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Policja – 112, 47 842 12 11
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  – 603 947 457
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 2022 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, 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

23.09  
ul. Brzezińska 54

24.09  
ul. Przejazd 6

25.09  
ul. 11 Listopada 33

26.09  
ul. Żwirki 2

27.09  
ul. Głowackiego 20

28.09  
ul. Korczaka 5

29.09  
ul. Sikorskiego 6A
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Przy ul. Kościuszki w Koluszkach  
powstała nowoczesna kamienica  
w stylu nowojorskim

Trwa sprzedaż mieszkań w nowym budynku wielorodzinnym, 
który powstał po rewitalizacji i przebudowie obiektów usługowych 
przy ul. Kościuszki w Koluszkach. Budynek z wieloletnią historią 
nareszcie doczekał się nowej odsłony. 

Obecnie inwestycja pod nazwą „Kościuszki 33” to nowoczesny 
budynek w stylu kameralnej „nowojorskiej kamienicy” z 18 aparta-
mentami, rozmieszczonymi na trzech poziomach. Niezaprzeczal-
nym atutem nieruchomości, jest jej doskonałe położenie. Budynek 
zlokalizowany jest w samym centrum Koluszek, naprzeciw Parku 
Miejskiego. W pobliżu znajdują się: dworzec kolejowy, dwa przed-
szkola, szkoła podstawowa, liceum oraz popularne koluszkowskie 
markety i sklepy. 

W obiekcie umiejscowionym na zamkniętym terenie, znajdują 
się apartamenty o wielkości od 29 m² do 62 m². Każdy z nich wypo-
sażony jest w 3-szybowe okna, ogrzewanie podłogowe w całym 
mieszkaniu oraz piec gazowy. Na tyłach kamienicy znajduje się par-
king dla samochodów. Mieszkania posiadają również internet świa-
tłowodowy wraz z telewizją oraz zdalny domofon dostępny w tele-
fonie. Opcja ta może być bardzo przydatna na przykład podczas 
odbioru paczki od kuriera. 

- W trosce o niezależność Nabywców od pozostałych mieszkań-
ców w zakresie ponoszenia kosztów funkcjonowania lokalu czy bu-
dynku, w ramach opłat wspólnych znajdą się tylko prąd na klatce 
oraz opłata za administrowanie. Resztę kosztów związanych z opła-
tami za śmieci, zimną i ciepłą wodę, kanalizację i ogrzewanie, każ-
dy zapłaci według własnego zużycia i stawek gminnych, czy cen 
usług od dostawców mediów. W poszukiwaniu oszczędności każdy 
będzie mógł zatem samodzielnie szukać korzystniejszych warun-
ków dostawy gazu czy prądu. Samo unikanie wysokich opłat prze-
syłowych (przy gospodarstwach indywidualnych będzie dużo niż-
sze) znacząco zmniejsza wartość rachunków - wyjaśnia Arkadiusz 
Goldas, prezes BGD Budownictwo sp. z o.o.

Dodatkowo deweloper zadbał o jak najniższe koszty opłat 
wspólnych. Inwestor szacuje, że będą one stanowiły około 20% 
tego, co dziś oferują lokale w blokach przy Głowackiego czy Piłsud-
skiego. Wykonana dla każdego indywidualnie kotłownia (dwufunk-
cyjny piec gazowy z osprzętem) ma pozwolić na pełną kontrolę 
kosztów utrzymania lokalu. Każdy właściciel samodzielnie podpi-
suje również umowę z dostawcą gazu i płaci za swoje zużycie nieza-
leżnie od innych.

Deweloper podkreśla także, że do budowy obiektu o bardzo no-
woczesnej bryle, użyte zostały wysokiej klasy materiały budowlane, 
które są gwarancją zadowolenia klienta. Ceny mieszkań rozpoczy-
nają się od 7200 zł za metr kwadratowy. Budynek ma zostać oddany 
do użytku w II kwartale 2023 r. 

Z projektami rozmieszczeń pomieszczeń w poszczególnych 
apartamentach można zapoznać się na oficjalnej stronie inwestycji: 
www.apart33.pl. Kontakt: 730 626 740, realestate.gd@wp.pl.

(pw) 

Sól drogowa na wagę złota.  
Ceny poszybowały

Do Urzędu Miejskiego w Koluszkach spływają informacje od 
firm zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg, dotyczące rady-
kalnego wzrostu ceny soli drogowej. Z każdym tygodniem ceny szy-
bują w górę. Dotychczas cena za jedną tonę soli drogowej podsko-
czyła z 200 zł na 700 zł. Jak prognozują przedsiębiorcy to jednak nie 
koniec podwyżek, gdyż firmy zajmujące się dostarczaniem soli dro-
gowej, w związku z niedoborami na rodzimym rynku i wstrzyma-
niem importu z Ukrainy i Białorusi, importują ją nawet z Afryki. 
Wszystko wskazuje na to, że radykalny wzrost cen soli, w połącze-
niu z wysokimi cenami paliw znacząco wpłyną na zimowe utrzyma-
nie dróg.  Miejmy tylko nadzieję, że piasku nie zabraknie. 

(tom)

Strop tunelu w połowie gotowy

Prace na budowie tunelu pomiędzy Gałkowem Dużym i Gałko-
wem Małym nie zwalniają tempa. Zarówno technologia (metoda 
podstropowa) jak i stosowane przez wykonawcę materiały pozwala-
ją możliwie szybko realizować prace budowlane. Wykonawca dono-
si, że beton płyt stropowych osiągnął swoją gwarantowaną wytrzy-
małość już po 10 dniach od betonowania. 

Po zakończeniu prac przy odbudowie nawierzchni torowej, do 
pracy przystąpi komisja odbiorowa z ramienia PKP PLK S.A.
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Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych  
w Koluszkach

zatrudni osobę na stanowisko 
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Szczegóły naboru na stronie BIP 
https://zuk-koluszki.bip.gov.pl/praca-w-zuk/

lub w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach, 
ul. Mickiewicza 4.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych 
kopertach w sekretariacie Zakładu, pokój  nr 1 (na parterze),

lub przesłać pocztą na adres Zakład Usług Komunalnych  
w Koluszkach, ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki z dopiskiem:  

„dot. naboru na stanowisko głównego księgowego”
w terminie do dnia 9 września 2022 r. do godziny 12.00  

(liczy się data wpływu aplikacji do sekretariatu).

Policjant po służbie udaremnił  
jazdę nietrzeźwemu kierowcy

Kierownik sekcji wydziału konwojowego z łódzkiej komendy 
wojewódzkiej, w czasie wolnym od służby, zatrzymał nietrzeźwego 
pirata drogowego. 35-letni kierujący seatem miał w organizmie ponad 
2,5 promila alkoholu. Teraz za swoje skrajnie nieodpowiedzialne za-
chowanie czyli kierowanie w stanie nietrzeźwości mężczyzna odpo-
wie przed sądem. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Policjantem jest się zawsze, nie tylko na służbie. Potwierdził to 
nadkomisarz Sławomir Klimek kierownik sekcji Wydziału Konwojo-
wego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 17 września 2022 roku 
około godziny 6:30, w  czasie wolnym od służby,  policjant jechał ulicą 
Szkolną w Będzelinie w gminie 
Koluszki. Wówczas  zauważył w 
rowie seata. Natychmiast zareago-
wał z myślą o udzieleniu pomocy 
kierującemu. Jak się okazało po 
otworzeniu drzwi pojazdu czuć 
było z jego wnętrza zapach alkoho-
lu. Policjant natychmiast wezwał 
kierującego do oddania kluczy-
ków, kiedy spotkał się z oporem  
sam wyjął kluczyki ze stacyjki i 
wezwał koluszkowski patrol. Świadkiem tego zdarzenia był również 
inny kierujący, który zatrzymał się w miejscu zdarzenia. Sprawcą oka-
zał się   35-letni mieszkaniec Koluszek, który tracąc panowanie nad po-
jazdem wpadł do przydrożnego rowu. Badanie jego stanu trzeźwości 
wykazało ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie. Teraz za swoje 
skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Za kie-
rowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat więzienia. 

Policjanci przypominają, że alkohol wydłuża czas reakcji, zaburza 
ostrość widzenia i powoduje problemy z oceną odległości. Nietrzeźwy 
kierujący przecenia własne umiejętności i błędnie ocenia sytuację na 
drodze. W ten sposób stwarza ogromne zagrożenie dla siebie i innych 
uczestników ruchu drogowego.

(mł. asp. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)

Pani Bogusławie Kubicz 
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają Rada Nadzorcza, Zarząd
oraz Pracownicy KPGK Sp. z o.o.

Pani Bogusławie Kubicz   
Skarbnikowi Gminy

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach 
Anna Szostak wraz z radnymi

Najszczersze kondolencje  
oraz wyrazy współczucia 

Pani Bogusławie Kubicz   
koleżance z pracy oraz Skarbnikowi Gminy

z powodu śmierci

Mamy
składają 

Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat  
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Koluszkach 

Dodatkowy postój w Gałkówku 
Budowa bezkolizyjnych przejazdów kolejowo-drogowych w 

Bedoniu i Gałkówku wpływa na utrudnienia w ruchu kolejowym. W 
celu ułatwienia podróżnym dojazdu do Łodzi na godzinę 8:00, po-
ciąg PKP INTERCITY 1900 BORYNA relacji Warszawa Gdańska – 
Łódź Fabryczna, będzie zatrzymywał się na stacji Gałkówek. 

Odjazdy pociągu: 
– między 26 września a 11 października br. o godz. 7:13 (przy-

jazd do stacji Łódź Fab. o godz. 7:35)
– między 11 października a 4 listopada br. o godz. 7:09 (przy-

jazd do stacji Łódź Fab. o godz. 7:28).

W pociągu będzie obowiązywać honorowanie biletów ŁKA. 
Pasażerowie ŁKA wsiadający na stacjach Koluszki i Gałkówek nie 
muszą posiadać rezerwacji miejsca siedzącego.
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Dożynki Gminne 2022
Po covidowej przerwie ponownie mogliśmy świętować Gminne 

Święto Plonów, które odbyło się w niedzielne popołudnie 18 wrze-
śnia b.r. Po uroczystej mszy świętej sprawowanej przez dziekana ko-
luszkowskiego dekanatu, proboszcza parafii p.w. Niepokalanego 
Poczęcia N.M.P. w Koluszkach, ks. Sławomira Jałmużnego, ufor-
mował się orszak, który wyruszył w kierunku Parku Miejskiego. 
Chleby i wieńce przygotowane przez poszczególne sołectwa naszej 
gminy przyjął Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, wraz z towa-
rzyszącymi mu przedstawicielami władz Gminy Koluszki. 

Na obchody przybyli wysokiej rangi przedstawiciele władz 
państwowych. Poza gospodarzem miasta Waldemarem Chałatem, a 
także przewodniczącym Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
Sławomirem Sokołowskim, głos zabrali: Waldemar Buda minister 
rozwoju i technologii, Włodzimierz Tomaszewski członek Rady Mi-
nistrów, Piotr Cieplucha wicewojewoda łódzki, Piotr Adamczyk wi-
cemarszałek województwa łódzkiego. Zaszczytną funkcję starostów 
tegorocznych dożynek pełnili państwo Wioletta i Sławomir Filipia-
kowie z Przanowic. 

Gwiazdami tegorocznych dożynek były zespoły Classic oraz 
MT Brother’s. Wcześniej wystąpiły zespoły ludowe Złota Jesień, 
Zygmuntowiacy, Przygoda oraz Zorza. Ciekawą ozdobą wydarzenia 
był także zlot amerykańskich samochodów. Z kolei państwowa straż 
pożarna w celu poprawy i propagowania szeroko rozumianego „bez-
pieczeństwa pożarowego”, przygotowała dla mieszkańców czujki 
dymu, które można było wygrać w zorganizowanych konkursach. 
Mieszkańców nie ominął także poczęstunek, najpierw tradycyjnym 
chlebem i miodem, a następnie produktami regionalnymi, grochów-
ką i słodkimi wyrobami. 

Stowarzyszenie HISTORIA KOLUSZEK 
oraz Muzeum w Gałkowie Dużym  

zapraszają na wycieczkę rowerową 
ŚLADAMI TAJEMNIC LASU  

GAŁKOWSKIEGO
Wydarzenie zorganizowane 

zostanie 25.09.2022, godz. 10.00, 
start: Plac Marszałka Józefa Pił-
sudskiego (ul. Wileńska w Ko-
luszkach, okolice „koziego ryn-
ku”). Trasa będzie liczyć 20 km. 
Podczas trwania wycieczki zo-
staną przedstawione ciekawostki 
związane z lasem gałkowskim 
oraz przybliżona historia powsta-
nia styczniowego w okolicy Gał-
kowa. Na zakończenie dla wszystkich uczestników przygotowane 
zostanie ognisko z pieczeniem kiełbasek, żurek oraz herbata z mio-
dem z samowara.  

 Aby wziąć udział w wydarzeniu należy do 24.09.2022 przesłać 
na adres e-mail: wycieczka@historiakoluszek.pl, informację zawie-
rającą swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu. 
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Piknik na Osiedlu Warszawskim
Rada Osiedla Warszawskie na czele z Przewodniczącą Janiną 

Klimek, radnym powiatu Mateuszem Karwowski i radnymi Gminy 
Koluszki: Jackiem Dudką i Antonim Tomczykiem zorganizowa-
ła piknik integracyjny dla mieszkańców osiedla. Program imprezy 
obfitował w wiele atrakcji m.in.: spotkanie z alpakami, zawody 
sportowo-rekreacyjne w którym trzeba było w jak najszybszym cza-
sie pokonać kilkanaście przeszkód (skoki przez hula hop, rzuty pił-

ką palantową do ludzika, prze-
noszenie piłki, rzuty do 
wiszącej na bramce puszki, 
wrzucanie do kosza worecz-
ków gimnastycznych, rzuty 
ringiem na palik, bieg po dra-
bince, „pompowanie” tzw. 
pompki, bieg slalomem, prze-
noszenie piłeczek z jednej do 
drugiej miseczki, bieg przez 
10 płotków i skok do hula 
hop.) pokazy sprzętu strażac-
kiego w wykonaniu druhów z 
OSP Długie. Prócz zabawy, 

przy ognisku każdy z uczestników, mógł za darmo usmażyć kiełba-
skę z bułką i keczupem i również za darmo spałaszować watę cukro-
wą. Trzeba powiedzieć iż wysiłek organizatorów nie poszedł na 
marne, piknik cieszył się dużą popularnością zarówno wśród miesz-
kańców osiedla, jak i przybyłych gości, gromadząc ponad 300 osób. 
Organizatorzy dziękują Urzędowi Miasta za współfinansowanie pik-
niku .Panom: Witoldowi Popek i Jerzemu Nowakowi i innym za po-
moc w przygotowaniu festynu.

Walczyli na torze przeszkód 
Jedną z atrakcji pikniku osiedlowego były zawody sportowo-re-

kreacyjne w którym uczestniczyło blisko 100 osób. W przygotowa-
nym przez organizatorów to-
rze zawodnicy musieli 
pokonać w jak najszybszym 
czasie kilkanaście przeszkód 
min.: skoki przez hula hop, 
rzuty piłką palantową do lu-
dzika, przenoszenie piłki, 
rzuty do wiszącej na bramce 
puszki, wrzucanie do kosza 
woreczków gimnastycz-
nych, rzuty ringiem na palik, 
bieg po drabince, „pompo-
wanie” tzw. pompki, bieg 
slalomem, przenoszenie pi-
łeczek z jednej do drugiej 
miseczki, bieg przez 10 płot-
ków i skok do hula hop. Naj-
młodszymi startującymi byli 

wśród chłopców: 2-letni Tymoteusz Hajda, w dziewczętach 3-letnia 
Gabriela Potakowska. Najstarszymi powyżej lat 20, byli Magda Ro-
gulska i Marcin Dąbrowski. 

W poszczególnych kategoriach najlepsze miejsca i czasy uzy-
skali:

- do lat 7, dziewczynki: I Agatka Drabik, II Maja Rogulska, III 
Małgorzata Grygla. Chłopcy: I Jakub Żądło, II Marcel Kubiak, 
III Mikołaj Dąbrowski

- 8-10 lat, dziewczynki: I Kaja Buta, II Sabina Płocka, III Klara 
Piechut. Chłopcy: I Sebastian Olejnik, II Oskar Rosłaniec, III 
Wiktor Płocki

- kat.11-13, dziewczęta: I Julia Błaut, II Maja Wolska. Chłopcy: I 
Karol Szewczyk, II Krzysztof Zatoń, III Oliwier Niźnikowski 

- 14-20 lat: Igor Buta, powyżej lat 20 Magda Rogulska i Marcin 
Dąbrowski. 

W nagrodę za pokonanie choć częściowo toru przeszkód wszy-
scy startujący mieli do wyboru ciasteczko, czekoladkę, cukierka lub 
napój. Pierwsza trójka w/w kategoriach wybierała sobie nagrody 
tzw. systemem szwedzkim. Podczas zawodów panowała bardzo 
miła i wesoła atmosfera, niektórym startującym najwięcej kłopotów 
sprawiało tzw. „pompowanie”- wykonanie 1 pompki, i trafienie pił-
ką do puszki.
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Wrzesień 1939 

Strzępy wspomnień  
zapisanych w zeszycie

O czasach wojny powiedziano i napisano już bardzo dużo ale  
głównie są to naukowe opracowania historyków dotyczące wyda-
rzeń sprzed 80 lat i komentowane z perspektywy wielkiej polityki. 
Tymczasem wojna widziana oczami zwykłych Polaków, mieszkań-
ców mniejszych miasteczek i wsi - wciąż wydaje się być nieznana 
szerzej.  Za lakonicznym zdaniem z podręcznika do historii „Nastą-
piło przejście do kontrofensywy wojsk” lub „Po trwającym miesiąc 
oblężeniu, zdecydowano się na zawieszenie broni” kryje się mnó-
stwo ludzkich dramatów: strachu przed śmiercią, myśli o najbliż-
szych, głodu, czy smutku z powodu niezrealizowanych, przedwo-
jennych planów - o czym historycy zwykle milczą. Tym bardziej tzw. 
żywa historia jest o wiele cenniejsza od wielkiej polityki mocarstw. 

Warto zatem poszperać na strychu, czy w piwnicach. Być może 
odnajdziemy tam nie tylko narzędzia do ogrodu z minionej epoki, 
czy zniszczone lampy naftowe przy których nasze prababcie odra-
biały lekcje. Cenne mogą okazać się stare zeszyty z zapiskami wspo-
mnień, nawet jeśli są to pourywane kartki lub nieregularnie spisywa-
ne zdarzenia. Treścią takiego właśnie zeszytu podzielił się z nami 
pan Szczepan Feja, przedsiębiorca z Koluszek. 

Autorem wspomnień jest jego ojciec, zmarły w roku 1992 Sta-
nisław. 

Stanisław Feja urodził się w 1912 roku we wsi Stefanów koło 
Rokicin. Rodzina była wielodzietna: Stanisław miał 8 braci i 2 sio-
stry. – Do szkoły powszechnej chodziłem w Mikołajowie, którą 
ukończyłem w roku 1924 z wynikiem dobrym. Ponieważ była to 
szkoła 4 klasowa, naukę kontynuowałem w VII klasowej Szkole 
Powszechnej w Koluszkach, do której chodziłem pieszo, pokonu-
jąc codziennie 10 km. Naukę ukończyłem z wynikiem bardzo do-
brym, plasując się na 2 miejscu spośród 27 absolwentów. Wspo-
mnę, że do naszej szkoły w Koluszkach chodzili też uczniowie z 
Będkowa i Rogowa, gdyż na wsi nie było jeszcze szkół 7-klaso-
wych. Zdałem egzamin do III klasy gimnazjum Macierzy Szkolnej 
w Koluszkach. Po 3 miesiącach musiałem ustąpić z uwagi na wy-
sokie opłaty – wspomniał Stanisław.  W jego wspomnieniach moż-
na przeczytać o nieurodzaju w drugiej połowie lat 20-tych ubiegłe-
go stulecia.  Lata 1927-1929 były  latami „mokrymi”, pisze Feja. 
Ziemniaki wygniły, w domu była liczna rodzina. Stanisław musiał 
udać się na służbę do krewnych, by zarobić chociaż na ubranie i 
wyżywienie. W roku 1930 zapisał się do Koła Młodzieży Wiejskiej 
„Wici” i po kilku miesiącach został wybrany do Zarządu na stano-
wisko sekretarza, z uwagi na największe w tamtym gronie wy-
kształcenie. -Do koła należałem do roku 1938 - wspomina. Koło 
Młodzieży wiejskiej „Wici” posiadało własną bibliotekę  oraz 
przenośną scenę. Urządzano na niej zabawy taneczne, loterie fan-
towe, przedstawienia i bezalkoholowe wieczornice. -Braliśmy 
udział w pochodach Święta Ludowego. Ówczesna młodzież wiej-
ska odbywała regularne zajęcia z przysposobienia rolniczego na 
swoim poletku doświadczalnym.  W wieku 16 lat pracowałem do-
rywczo jako pomoc ciesielska u stryja, który budował drewniane 
domy i stodoły. Z czasem, rzemiosłem tym zajmowałem się już sa-
modzielnie. W roku 1934 mając 22 lata, zbudowałem taki dom ro-
dzicom. Od tego czasu dużo budowałem stodół i domów mieszkal-
nych - wspominał Stanisław. 

- Kiedy  6 września 1939 roku przybliżał się front, wraz z kole-

gami wsiedliśmy na rowery i udaliśmy się w kierunku Warszawy. Je-
chaliśmy przeważnie nocą i 8 września byliśmy już za Wisłą w oko-
licy Pilawy. W tych dniach front był coraz bliżej Warszawy, płonął 
Garwolin i inne mniejsze osady.  W pobliżu Włodawy grupa mło-
dych chłopaków przekroczyła Bug, następnie przez Kock, Lubar-
tów, Lublin, znalazła się ponownie  niedaleko Garwolina, gdzie po 
dwóch tygodniach dostała się do niemieckiej niewoli.  Stanisław, 
dzięki znajomości języka niemieckiego oraz zaświadczeniu, że jest 
cieślą, został zwolniony. Przez jesień i zimę pracował w lesie jako 
drwal, a rok 1940 spędził na budowie drewnianych zabudowań w 
Ujeździe i okolicy - zniszczonych w kampanii wrześniowej. 

Dnia 11 listopada złożyłem  przysięgę przed przełożonym Przy-
sposobienia Wojskowego w Brzezinach, komendantem Plutą i zo-
stałem łącznikiem Związku Walki Zbrojnej, przekształconej później 
na Armię Krajową - wspomina. 

Dzięki stałej pracy w leśnictwie Wykno jako sekretarz leśnictwa 
i posiadaniu karty Arbeitsamtu (obozu pracy), młody Feja był 
zwolniony od planowanych wywózek na roboty do Niemiec i od 
łapanek. Z okolicznych leśnictw wywożono  duże ilości żywicy ze 
stacji kolejowej w Wyknie, co też w pewien sposób sprzyjało po-
zostaniu na miejscu. - Dzięki mojej pracy przy budowie mostów i 
przepustów, która wymagała nieraz przemieszczania się, nie byłem 
objęty zakazem jazdy rowerem, wprowadzonym wobec polskiej 
ludności w roku 1943. W dniu 8 września 1944 został  aresztowa-
ny i zamordowany mój  komendant, leśniczy Błocki. Dzień wcze-
śniej, 7 września z leśniczówki odeszli stacjonujący tu od 15 sierp-
nia, Węgrzy. Zdaniem pana Stanisła waśród kompanii węgierskiej 
znajdował się jakiś gestapowiec, bo w nocy po ich odejściu we wsi 
nastąpiły aresztowania.  Zabrano 7- osobową rodzinę. Syn ojca tej 
rodziny z dwoma kuzynami ratował się ucieczką do lasu. Uratowa-
ła ich noc spędzona poza domem, w stodole.  

Po zamordowaniu komendanta Błockiego, który nikogo nie 
wydał, Stanisław wstąpił do Batalionów Chłopskich, a jego ko-
mendantem był Stefan Klejnik, dawny działacz WICI - Związku 
Młodzieży Wiejskiej i późniejszy poseł na Sejm w roku 1957. 
-Mieszkałem wtedy we wsi Jankówek na uboczu, pod lasem. Mia-
łem maszynę do robienia swetrów. Stale przychodzili do mnie lu-
dzie, nawet Niemcy.  Te swetry okazały się być dobrym kamufla-
żem. W domu odbywały się różne tajne narady i zebrania 
partyzanckie. Schodzili się tu ludzie nawet z dalszych okolic: z Bę-
dzelina, Łaznowa i Mikołajowa - pisze w swym prywatnym pa-
miętniku Stanisław Feja. Od 15 sierpnia 1943 roku w jego miesz-
kaniu mieszkał Łodzianin, Wiesław Kaczmarek, rejonowy 
komendant Batalionów Chłopskich, a pracował w Gminie Ciosny.  
Jak wspomina, dnia 4 sierpnia 1944 roku aresztowano  jego bli-
skich w Stefanowie. -Pewnego poranka przybył goniec informując 
mnie o aresztowaniu rodziny w Rokicinach, poza chorą matką. 
Ojca Niemcy zwolnili także z powodu stanu zdrowia. Z całego 
tego zmartwienia i z powodu choroby zmarł 14 sierpnia 1944 roku  
- zapisał w swoich wspomnieniach pan Stanisław.  W pobliżu miej-
sca zamieszkania było prawie 40 gospodarstw niemieckich i znajo-
mość języka okupanta bardzo pomagała Stanisławowi przetrwać  
trudny czas wojny. Mimo to, po aresztowaniu najbliższych było co-
raz gorzej. Trzeba było się nieustannie ukrywać. 

Pewnego poranka jechał z pocztą do nadleśnictwa Regny. Zastał 
tam ciało zabitej dziewczyny – kuzynki nadleśniczego - lezące na 
schodach nadleśnictwa. Wszystkie drzwi pootwierane, akta, teczki 
biurowe na podłodze. W podwórku mieszkał dzierżawca, który cu-
dem uniknął aresztowania. „Przyjechali  3 samochodami i wszystkich 
aresztowali, wczesnej była tu strzelanina” opowiadał Feji dzierżawca.  

Zk
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Narodowe Czytanie w Bibliotece 
Z inicjatywy Burmistrza Pana Waldemara Chałata 13 września 

br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koluszkach odbyło się Na-
rodowe Czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. 

Naszą akcję czytania rozpo-
czął słowami powitania dyrektor 
Biblioteki Jarosław Woźniak. Im-
prezę natomiast poprowadził jak 
co roku zaprzyjaźniony z naszą 
instytucją Mateusz Jaśkiewicz. 

Zaproszeni goście mistrzow-
sko przeczytali utwory naszego 
wieszcza. Interpretacji tegorocz-
nej lektury podjęli się z-ca Bur-
mistrza Krystyna Lewandowska, 
Przewodniczący Rady Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego Sławomir Sokołowski, honorowy obywa-
tel naszego miasta dr Kazimierz Zawadzki, Przewodnicząca Komi-
sji Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży Maria 
Markowska-Kurc, rzecznik Komendy Powiatowej Policji Łódź 
Łódź-Wschód mł. asp. Aneta Kotynia, Proboszcz Parafii Chrusty 

Nowe ks. kan. Eugeniusz Kacperski, Przewodnicząca Rady Miej-
skiej w Koluszkach Anna Szostak, Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury Marcin Francikowski, asp. Anita Kaczyńska-Kobierzycka z 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach, Monika 
Łukowiak nauczyciel z Zespołu Szkół nr 1. Uroczystość uświetnili 
swoimi inscenizacjami ballad oraz pięknymi strojami uczniowie 
wszystkich szkół średnich w Koluszkach. W podziękowaniu mło-
dzież z rąk dyrektora Biblioteki otrzymała nagrody książkowe. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy 
za rok.

Projekt „Chłopcy od Sama - niezwykły  
oddział partyzancki AK”

Spotkanie z historią Oddziału „Sama”
7 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koluszkach od-

było się spotkanie poświęcone działalności Oddziału Partyzanckie-
go „Sama”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzysze-
nie Historia Koluszek, Stowarzyszenie Patriotyczne Brzeziny oraz 
Muzeum im. Leokadii Marciniak w ramach realizowanego projektu 
„Chłopcy od Sama – niezwykły oddział partyzancki AK” współfi-
nansowanego z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Spotkanie otworzył Adrian Kut wykładem przedstawiającym 
historię powstania oddziału, jego funkcjonowania oraz ukazującym 
znaczenie największych wykonanych akcji. W tym miejscu warto 
wspomnieć, że oddział dowodzony przez Romualda Ziółkowskiego, 
a następnie przez Mariana Nicińskiego „Wirka” powstał 5 lipca 
1944 r. i funkcjonował na praktycznie bezleśnym terenie do 19 
stycznia 1945 r. ponosząc minimalne straty w ludziach. W czasie 
funkcjonowania oddział rozbił obóz pracy przymusowej Baudienst 
w Kaletniku uwalniając 400 junaków, zdobył magazyn uzbrojenia w 
słotwińskiej parowozowni, udaremnił łapankę we wsi Wierzchy ra-
tując od wywózki wszystkich mężczyzn ze wsi. Ponadto partyzanci 
przeprowadzili szereg mniejszych akcji wysadzając niemieckie 
transporty, likwidując szpicli i nękając okupanta.

Następnie zaprezentowano 3 wiernie odtworzone sylwetki 
chłopców od Sama. Piotr Łyszkowicz opowiedział o umundurowa-
niu i wyposażeniu jakie używali partyzanci. Zaprezentowano posta-
ci mata Jerzego Żukowskiego „Kapra” w mundurze marynarskim 
(w którym służył jeszcze w 1939 r.), podchorążych Teodora Zepa 
„Wit” oraz Jerzego Szperlinga „Nero”.

Trzeci prelegent Grzegorz Panek opowiedział o tragicznej ak-
cji pod Swędówkiem, która o mały włos nie zakończyłaby się li-
kwidacją oddziału w wyniku obławy. Poznając szczegóły tej akcji 
mogliśmy sobie uświadomić z jakim poświęceniem i trudem funk-
cjonował oddział. W dalszej części prelekcji przedstawiono dzie-
dzictwo oddziału, jego upamiętnienie, a także przytoczono życio-
rys ostatniego znanego nam z chłopców od Sama – Eugeniusza 
Jeża „Świerka”.

Spotkanie zgromadziło około 30 osób, a każdy uczestnik 
otrzymał wydawnictwo poświęcone Oddziałowi Sama. Na zakoń-
czenie odtworzono fragment nagrania ze zjazdu partyzantów w 50. 
rocznicę utworzenia oddziału w 1994 r., który zakończyli spotka-
nie hymnem oddziału – pieśnią „Tam gdzie dachy słomą kryte…”. 

Adrian Kut 
Stowarzyszenie Historia Koluszek
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Dożynki Gminne 2022
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Kontakt  
z redakcją:

twk@koluszki.pl

„Róża kwiat szlchetny”
W dniach 9-11 września w Kutnie odbyła się  

konferencja na temat róż. Miała miejsce także wy-
stawa tych pięknych, szlachetnych, królewskich 
kwiatów. Można było podziwiać kwiaty, zakupić 
produkty z róż oraz skorzystać z konsultacji na te-
mat ich uprawy i pielegnacji. Odbył się również 
konkurs na najpiękniejszą różę roku. 

Kutno to miasto kojarzące się z dworcem kole-
jowym i różami. Posiada bogatą tradycję różaną, się-
gającą początków XX w. Na obrzeżach miasta ist-
niała szkółka róż, jedna z największych w Europie 
prowadzona przez Arona i Karola Eizyków. Potem 
dołączyli inni m.in. Mieczysław Albiński i Bolesław 
Wituszyński, którzy w latach 50 i 60 rozwijali ho-
dowlę róż w Kutnie.                      Patrycja Wizner
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Piłka nożna
Klasa okręgowa Keeza 2022/2023 
grupa: Piotrków Trybunalski

Kolejka 6.  17-18 września
Gerlach Drzewica - KKS Koluszki  3:0
LKS Różyca - Szczerbiec Wolbórz  1:2
Polonia Gorzędów - Concordia Piotrków  4:0
Astoria Szczerców - Start Lgota Wielka  0:0  
Andrespolia Wiśniowa Góra - Pilica Przedbórz  1:3  
Omega II Kleszczów  - IKS Inowłódz    6:0
Kasztelan Żarnów - LZS Justynów   3:4 
Victoria Żytno - Włókniarz Moszczenica  4:2  

Tabela
1. Szczerbiec Wolbórz     6  16   17-5   
2. LZS Justynów      6  16   20-11   
3. Gerlach Drzewica     6  15   14-4   
4. Włókniarz Moszczenica   6  13   15-10   
5. Polonia Gorzędów     6  12   14-7  
6. Pilica Przedbórz      6  12   14-5  
7. Victoria Żytno      6  12   14-9  
8. LKS Różyca       6    8   20-16   
9. Andrespolia Wiśniowa G.   6    6   10-11  
10. Kasztelan Żarnów     6    6   6-11  
11. Omega II Kleszczów    6    5   12-11   
12. Astoria Szczerców     6    5   6-12   
13. Start Lgota Wielka     6    4   5-17  
14. Concordia Piotrków   6    4   7-12  
15. KKS Koluszki      6    2   5-15   
16. IKS Inowłódz      6    0   4-27  

Najbliższe spotkania
KKS Koluszki - Polonia Gorzędów  24 września, 16:00
Concordia Piotrków - LKS Różyca  24 września, 16:00

Klasa A 2022/2023
Kolejka 1.   3-4 września

LKS Gałkówek - Victoria Łódź  3:1
Kolejka 2.  10-11 września

LKS Gałkówek - Rosa Rosanów  1:3 
Kolejka 3.  17-18 września

Boruta II Zgierz - LKS Gałkówek  3:0 
Najbliższe spotkania

LKS Gałkówek - Huragan Swędów  24 września, 16:00

Tabela
1. Rosa Rosanów   3   9   11-1   
2. Zjednoczeni II Str.  3   7   9-3   
3. Huragan Swędów  3   6   18-12   
4. Boruta II Zgierz   3   6   8-4   
5. Czarni Smardzew  3   4   7-6   
6. LKS Gałkówek   3   3   4-7  
7. Victoria Łódź   3   3   4-8  
8. LKS Kalonka   3   3   6-13    
9. Polonia Andrzejów  3   3   8-11  
10. Milan SC Łódź  3   0   4-14

1 złoty i 3 brązowe medale  
w Międzywojewódzkich  
Mistrzostwach Młodzików U16 w LA 

Przy zimnym wietrze i pochmurnej pogodzie 5 zawodników 
LKS Koluszki: Ada Siemińska, Igor Cel, Piotr Chojnacki, Radosław 
Babiarski, Maciej Wolski przystąpiło do rywalizacji w Międzywoje-
wódzkich Mistrzostwach Młodzików U16.

Nasi sportowcy na stadionie AZS w Łodzi zaprezentowali się 
znakomicie, zdobywając 4 medale i 3 pobite rekordy życiowe. 

Na najwyższym stopniu podium, po emocjonującym 200 metro-
wym finiszu w biegu na 1000 metrów stanął Igor Cel uzyskując czas 
2:56,58. Trzeci na tym samym dystansie z nowym rekordem życio-
wym 3:04,87 był Piotr Chojnacki, tuż poza podium na czwartym 
miejscu z poprawionym o prawie 18 sekund zameldował się ambit-
nie biegnący Maciej Wolski, jego obecny czas to 3:08,63.

Nowy rekord życiowy (6:46,64) i brązowy medal w biegu na 
2000 m zdobył 15-letni Radosław Babiarski. 

Czwarty medal również brązowy przypadł po niezłym biegu na 
2 km (7:52,29) Adriannie Siemińskiej, która tak „ambitnie rozłożyła 
siły”, że ostatnie 100 m pokonała w iście sprinterskim stylu. Wszyst-
kim startującym zawodnikom serdecznie gratuluję i dziękuję za wal-
kę, rodzicom za bycie z dziećmi na zawodach, wspieranie ich pozy-
tywnym dopingiem i za gratulacje bez względu na osiągnięty wynik. 
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Na winobranie do Francji 
Wakacje to nie tylko odpoczynek, ale również okres wzmożo-

nych prac przy zbiorach warzyw i owoców. Jeździmy na szparagi do 
Niemiec, na truskawki do Hiszpanii, po runo leśne do Szwecji i … 
na winobranie do Francji. 

Francuska Szampania, to właśnie ten region, który szczególnie 
upodobała sobie grupa osób z terenu naszej gminy i okolic. Pierwszy 
wyjazd do powyższej prowincji odbył się 16 lat temu. Jego organi-
zatorem był ks. Wojciech Błaszczyk, wikary posługujący na terenie 
parafii w Koluszkach. Prace przy winobraniu, połączone ze zwie-
dzaniem Francji szybko przerodziły się w coroczne wyjazdy zarob-
kowe, kierowane już nie przez księdza, a uczestników pierwszych 
wypraw. 

Punktem docelowym wyjazdu jest wciąż ta sama miejscowość, 
malutka osada Vassy, położona nieopodal miasta Dormans nad Mar-
ną. To właśnie w tym miejscu podczas I wojny światowej toczyły się 
niezwykle krwawe walki, upamiętnione gigantyczną kaplicą ku czci 
walczących aliantów. Z czasem coroczny wakacyjny pobyt przero-
dził się w tak dużą zażyłość z gospodarzami winnic (Michel Dour-
land i Philippe Henry), że obydwie strony zaczęły traktować się po 
przyjacielsku, a nawet po rodzinnemu. Każdego roku na przyjaciół z 
Polski czeka szeroki uśmiech, darmowa gościna w przygotowanym 
dla nich domu, i oczywiście zmrożone butelki prawdziwego francu-

skiego szampana. O dziwo 
szampan zarezerwowany jest 
tam nie tylko do nadzwyczaj-
nych, podniosłych okazji, ale pi-
jany jest po prostu do obiadu. 
Obecnie 80-85 procent produk-
cji to bowiem szampan wytraw-
ny (brut), w którym nie znaj-
dziemy zbyt wiele cukru. Swoim 
smakiem przypomina on raczej 
wino podawane do obiadu, niż 
musujący słodki trunek, którym 
raczymy się na Sylwestra. W 
Polsce niestety bardzo rzadko 
sięgamy po oryginalnego szam-
pana, ponieważ jego ceny za-
zwyczaj rozpoczynają się od ok. 

150-200 zł za butelkę. A szkoda, ponieważ prawdziwy szampan po-
trafi dostarczyć niezwykłych doznań smakowych. 

 Jeśli chodzi o same zbiory, zazwyczaj dochodzi do nich na 
przełomie sierpnia i września. W tym czasie do Szampanii zjeżdża 
się mnóstwo Polaków. O pracę nie jest trudno, aczkolwiek można 
trafić na różne warunki pobytu i zarobkowania. Można zbierać wino-
grona na akord, czyli od kilograma, lub na godzinę. Przy urodzaju o 

wiele bardziej opłacalną formą jest akord (wtedy można zarobić na-
wet 5000 zł za 10-12 dni pracy). Przy formie wynagrodzenia za godzi-
nę, zarobki mogą być o połowę mniejsze. Kiście winogron ścinane są 
sekatorami z krzaków o wysokości ok. 1 metra. Praca trwa zazwyczaj 
od 8 do 10 godzin. Grupa zbieraczy z naszej gminy, w liczbie 16 osób, 
w ciągu jednego dnia potrafiła zebrać nawet 13 ton winogron.   

W tym roku Szampania obrodziła nad wyraz obficie. Szacuje 
się, że zbiory były najlepsze od 15 lat. Jeśli szukasz zatem dobrego 
szampana, sięgnij po rocznik 2022. 

(pw)

Zmiany w taryfikatorze mandatów 
17 września weszły w życie, ważne dla użytkowników dróg, zmia-

ny w przepisach. To pokłosie znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu 
drogowym, która obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. 

Kasowanie punktów karnych. Od 17 września obowiązuje zmiana 
sposobu kasowania zgromadzonych punktów. Zostaną one usunięte po 
dwóch latach od regulowania mandatu, a nie od daty popełnionego wykro-
czenia. Zniesione zostały również szkolenia, po odbyciu których liczba 
punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.

Recydywa. Sytuacja ta dotyczy złamania przepisów z tej samej gru-
py w ciągu 2 lat od ostatniego wykroczenia. Jeżeli tak się stanie, mandat 
drogowy będzie dwukrotnie wyższy.

Dotyczy to na przykład przekroczenia prędkości o:
31-40 km/h – pierwszy raz: 800 zł / recydywa: 1600 zł
41-50 km/h – pierwszy raz: 1000 zł / recydywa: 2000 zł
51-60 km/h – pierwszy raz: 1500 zł / recydywa: 3000 zł
61-70 km/h – pierwszy raz: 2000 zł / recydywa: 4000 zł
71 km/h i więcej – pierwszy raz: 2500 zł / recydywa: 5000 zł

Oprócz przekroczenia prędkości nowy taryfikator zakłada, że podwójne 
karanie będzie dotyczyć innych obszarów ruchu, np.:

• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł; recydy-
wa: 3000 zł;

• złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł; recydywa: 2000 zł;
• wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł; recy-

dywa: 3000 zł;
• niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego piesze-
go, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł; recydywa: 3000 zł;

• omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa 
pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł; recydywa: 3000 zł.

• wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczo-
ne lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł; recy-
dywa: 4000 zł;

• wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub 
jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 
pierwszy raz: 2000 zł; recydywa: 4000 zł;

• prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub 
innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł; recydy-
wa: 5000 zł.

(lodzka.policja.gov.pl)
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Urządzenia grzewcze  
typu pompa ciepła  

„powietrze-powietrze” 
ceny brutto od 3 tys. zł z montażem za 2,6 kW. 

Dostępne inne moce: 
3,6 kW (do 36 m2) 
5,2 kW (do 52 m2) 
6,8 kW (do 68 m2) 

Tel. 791 44 77 11 

Reagujmy! 
Policjant po służbie interweniował  
przy zagubionej 3-latce

To jak ważna jest nasza reakcja i zainteresowanie kiedy wi-
dzimy zagubione dziecko udowodniła mieszkanka Koluszek. 
Kobieta zauważyła na jednej z ulic zapłakaną 3-latkę, którą bez 
żadnego zainteresowania mijali inni przechodnie. Kobieta szyb-
ko zainterweniowała, dołączył do niej policjant po służbie. a już 
po kilkudziesięciu minutach dziecko trafiło pod opiekę przera-
żonej mamy.

8 września tuż przed godziną 18:00 przy ulicy Pięknej kolusz-
kowianka zauważyła idącą zapłakaną i przestraszoną małą dziew-
czynkę. Natychmiast zainteresowała się sytuacją dziecka. Kobieta 
pytała przechodniów czy znają, bądź rozpoznają dziecko. Nikt 
poza empatyczną koluszkowianką nie zainteresował się jego lo-
sem. O tej sytuacji dowiedział się również aspirant Michał Piekar-
ski, który po służbie znajdował się w pobliżu ulicy Pięknej. Na-
tychmiast zjawił się na miejscu i zaczął rozmawiać z dzieckiem. 
Dziewczynka nie powiedziała jak się nazywa ale palcem wskazy-
wała pobliskie budynki. Policjant o całej sytuacji poinformował 
oficera dyżurnego koluszkowskiej jednostki. Wziął zapłakaną 
dziewczynkę na ręce i poszedł w kierunku pobliskich zabudowań. 
W pewnym momencie zauważył kobietę, która desperacko rozglą-
dała się i ewidentnie kogoś szukała. Była to zrozpaczona mama 
3-latki. Jak się okazało dziecko bawiło się ze starszym rodzeń-
stwem w pobliżu domu i niepostrzeżenie oddaliło się. Kiedy rodzic 

zorientował się, że nie ma w 
pobliżu maleństwa natych-
miast rozpoczął poszukiwania 
na własną rękę. Na szczęście 
wszystko skończyło się szczę-
śliwie.

Policjanci szczególnie 
dziękują mieszkance Koluszek, 
która jako pierwsza zaintereso-
wała się losem dziecka i wykazała niezwykłą empatią i wzorową po-
stawą. Być może dzięki niej nie doszło do tragedii.

Policjanci apelują o zainteresowanie i reagowanie na niepokoją-
ce sytuacje wokół nas, często wystarczy niewiele, a można uratować 
czyjeś życie. Nie bójmy się reagować! Od najmłodszych lat uczmy 
swoje dziecko jak się nazywa, gdzie mieszka oraz jaki jest numer te-
lefonu przynajmniej jednego z rodziców. W przypadku, gdy straci 
rodziców z oczu, może poprosić kogoś o zadzwonienie do mamy lub 
taty. Warto również przed większym wyjazdem, wycieczką czy na-
wet zakupami w hipermarkecie sprawić dziecku opaskę na rękę z 
numerem telefonu do opiekuna. Również do kurtki można włożyć 
kartkę z taką informacją. 

Gdy dziecko się zagubi nie trać czasu na prowadzenie poszu-
kiwań na własną rękę. Natychmiast zawiadom policję. Zaangażuj 
też w poszukiwania innych. Proś o pomoc kogo się da. Jeśli 
dziecko zgubi się w sklepie, na dworcu itp. zgłoś to ochronie, by 
jak najszybciej rozpoczęto monitorowanie wyjść i ogłoszono ko-
munikat.

mł. asp. Aneta Kotynia
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OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi brukarskie i ogrodzeniowe, 
tel. 792-656-155
Ścinka, wycinka drzew, porządko-
wanie działek, tel. 725-164-184
Spawalnicze usługi – Mobilnie, 
600-932-147
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Remontowo – budowlane, gipsy, 
płytki, sufity podwieszane i inne, 
785-973-266
Remonty, docieplenia, solidnie, 
609-296-865
Budowlane, docieplenia, 604-350-807
Malowania, drobne remonty, 
575-242-774
Złota rączka- drobne prace  
remontowe, usuwanie awarii,  
tel. 725-632-561 
Tynki maszynowe agregatem, 
cementowo – wapienne i gipsowe, 
669-201-962

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

Budowa domów, 505-509-874

HYDRAULIK - Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,  
tel. 506-864-713

Instalacje sanitarne, wod-kan, gazu, 
C.O., pompy ciepła, tel. 506-098-164
Produkcja i Montaż ogrodzeń 
betonowych, panelowych i siatki 
oraz bramy, 515-310-037
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA PODEJMĘ
Szukam pracy; sobota, niedziela. 
Kierowca B, C+E lub inne,  
tel. 600-932-147
Przyjmę szycie chałupniczo, 
601-175-330
PRACA
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
spożywczego, 605-696-054
Zatrudnię pracownika stacji paliw 
Orlen w Koluszkach. Więcej 
informacji pod nr tel. 531-254-290 
lub 601-228-408
Zakład krawiecki zatrudni szwaczki. 
Produkcja polska, 605-086-828
Zatrudnię pracownika na Dachy. 
Może być do przyuczenia,  
667-566-255

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam dom z działką budowlaną, 
5500 m2 w Różycy, tel. 664-375-138
Sprzedam M-4 w Koluszkach,  
62 m2 przy ulicy Sikorskiego,  
tel. 794-000-262
Sprzedam działkę budowlaną  
1000 m², dom z działką w Bogdance, 
601-866-606
Sprzedam nowy dom w Różycy, 
153 m², 792-022-640, 796-241-330

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia mieszkanie jednopo-
kojowe i dwupokojowe, 605-696-054
Do wynajęcia mieszkanie  
w Koluszkach oraz pokoje,  
tel. 601-28-56-27 
Lokal pod działalność handlowo-
-usługową o pow. 48 m², w centrum 
Koluszek. Atrakcyjna cena,  
607-701-315

SPRZEDAM
Łóżko rehabilitacyjne – elektryczne 
z materacami i wózek toaletowy,  
b. mało używane, tel. 697-909-926
Jaja wiejskie, 607-648-728
Młode kurki nioski kolorowe, 
Węgrzynowice Modrzewie 23,  
tel. 728-386-763
Piach płukany, siany, kruszywa, 
tłuczeń, żwir 8 – 16 – 32, ziemia 
przesiewana, tel. 667-788-377
Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037

KUPIĘ
Skup zboża - auto samozaładowcze, 
tel. 607-202-732
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
autoskup, tel. 501-488-674 

EDUKACJA
Korepetycje z języka angielskiego. 
Native speaker, 515-269-326
Matematyka, Korepetycje. Wielo-
letnie doświadczenie. Tanio,  
tel. 661-270-438
MATURA - korepetycje - matema-
tyka, j. angielski, doświadczenie,  
tel. 508-732-104

USŁUGI
Malowanie, płytki, tapetowanie, 
instalacje, remonty. Od ręki, solidnie 
i z kulturą. Zapraszam 732-622-362

Zatrudnię pracownika do robót 
ziemnych i wodno-kanalizacyjnych, 
tel. 665-183-407
Zatrudnię pracowników budowla-
nych, 509-391-286 
Firma budowlana zatrudni pracow-
ników fizycznych, 607-314-883
Zatrudnimy spawacza MIG/MAG 
lub TIG. Możliwość przyuczenia. 
DRIVAL Żelechlinek, 538-398-132

Zatrudnię przy ogrodzeniach 
panelowych, 509-115-589
Szwalnia zatrudni szwaczki,  
tel. 693-426-098
Zatrudnię osobę na wykończenia 
do szwalni oraz szwaczkę, praca  
w Koluszkach, 502-171-510
Zatrudnię szwaczki, stałe wzory, 
własna produkcja, atrakcyjne 
warunki pracy, tel. 605-600-896

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

Burmistrz Koluszek informuje
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach,  

ul. 11 Listopada 65, w dniach od 20.09.2022 r. do dnia 11.10.2022 r., 
wywieszone są wykazy o przeznaczeniu działek gruntu, oznaczo-
nych numerami ewidencyjnymi: 401/52 o pow. 672 m2, 401/51  
o pow. 938 m2, 401/58 o pow. 606 m2, 125/12 o pow. 397 m2, poło-
żonych w miejscowości Borowa, obręb Borowo I, gm. Koluszki, do 
dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kolusz-
kach - www.koluszki.samorzady.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, telefon 44 725 67 54.
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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! 

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

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

CZYNNE: pn-pt 8:00 – 16:00, sob 8:00 – 12:00
PRZANOWICE 100 (Opalówka) gm. Koluszki tel. 44 714 67 48

 

KAMIEŃ OZDOBNY DO OGRODÓW: 
GRYS GRANITOWY * KORA KAMIENNA * BIAŁA MARIANNA * OTOCZAKI 

           KOSTKA BRUKOWA
PŁYTY AŻUROWE * PALISADY * OBRZEŻA * KRĘGI BETONOWE

BUTLE GAZOWE. USŁUGI WAŻENIA 24 H – WAGA ELEKTRONICZNA 60 T. 

WĘGIEL
 r KOSTKA  r ORZECH  r EKO  r GROCH 

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
 r Oferujemy usługi księgowe (dowolna forma rozliczeń z fiskusem) oraz kadrowo-płacowe.
 r Wyprowadzamy zaległości księgowe, pomagamy w założeniu firmy. Prowadzimy audyt  
i nadzór księgowy.

 r Istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów księgowych.
 r Posiadamy ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
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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

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

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

Zatrudnię szwaczki 
miejsce Przanowice,  

umowa o pracę, wysokie 
zarobki (wypłata co 2 tyg.). 

Cały rok (czapki).  
tel. 508-860-054

PRZYJMĘ SZWACZKI
do zakładu.

Własna produkcja.
Tel. 601-204-420
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Piątek  
23.09

15:00 KING: Mój przyjaciel lew
17:00 JOHNNY
19:15 JOHNNY

Sobota  
24.09

15:00 KING: Mój przyjaciel lew
17:00 JOHNNY
19:15 JOHNNY

Niedziela 
25.09

15:00 KING: Mój przyjaciel lew
17:00 JOHNNY
19:15 JOHNNY

Środa  
28.09

17:00 JOHNNY
19:15 JOHNNY

Czwartek  
29.09

17:00 JOHNNY
19:15 JOHNNY

KING: Mój przyjaciel lew
Francja / Komedia / Przygodowy / Familijny 

/ 2022 / 105 min. / 2D Dubbing

Nastoletnia Inés i jej brat 
Alex znajdują w domu małe lwiąt-
ko, które – jak dowiadują się z 
wiadomości telewizyjnych – ucie-
kło z lotniska. Niespodziewany 
gość, któremu nadają imię King, 
szybko staje się ich najlepszym 
przyjacielem. Gdy okazuje się, że 
King jest poszukiwany i grozi mu 
niebezpieczeństwo, dzieciaki po-
stanawiają pomóc mu wrócić do 
jego prawdziwego domu. W reali-
zacji tego szalonego i odważnego 
planu może wesprzeć ich tylko 
jedna osoba – zwariowany dzia-

dek Max, z którym wspólnie wyruszają w pełną przygód podróż.

JOHNNY
Polska / Biograficzny / 2022 / 119 min.

Premiera / 2D Polska

„Patryk włamuje się do dom-
ku w małym mieście. Wyrok sądu 
nakazuje mu prace społeczne w 
puckim hospicjum, gdzie poznaje 
niezwykłego ks. Jana Kaczkow-
skiego. Duchowny angażuje mło-
dych chłopaków z zawodówki, na 
pozór twardych buntowników, w 
pomoc śmiertelnie chorym. W 
swojej pracy skupia się na blisko-
ści, czułości i walce o relacje z dru-
gim człowiekiem. Uczy empatii. A 
czyni to z hurtową ilością humoru, 
czym zyskuje ogromną popular-

ność. Niedługo później Jan sam staje się pacjentem swojego hospicjum. 
Patryk zostaje postawiony w sytuacji, która zmieni całe jego życie”.

Tak w skrócie wygląda fabuła filmu, który w rzeczywistości jest 
hołdem złożonym charyzmatycznemu ks. Janowi Kaczkowskiemu i 
jego podopiecznym z puckiego hospicjum.

Siła filmowego dzieła tak naprawdę wypływa z tego, że jest to 
prawdziwa historia o niezwykłym człowieku z krwi i kości, który 
mimo swoich fizycznych trudności z którymi zmagał się od dzieciń-
stwa (duża wada wzroku, lewostronny niedowład, nowotwór nerki), 
wykrzesywał z siebie hektolitry miłości do drugiego człowieka i de-
terminacji do pomagania innym. Jak wspominają osoby, które spo-
tkały go na swojej drodze życia, „Johnny” z Pucka obdarzony był 
błyskotliwym humorem i pozytywną energią, którą potrafił zjedny-
wać sobie tłumy. Jak to bywa najczęściej w życiu, trafiali się jednak 
i tacy, którym jego kapłański luz bywał solą w oku. 

O tym, jak z przedstawieniem tej barwnej postaci poradzili sobie 
twórcy najlepiej przekonać się samemu. Premiera filmu w koluszkow-
skim Kinie Odeon 3D, podobnie jak w całej Polsce, rusza już 23 wrze-
śnia. Film po przedpremierowym pokazie zbiera dobre recenzje, tym 
bardziej warto zarezerwować sobie dwie godziny na odrobinę reflek-
sji o ludzkim życiu i kierunku w jakim zmierzamy.                      (pw)



Czynne:  
pon-pt 8.00-16.00    
sobota 8.00-13.00

Od 1 sierpnia 2022 r. siedziba redakcji mieści się  
w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury  

przy ul. 3 Maja 2 (wejście od ul. Teatralnej). 
Nu mer telefonu do redakcji: 603 947 457.


