), a najmniej w województwie opolskim (64,5 tys.). W wo-
jewództwie łódzkim złożono niemal 176 tys. wniosków (175,8 tys.).

Program „Dobry start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla 
wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzy-
mują świadczenie bez względu na dochód. Wnioski o świadczenie  
można składać do końca listopada, wyłącznie w formie elektronicz-
nej poprzez PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub portal  
Emp@tia. Wypłata świadczenia realizowana jest bezgotówkowo, na 
konto w banku. W ramach programu ZUS wypłaca świadczenie w 
wysokości 300 zł – raz w roku – na dziecko uczące się w szkole, aż 
do ukończenia przez nie 20 lat, lub 24 lat - w przypadku dzieci z nie-
pełnosprawnościami.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego
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VW Tiguan, rocznik 2013, przebieg 
225 000 km. Auto w dobrym stanie, 
bezwypadkowe, bogato wyposażo-
ne. Cena 47000 zł (do negocjacji). 
Szczegóły pod nr tel. 664-686-102.
Pyszne jabłka, 2 zł/kg,  
tel. 505-771-121
Stemple budowlane, 605-236-737
Betoniarka 150, 607-042-857
Pompę do wody na siłę, duża 
wydajność, tel. 782-187-516
Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377

KUPIĘ
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

EDUKACJA
Matura – Korepetycje, matematyka, 
j.angielski – reżim sanitarny,  
tel. 508-732-104

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

USŁUGI
Koszenie trawników, formowanie 
drzew i krzewów, tel. 667-027-711
Transport, Przeprowadzki,  
692-462-063
Mała szwalnia przeszyje,  
605-99-44-50
Remonty, wykańczanie wnętrz, 
glazura, malowanie, tynki ozdobne, 
sucha zabudowa, 790-307-791 
Pralki – Naprawa, 609-046-483
Pranie kanap, dywanów, foteli, 
profesjonalne chemia karcher, 
512-450-390
Tynki gipsowe i cementowo-wa-
pienne agregatem, 669-201-962
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Remontowo – wykończeniowe, 
solidnie, kompleksowo. R. Wnuk, 
tel. 660-160-989

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Zamienię mieszkanie (11 Listopa-
da) 61 m2 na dwa mniejsze  
za dopłatą, tel. 693-612-470
Zamienię mieszkanie M-5  
na mniejsze, 506-088-068
Sprzedam dom w centrum  
Żakowic, tel. 508-143-494
Działkę budowlaną w Koluszkach 
sprzedam, tel. 530-810-900
Sprzedam działkę uzbrojoną  
w Koluszkach, ul. Brzezińska 90, 
517-422-082
M-4 w Koluszkach sprzedam,  
tel. 605-272-865
Sprzedam działkę rekreacyjną  
w Koluszkach, więcej informacji  
na olx, tel. 728-97-47-65
Sprzedam dom z piękną działką  
w centrum Koluszek, powierzchnia 
działki 1200 m2, tel. 881-300-749  
lub 697-779-237
Sprzedam działkę budowlaną  
w Koluszkach, tel. 606-825-351
Sprzedam działki budowlane,  
ładna okolica, blisko rzeki „Rawki” 
w Woli Łokotowej, tel. 782-187-516
Kupię mieszkanie 20 m2 Parter,  
tel. 883-948-435
Sprzedam działki budowlane, Ręka-
wiec, 725-632-561, 667-088-917

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia pół domu w okolicy 
Budziszewic, 608-863-460
Wynajmę garaż, najchętniej ogrze-
wany, Koluszki lub bliskie okolice, 
504-614-662
Do wynajęcia M-3 w Koluszkach, 
608-436-420  
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Tanio - piec węglowy – Ogniwo, 
piec gazowy – Waillant,  
tel. 538-299-697
Drewno kominkowe i rozpałkę, 
608-830-403
Nowe rusztowania metalowe  
o wymiarach 87x80cm, 14 szt.  
po 30 zł/szt., tel. 605-10-83-87
Drewno kominkowe brzoza  
sprzedam, tel. 530-810-900
Drewno opałowe kominkowe,  
tel. 509-101-167

OGŁOSZENIA DROBNE
HYDRAULIK - Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,  
tel. 506-864-713
Instalacje sanitarne, wod-kan, gazu, 
C.O., pompy ciepła, tel. 506-098-164
DAR-BRUK, układanie kostki 
brukowej (krótkie terminy, szybko  
i solidnie), tel. 782-178-554
Produkcja i montaż ogrodzeń 
betonowych, panelowych i siatki 
oraz bramy, 515-310-037
Usługi koparką, prace ziemne, 
603-728-488
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA 
Zatrudnię pracownika - skład 
pojazdów wojskowych ul. Partyzan-
tów 32f, Koluszki tel. 602-579-706
Zatrudnię kierowcę C+E, praca  
na 8 godzin, tel. 602-579-706
Zatrudnimy Montera lekkich 
konstrukcji stalowych oraz pracowni-
ków ogólnobudowlanych – praca 
za granicą, bardzo dobre warunki pła-
cowe, stała praca, tel: 42 632-31-31 
Przyjmę ekspedientkę do sklepu 
spożywczego, tel. 609-419-819
Szwaczki, chałupniczki, owerlock 
4-nitkowy (czapki), 608-810-914
Zatrudnię pracownika (kierowcę)  
z kat. B i uprawnieniami na wózek 
widłowy, tel. 44 714-17-47
Zatrudnię Fryzjerkę,  
tel. 509-618-229

Zatrudnię brukarzy i pomocników, 
790-824-553
Zatrudnimy szwaczki stała praca 
kontakt 604-797-243
Firma budowlana zatrudni pracow-
ników fizycznych, tel. 607-314-883
Cieśli, murarzy i pomocników 
zatrudnię, 509-391-286
Zatrudnię szwaczki do zakładu, 
730-222-048
Zatrudnię w zakładzie krawieckim 
szwaczki chałupniczki, 602-776-665
Zatrudnię szwaczki, chałupniczki, 
695-606-680
Zatrudnię kierowcę kategorii C lub 
C+E, praca kraj, weekendy wolne, 
662-593-832
Zatrudnię szwaczki, 602-194-850
Zatrudnię szwaczki, możliwość 
przyuczenia. Wysokie wynagrodze-
nie, umowa o pracę, stałe wzory, 
praca cały rok, tel. 608-810-914 
Zatrudnię panie do pracy w zakła-
dzie dziewiarskim. Praca fizyczna 
– lekka. Wysokie wynagrodzenie. 
Stała praca przez cały rok, rejestra-
cja, tel. 508-860-054
Zatrudnię prasowacza oraz osobę 
do wykańczania – do zakładu 
krawieckiego, 601-204-420  
lub 607-426-909
Szwaczki zatrudnię. Gwarancja 
pracy cały rok. Własna produkcja, 
powtarzalność wzorów, soboty 
wolne, tel. 605-600-896
Zatrudnię na stałe do zakładu 
osobę do szycia oraz osobę do 
prasowania, tel. 605-086-828

RÓŻNE
SpływyKajakowePilicą, 506-704-420

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO za SŁOWO

Firma SOLCRAFT  zatrudni:   

pracownika produkcji   
do zakładu w Bogdance.

Kontakt: rekrutacjabogdanka@wp.pl        tel.: 46 874 01 00

Sprzedam piec węglowy CO, 10KW, tel. 696-979-562
Sprzedam działkę budowlaną. Dobra lokalizacja, media, tel. 660-173-597
Kupię ziemię rolną, 502-248-979
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SPRZEDAŻ - SERWIS  
NARZĘDZI I MASZYN  

OGRODNICZYCH I BUDOWLANYCH
 www.arkadianarzedzia.pl

 Koluszki, tel. 502-651-007

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

DOWÓZ GRATIS NA TERENIE KOLUSZEK

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

Gabinet  
„ALEXANDER-MED”

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

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

95-040 Koluszki
ul. 11 Listopada 41  

godz. 10.00-11.30; 18.00-20.00

NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

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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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.

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

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

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

n kostka 
n orzech-kostka
n orzech
n ekogroszek
n miał

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
n usługi wyburzeniowe i rozbiórkowe

n wykonanie dróg wewnętrznych tymczasowych  
oraz stałych, n przygotowanie terenu pod budowę,
n wykopy pod fundamenty, n głębokie wykopy,
n niwelacje terenu, n skarpowanie, n załadunek  

i rozładunek widłami, n odśnieżanie i posypywanie 
solą lub piaskiem, n wywóz ziemi oraz gruzu.

tel. 505 210 010

Kontakt  
z redakcją:

44 725-67-18

twk@koluszki.pl
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Piątek  
17.09

15:00 TEŚCIOWIE
17:00 SHANG-CHI i legenda dziesięciu pierścieni
19:30 SHANG-CHI i legenda dziesięciu pierścieni

Sobota  
18.09

15:00 TEŚCIOWIE
17:00 SHANG-CHI i legenda dziesięciu pierścieni
19:30 SHANG-CHI i legenda dziesięciu pierścieni

Niedziela  
19.09

15:00 TEŚCIOWIE
17:00 SHANG-CHI i legenda dziesięciu pierścieni
19:30 SHANG-CHI i legenda dziesięciu pierścieni

Środa 
22.09

17:00 SHANG-CHI i legenda dziesięciu pierścieni
19:30 SHANG-CHI i legenda dziesięciu pierścieni

Czwartek 
23.09

17:00 SHANG-CHI i legenda dziesięciu pierścieni
19:30 SHANG-CHI i legenda dziesięciu pierścieni

SHANG-CHI i legenda dziesięciu pierścieni
USA / Australia / Science-fiction / Fantasy 

2021 / 130 min. / 2D Napisy

W nowym filmie studia Marvel 
„Shang-Chi i legenda dziesięciu pier-
ścieni” Simu Liu wciela się w Shang-
-Chi, który musi zmierzyć się z przeszło-
ścią, po tym, jak zostaje wciągnięty w 
sieć tajemniczej organizacji Dziesięciu 
Pierścieni.

TEŚCIOWIE - PRZEDPREMIERA!!!
Polska / Komedia / 2021 / 100 min. / Premiera2D

Czy wesele po odwołanym ślubie to przepis na katastrofę? Ow-
szem. I to jaką! Dwie rodziny różni 
wszystko – pochodzenie, status, za-
wartość portfela, gust. Rodzice pana 
młodego i panny młodej początko-
wo są w szoku. Co takiego się stało? 
Kto zawinił? Co z weselem? Czy 
witać gości? Grać muzykę? Pole-
wać wódkę? Kto pokroi tort? Od 
słowa do słowa uprzejme uśmiechy 
zamieniają się w publiczne pranie 
brudów. Aż wreszcie wybucha 
prawdziwa bomba… A tymczasem, 
wesele rozkręca się w szaloną im-
prezę. I nikomu nie przeszkadza 
brak młodej pary.

Wielkie serca w walce  
o zdrowie Zosi Bigos

Trwa ogromna mobilizacja społeczna i duże zaangażowanie 
wielu osób w walce o zdrowie małej Zosi Bigos chorej na rdzenio-
wy zanik mięśni SMA 1. Pomaga bardzo wiele osób ale potrzeby są 
ogromne. To kwota prawie 9 mln zł, która potrzebna jest na terapię 
genową, która daje szansę na normalne życie. Czas działa jednak na 
niekorzyść. 

Aby terapia była skuteczna należy ją podjąć do 6 miesiąca życia 
dziecka. W sobotę (11 września), ze sprzedaży ciast przy supermar-
kecie Stokrotka, ul. Kościuszki 2, którą zapowiadaliśmy w poprzed-
nim numerze zebrano kwotę 2933,57zł oraz 333,57 zł z puszki ze 
sklepu Stokrotka.

Nadal w Koluszkach zbierane są czyste nakrętki plastikowe. 
Można je zostawiać w supermarkecie Stokrotka, ul. Kościuszki 2 
oraz w punkcie Ubezpieczenia i Kredyty przy ul. Brzezińskiej 14 w 
Koluszkach. Dotychczas przekazanych zostało około 14 worków 
nakrętek. Rodzice, rodzina oraz Wolontariuszka Grażyna serdecznie 
dziękują wszystkim osobom, które zaangażowały się w akcję pomo-
cy i wsparcia dla Zosi Bigos.

„JEDZIEMY DLA ZOSI” 19 września
Jedziemy dla Zosi to nowa akcja, którą promuje Pan Adam Goź-

dzik. Wolontariusz zachęca: Jedziemy, idziemy, robimy zdjęcia z 
tras. Wrzucamy posty na grupę i wklejamy link z wpłatą na skarbon-
kę Zosi (https://www.siepomaga.pl/jedziemydlazosi). Kręcimy kilo-
metry i pędzimy po 9 mln zł. Każdy ile może, grosz do grosza i kwo-
ta rośnie.

Niedzielny Rajd Rowerowy 
wyruszy 19 września. Rozpoczyna 
Rowerowy Team Koluszki, ul. We-
sterplatte 7 o godzinie 8.00 rano. 
Trasa rajdu będzie dalej biegła 
przez Regny – Budziszewice –  
Ujazd gdzie skręci w kierunku sma-
żalni PortoDaro, a następnie przez 
Sangrodz - Tomaszów Mazowiecki, 
ul. Jana Pawła II – Groty Nagórzyc-
kie – Zalew Sulejowski, Zapora – 
Smardzewice – Jeleń – Spałę – Kró-
lową Wolę do Rzeczycy na Stadion. 

Organizatorzy serdecznie za-
praszają miłośników dwóch kółek i 
wszystkich ludzi dobrej woli.   

   (tom)




