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

OSP Koluszki – 44 714 58 27
Pogotowie Ratunkowe – 999

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

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

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

Apteki:
ul. Żwirki 2  – 736 697 592
ul. Sikorskiego 6  – 44 714 16 43
ul. Głowackiego 20  – 44 714 02 86
ul. Korczaka 5  – 44 714 24 58
ul. 11 Listopada 33  – 44 714 03 63
ul. Przejazd 6  – 44 714 24 44
ul. 3 Maja 8  – 44 714 07 88
ul. 3 Maja 19G  – 44 714 02 73
ul. Brzezińska 54 – 44 714 00 77
Gałków  – 605 509 502

Taxi  – 44 714 58 42
Rower miejski – 42 214 40 00
Biuro numerów  – 118 913
Informacja PKP  – 19 757 
KSM  – 44 714 10 41
Spółdz. Odlewnik  – 44 714 19 98
Urząd Pracy  – 44 714 13 54

Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii 
ul. Staszica 34 – 44 714 67 67 

pon. 13.30-18.30, wt. 11.00-15.00,  
śr. 13.30-20.00, czw. 15.00-19.00
Abstynenckie Stowarzyszenie Klub  

Wzajemnej Pomocy „Ostoja”, ul. Staszica 34 
44 714-23-40 (pn-pt 17.00-20.00) 

Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie 
ul. Staszica 34 – 44 714-58-69 

(pn.: 16.00-19.00 i śr. 16.00-19.00)
Grupa AA „Iskierka”, ul. Mickiewicza 40, 

501 648 560

Wykaz opłat w 2020 roku

Opłata za podatek od nieruchomości, 
rolny, leśny:
- do 15 marca - I rata
- do 15 maja - II rata
- do 15 września - III rata
- do 15 listopada - IV rata

Opłata za podatek od środków 
transportowych:
- do 15 lutego – I rata 
- do 15 września - II rata

Opłata za posiadanie zezwoleń  
na sprzedaż alkoholu:
- do 31 stycznia – I rata 
- do 31 maja – II rata 
- do 30 września – III rata 

Nocna i Świąteczna  
Opieka Zdrowotna 

Szpital Specjalistyczny Brzeziny 
Powiatowe  

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
w Brzezinach

ul. M. Skłodowskie-Curie 6

46 874 20 11

Opłaty na rzecz Gminy Koluszki 
PKO Bank Polski S.A. z/s w Łodzi,  

Oddział 1 w Koluszkach,  
ul. 11 Listopada 41

- konto do uiszczania wpłat  
za podatki i pozostałych opłat:  

11 1020 3352 0000 1802 0240 6841
- konto do uiszczania wpłat za „śmieci”: 

35 1020 3352 0000 1302 0258 7947

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

30.12.  
ul. 3 Maja 8

31.12.  
ul. 3 Maja 19G

1.01.  
ul. Brzezińska 54

2.01.  
ul. Przejazd 6

3.01.  
ul. 11 Listopada 33

4.01.  
ul. Żwirki 2

5.01.  
ul. Głowackiego 20

6.01.  
ul. Korczaka 5

7.01.  
ul. Sikorskiego 6A
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Kompleksowy remont  
starego urzędu

Powoli kończy się termomodernizacja i przebudowa fasady kamieni-
cy przy ul. Brzezińskiej 32, w której funkcjonuje Miejsko-Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej oraz filia starostwa powiatowego. Zmiana wyglą-
du zewnętrznego to jednak dopiero początek poważniejszych prac, które 
już niedługo rozpoczną się w budynku. 

Ma on m.in. zostać w pełni dostosowany do wymogów przeciwpoża-
rowych oraz do obsługi osób niepełnosprawnych. W tym celu do budyn-
ku ma być dobudowana nowa klatka schodowa z windą. 

Prace remontowe nie wpłyną na przerwy w funkcjonowaniu zlokali-
zowanych tam instytucji. 

(pw) 

Zmiana wyglądu dróg  
przy „sobotnim rynku”

Na drogach przy tzw. sobotnim rynku w Koluszkach trwają zaawan-
sowane prace budowlane. Łącznie na tym terenie przebudowywane są aż 
cztery ulice: Mickiewicza, Śląska, Pomorska i Hallera. Wartość inwesty-
cji to 4 mln zł. Prace zaplanowano do połowy 2022 r., ale przy tak szyb-
kim tempie jakie obserwujemy, istnieje szansa że inwestycja zostanie 
ukończona do końca 2021 r. 

Przypomnijmy, że oprócz nowej nawierzchni dodatkowo w ul. Mic-
kiewicza (odcinek od Wigury do Żeromskiego) i Hallera pojawi się kana-
lizacja deszczowa i nowy wodociąg. Z tej też przyczyny w trakcie obec-
nych prac występują przerwy w dostawie wody. 

Po zakończeniu należy się również spodziewać zmiany wyglądu 
dróg. Wokół rynku pojawią się zatoki parkingowe. Zostaną one zlokalizo-
wane także przy zmodernizowanych budynkach KPGK i ZUK. 

Z kolei na ul. Mickiewicza na wysokości nowego żłobka i przed-
szkola (dawne gimnazjum) powstaną dwa wyniesione przejścia dla pie-
szych. Dodatkowo zostaną one podświetlone, by zapewnić jak największą 
ochronę dla rodziców i dzieci zmierzających do placówki oświatowej.  

(pw)

Sobotni rynek przenosi się  
tylko na czas przebudowy

Przypominamy, że w 
związku z rozpoczętą przebu-
dową dróg przy kościele św. 
Katarzyny w Koluszkach i 
placu targowym, od 1 stycz-
nia 2021 r. tzw. „sobotni ry-
nek” zostanie przeniesiony 
na drugą stronę miasta na 
plac targowy przy ul. Rynek. 
Oznacza to, że od nowego 
roku przy ul. Rynek w Ko-
luszkach handel na targowisku będzie odbywał się dwa razy w tygodniu: 
we wtorek i w sobotę. 

Jednocześnie uściślamy pewną informację, która żyje już własnym 
życiem w Koluszkach. Targowisko zostało przeniesione tylko na czas 
prac budowlanych na okolicznych ulicach. Po ich zakończeniu, czyli po 
około roku, targowisko powróci na swoje miejsce i znów będzie odbywać 
się w pobliżu kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej.  

(pw)

Inwestycja ma być początkiem kanalizacji  
całej miejscowości 

Przebudują drogę do Gałkówka 
Gotowa jest już dokumentacja projektowa i pozwolenia zebrane pod 

kątem przebudowy drogi od Różycy (ul. Zagajnikowa) do Gałkowa Du-
żego. Wspólna inwestycja realizowana prze gminę i powiat, ma rozpo-
cząć się już w 2021 r. Na ten cel oba samorządy w swoich budżetach za-
bezpieczyły po 1,5 mln zł.  

Inwestycja będzie mieć bardzo ważne znaczenie dla mieszkańców 
Gałkówka. Oprócz nowej nawierzchni i ścieżki rowerowej (dochodzą-
cych do ul. Dzieci Polskich – 3,2 km), do Gałkowa Dużego doprowadzo-
na zostanie bowiem kanalizacja sanitarna. Sieć kanalizacyjna zostanie 
wykonana siłami samej gminy, niejako przy okazji przebudowy drogi, i 
dotrze aż do bloków, czyli terenu dawnej jednostki wojskowej. Powyższy 
odcinek będzie się ciągnąć na dystansie aż 5 km, i ma być inwestycją któ-
ra zapoczątkuje kanalizację Gałkówka. 

Wzdłuż całej przebudowywanej drogi pojawi się także oświetlenie 
uliczne. 

(pw) 

UWAGA: 
od 1 stycznia tzw. „sobotni rynek” 
odbywać się będzie na targowisku 

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

KIEROWNIK  
WYDZIAŁU WODOCIĄGOWEGO

– umowa o pracę – pełny etat
Wymagane:    
– wykształcenie wyższe techniczne - branżowe
– mile widziane uprawnienia oraz doświadczenie w kierowaniu zespołem

Zainteresowanych prosimy o składanie CV w sekretariacie  
lub elektronicznie na adres administracja@kpgk.com.pl    

Szczegółowe informacje w sekretariacie Spółki  
pod nr tel. 44 714 58 45

Ferie on-line okazją 
do uzupełnienia szkolnej wiedzy  

Zupełnie odmienny charakter będą miały tegoroczne ferie w gminie 
Koluszki. Nasz samorząd zaplanowała dwutygodniowe zajęcia on-line dla 
dzieci ze szkół podstawowych. Co ciekawe, będą to zajęcia z przedmiotów, 
które na co dzień wykładane są w szkole. Ferie mają być zatem okazją do 
poszerzenia swojej wiedzy oraz uzupełnienia materiału, który przez naukę 
zdalną nie zawsze jest przez wszystkich uczniów odpowiednio przyswajal-
ny. Zajęcia organizowane są w ramach realizowanych projektów unijnych. 
Szczegóły zajęć dostępne są w każdej z oświatowych placówek.         (pw)   

„Mikołaje” w niebieskich  
mundurach odwiedzili  
potrzebujących

Dzięki wielkim sercom i zaangażowaniu jakim wykazali się pra-
cownicy i policjanci koluszkowskiej policji, w czterech rodzinach zago-
ściły świąteczne prezenty. Współpraca z jedną z nauczycielek ze Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pozwoliła wytypować 
rodziny, które mają najtrudniejszą sytuację życiową. Artykuły spożyw-

cze, chemiczne, słodycze, za-
bawki książki a nawet laptop 
trafiły do dzieci. Najmłodszych 
bardzo zaskoczył widok mun-
durowych niosących im prezen-
ty.

Od kilku tygodni pracowni-
cy i policjanci z Komendy Po-
wiatowej Policji w Koluszkach 
gromadzili artykuły spożywcze, 
chemiczne, kosmetyki, słody-
cze, zabawki, książki. Współ-
praca z jedną z nauczycielek z 
koluszkowskiego Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego, która doskonale znała sy-
tuację życiową i potrzeby swo-

ich uczniów pozwoliła na wskazanie najbardziej potrzebujących rodzin. 
23 grudnia 2020 roku pracownicy i policjanci pojechali do każdej z ro-
dzin, aby przekazać prezenty. W odwiedzinach towarzyszyła również na-
uczycielka dzieci. Nikt nie krył swojego wzruszenia i radości, a obdaro-

wani byli bardzo wdzięczni za okazaną im pomoc i świąteczną 
niespodziankę. Widok policjantów z pięknie zapakowanymi prezentami 
wywołał wiele emocji. Dzięki zaangażowaniu osób pracujących w ko-
luszkowskiej komendzie obdarowane zostały cztery rodziny z Koluszek i 
gminy, a sześcioro dzieci otrzymało prezenty, o których być może marzy-
ło. Nie zawsze życie układa się tak jak byśmy chcieli i pisze scenariusze, 
na które zupełnie nie mamy wpływu, dlatego cieszymy się, że mogliśmy 
zostać dla Was mikołajami w niebieskich mundurach i choć w taki sposób 
ulżyć Wam w niedoli. 

Nie tylko okres przedświąteczny jest czasem pomagania i obdarowy-
wania innych. Koluszkowscy pracownicy i policjanci przez cały rok sta-
rają się wspierać tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Nie bądźmy 
obojętni, jeśli widzimy, że w naszym otoczeniu są osoby, które mają trud-
ną sytuację życiową. Jeśli sami nie jesteśmy w stanie im jej zapewnić, to 
poinformujmy o tym odpowiednie instytucje, które udzielają pomocy i 
wsparcia.

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

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 
obchodzą Henryka i Wojciech Winklowie

Zdrowia i życzliwości na każdy dzień,  
życzą córka i syn z rodzinami

W dniu 31 grudnia 2020 r. (czwartek)  
KASA w Urzędzie Miejskim w Koluszkach  

będzie czynna do godz. 12.00.

Dodatkowy odbiór śmieci 
Gmina Koluszki informuje, że dla rejonu 1 i 3 został utworzony do-

datkowy termin odbioru odpadów komunalnych i selektywnych. Firma 
HAK będzie je odbierała w sobotę 2 stycznia 2021 r. Celem dodatkowej 
zbiórki jest skrócenie zbyt długiego czasu oczekiwania na odbiór między 
grudniem a styczniem. 

Rejon 1 - Koluszki, ulice: Sosnowa, Armii Krajowej, Brzozowa, Je-
rzego Kukuczki, Przejazd, Łódzka, Zwycięstwa, Wisławy Szymborskiej 
(dawna Gwardii Ludowej) , Powstańców Wielkopolskich, Krasickiego, 
Zubrzyckiego (teraz Wschodnia) , Hubala, Aleja ZHP, Danuty Szaflar-
skiej, Baczyńskiego, Towarowa, Plac Obrońców Warszawy, Aleja Komu-
ny Paryskiej, Zimowa, Gen. Pawłowicza

Rejon 3 - miejscowości: Felicjanów, Lisowice, Erazmów, Turobowi-
ce, Jeziorko, Zygmuntów, Katarzynów, Stamirowice Kazimierzów, Le-
osin, Świny, Wierzchy, Długie, Stefanów
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Badają czy kamienicę przy dworcu  
uda się przekształcić w muzeum 

Budynek przy ul. 3 Maja 17 w Koluszkach, w którym obecnie znaj-
duje się Sala Muzealna, poddawany jest ekspertyzie techniczno-budowla-
nej. Sprawdzane jest to, czy obiekt uda się dostosować do potrzeb plano-
wanego Muzeum Koluszek. Weryfikowana jest również strona finansowa 
całej operacji. Należy bowiem zweryfikować, czy warto poddać budynek 
zabiegom remontowym i termomodernizacyjnym, czy też bardziej opła-
calne pod kątem finansowym będzie jego wyburzenie. Ekspertyzę prze-
prowadzają technicy z Warszawy, z dużym doświadczeniem w tego ro-
dzaju zabiegach. Jest to o tyle zasadne, że budynek ma bogatą historię i 
jest świadkiem okresu, gdy kształtowało się otoczenie starego dworca. 
Nie przypadkowo dawna kamienica kolejarska znajduje się w gminnej 
ewidencji zabytków. 

Przypomnijmy, że o budowie nowoczesnego muzeum naszego mia-
sta, mówi się już oficjalnie od 2016 r., kiedy to powołano do istnienia Ko-
mitet do spraw powstania „Muzeum Koluszek”. 

Założono wtedy, że w muzeum główny nacisk ma być położony na 
ostatnie półtorawiecze. W grę wchodziły sale prezentujące historię kolei 
w Koluszkach, cenne pamiątki naszych mieszkańców, związanych zawo-
dowo z pracą na PKP. Kolejna ekspozycja miała nawiązywać do czasów 
wojennych, zarówno z okresu I jak i II wojny światowej, a także do 20-le-
cia międzywojennego i czasów PRL. Swoje miejsce miała znaleźć także 
ekspozycja prezentująca wieloletnią obecność na koluszkowskiej ziemi 
społeczności żydowskiej, która w przededniu wybuchu II wojny świato-
wej liczyła 30% całej populacji Koluszek. Pewną ciekawostką był rów-
nież pomysł, aby w placówce znajdowała się duża sala, w której będą mo-
gły odbywać się różnego rodzaju spotkania z ciekawymi ludźmi czy też 
czasowe wystawy artystyczne lub kameralne koncerty muzyki dawnej.

(pw)

Książka „Węzeł kolejowy Koluszki”

Czy wiesz już wszystko  
o stacji w Koluszkach? 

W sprzedaży pojawiła się książka, która szczególnie może zainte-
resować miłośników kolei. A dlaczego o niej wspominamy? Ponieważ 
traktuje o naszym mieście. 

„Wokół stacji kolejo-
wej w Koluszkach narosło 
wiele mitów i anegdot. 
Wszyscy słyszeli o Balu na 
dworcu w Koluszkach, a 
złośliwi twierdzili, że to… 
największy łódzki dworzec. 
W popularnej prasie często 
popadano ze skrajności w 
skrajność: pisano „najwięk-
szy w Polsce”, bądź prze-
ciwnie „wstrętna prowizo-
ryczna stacyjka”. A jak było 
naprawdę?

Dlaczego powstała sta-
cja w Koluszkach, jak rozwi-
nęła się w duży węzeł kolejo-
wy, w którym stykały się 
tory o europejskiej i rosyj-
skiej szerokości oraz czemu połowa tego węzła znalazła się w Słotwinach 
– o tym Czytelnik dowie się z książki Michała Jerczyńskiego Węzeł kole-
jowy Koluszki. Na podstawie archiwalnych materiałów Autor prześledził 
rozwój ruchu kolejowego w koluszkowskim węźle i historię budowy ko-
lejnych dworców oraz ich niezrealizowanych projektów. Ilustracje, w du-
żej części dotąd niepublikowane, ukazują w większości nieistniejące już 
dziś budynki stacyjne oraz następujące na przestrzeni lat przebudowy 
układów torowych w węźle. Przed Koluszkami kolejne wyzwanie. Czy 
nowy dworzec zadziwi mieszkańców i podróżnych? Czy kolejowy węzeł 
zyska nowoczesne oblicze? Centralna Polska czeka na niego z niecierpli-
wością!” – czytamy w recenzji. 

Książka wydana została z okazji 175. rocznicy powstania Kolei War-
szawsko-Wiedeńskiej. Publikacja liczy 212 stron, można ją nabyć za ok. 
50-60 zł. Dostępna jest w koluszkowskiej księgarni oraz na stronie  
www.km.com.pl. 

(pw)

PIES ZNALEZIONY 
 w GMINIE KOLUSZKI  

w GRUDNIU 2020 ROKU

SZUKA WŁAŚCICIELA
LUB NOWEGO DOMU!
W SPRAWIE ADOPCJI, ODBIORU 

ZWIERZĘCIA PROSIMY O KONTAKT:
Z BIUREM INŻYNIERA   

GMINY KOLUSZKI - 44 725 67 68
lub

  SCHRONISKIEM DLA ZWIERZĄT
W ZAWIERCIU

730 505 255, 515 131 350
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O sytuacji politycznej  i spo-
łecznej w Polsce pod koniec 1970 
roku oraz o przyczynach, przebiegu  
i następstwach Masakry Robotni-
ków w Grudniu 70 r. na Wybrzeżu, 
z dr hab. Zbigniewem Romkiem, 
profesorem Akademii im. A. 
Gieysztora w Pułtusku rozmawia 
Zbigniew Komorowski. 

-Panie profesorze, czy wyda-
rzeniom Grudnia 70 można było 
zapobiec?

-Zacznijmy od tego, że lata 
60. były to czasy narastającego za-
wodu wobec rządów Gomułki. W 
październiku 56. ludzie byli nim 
zachwyceni, bo uważali, że socja-
lizm, zarówno robotnikom, jak i 
inteligencji, a nawet grupom spo-
łecznym i zawodowym, nieko-
niecznie kochającym ówczesny 
ustrój, kolokwialnie mówiąc- da 
żyć. Dla wielu Polaków Gomułka 
był wciąż tym trybunem ludowym 
ze słynnego przemówienia na Pla-
cu Defilad w roku 1956. Pamiętaj-
my, że był to przywódca, który sie-
dział wcześniej w więzieniu, co też 
powodowało społeczne sympatie.  

-Liczono, że Gomułka nieco 
uniezależni Polskę od radziec-
kich wpływów…

-Cieszył się i sympatią i 
ogromnym autorytetem, jakiego 
dotychczas nie miał żaden wódz 
partii komunistycznej. On to 
wszystko roztrwonił. Z czasem 
okazało się, że z jego obietnic 
„październikowych” nic nie zosta-
ło, a rzeczywistość była smutna, 
szara i przykra. Lata 60. pokazały 
rosnące niezadowolenie. Można 
zauważyć, co sam stwierdziłem, 
przeglądając akta łódzkiej „esbe-
cji” w zasobach IPN, że notowano 
zaniepokojenie choćby tym, że np. 
towar sprzedawany w nowym opa-
kowaniu był droższy niż ten sam 
produkt sprzedawany w dawnym 
opakowaniu. Były to pierwsze 
oznaki ukrytych podwyżek, któ-
rych było coraz więcej. Szczytem 
ówczesnych marzeń było coś, co 
dziś jest na wyciagnięcie ręki: 
kupić lodówkę, telewizor lub 
pralkę „Franię” z wyżymaczką. 
To była kwestia marzeń, nie tego, 
że chcę kupić, to idę i kupuję w do-
wolnym kolorze, o dostawie towa-
ru do domu nie wspominając. Z 
uwagi na wysokie ceny, połowę za-
robków wydawano na podstawowe 

„Janek Wiśniewski” z Gałkowa  
w cieniu Grudnia '70

artykuły żywnościowe.  W końcu 
lat 60. średnia płaca wynosiła 
2.235 złotych.  Podkreślam - jest to 
średnia płaca, nie pensja robotnika. 

-Jakie były konkretne kosz-
ty codziennego życia? 

-Rajstopy kosztowały 200 zł, 
kg kiełbasy -125 zł, masło- 34 zł, 
chleb- 19 zł. Koszty były bardzo 
duże. 

-Skoro sytuacja stawała „na 
głowie”, skąd ta pewność i aro-
gancja władzy wobec społeczeń-
stwa? 

-Władza epoki gomułkow-
skiej czuła się pewnie. Być może 
cała ta ekipa, wszyscy ci centralni 
bonzowie z Gomułką na czele i ci 
w komitetach wojewódzkich byli 
przekonani, że jako najbardziej 
świadoma kasta, najlepiej wiedzą, 

co jest dla narodu dobre. Ich stosu-
nek do ludzi pracujących w fabry-
kach i innych zakładach był pogar-
dliwy, powiedzmy to jasno. 

-Pomimo, że sami dumnie 
podkreślali swe robotnicze po-
chodzenie?

-Ideologia marksistowska 
obowiązująca wówczas w naszym 
państwie mówiła o przodującej roli 
klasy robotniczej, jednak rzeczy-
wistość była zupełnie inna, robot-
nicy nie czuli się w PRL dobrze. 
Niskie zarobki, szara rzeczywi-
stość, cenzura, która nie pozwalała 
wyrazić swego niezadowolenia ze 
stanu rzeczy, traktowanie swoich 
obywateli z góry. 

-Jak w takim razie władza 
komentowała te wyraźne oznaki 
niezadowolenia?

-Jako „robotę” wrogich, impe-
rialistycznych zakusów Zachodu, 
nigdy jako niezadowolenia społe-
czeństwa polskiego. Uważano też, 

że daje o sobie znać niezadowole-
nie dawnych przedwojennych elit. 
Ustrój socjalistyczny uważano za 
największe osiągniecie w historii 
Polski. Tak właśnie przedstawiano 
system  chociażby w roku 1966., w 
roku tysiąclecia Państwa Polskie-
go. Bardzo wtedy zdenerwował 
Gomułkę Kościół, który nadał ob-
chodom milenijnym chrześcijań-
ską interpretację naszej państwo-
wości. 

-Niedługo potem był rok 
1968., a zaraz potem…Grudzień 
1970…

W niedzielę, 13. grudnia - tak 
jak dziś - na jedenaście dni przed 
Bożym Narodzeniem rząd ogłasza 
wprowadzenie bardzo wysokich, 
30. procentowych podwyżek. 
Przepraszam za kolokwializm, ale 
ludzi trafił szlag. Dodajmy do tego, 
że w tamtym czasie na żywność ro-
dzina robotnicza wydawała ok. 
50% swoich miesięcznych docho-
dów. 

-Podwyżki były konieczno-
ścią? Zwłaszcza tak wysokie i 
wprowadzone w tak newralgicz-
nym dla Polaków okresie przed-
świątecznych zakupów?

-Nie potrafię odpowiedzieć, 
czy był jakiś sensowny powód. 
Decyzje o tym zapadły już w koń-
cu października.  Władze dopiero 
12 grudnia podejmują „konsultacje 
społeczne”, które faktycznie nie 
były żadnymi konsultacjami. W 
zakładach pracy pojawili się par-
tyjni propagandziści tylko po to, 
by przekonać ludzi o konieczności 
podwyżek.

-Domyślam się, że z mier-
nym skutkiem.

-Ludzie byli oburzeni, wnosili 
swoje postulaty, ale przedstawicie-
le władz nie mieli zamiaru ich słu-
chać.  W stoczni gdańskiej partyj-
ny prelegent powiedział wprost: „a 
mówcie sobie co wam się podoba, 
my i tak zrobimy, co chcemy”! 

Lekceważenie zebranych pracow-
ników, pozory konsultacji, zaogni-
ły sytuację. Ludzie się wściekli, 
poczuli się oszukani i zlekceważe-
ni. Uznali, że ta władza nie jest ich 
władzą. Gdy poszli w handlową 
niedzielę, 13 grudnia do sklepu i 
zobaczyli nowe ceny, postanowili 
w poniedziałek zaprotestować. 

-Kto był iskrą zapalną tego 
„wybuchu”? I sekretarz Gomuł-
ka, wicepremier Kociołek czy 
splot przypadkowych wyklucza-
jących się zdarzeń? A może sami 
stoczniowcy, o co byli oskarżani 
przez rząd….

-Nie ma na to prostej odpo-
wiedzi. Wróćmy jednak do mo-
mentu poprzedzającego ogłoszenie 
podwyżek cen. Jednostki MSW, 
czyli Milicja, ZOMO i inne służby 
porządkowe, zostały postawione w 
stan pełnej gotowości bojowej. 
Przypomnę, jest dzień 11 grudnia, 
gdy naród niczego się jeszcze nie 
spodziewa, co za chwilę się stanie. 
Komuniści zdawali sobie sprawę, 
że informacja o podwyżkach tak 
łatwo nie „przejdzie”, że może 
dojść do protestów. Gdy 15 grud-
nia w Gdańsku dojdzie do podpale-
nia gmachu Komitetu Wojewódz-
kiego PZPR, Gomułka podejmuje 
decyzję o strzelaniu do demonstru-
jących. 

-Mówiło się, niejako w obro-
nie „Towarzysza Wiesława”, że 
zgodę na użycie ostrej amunicji 
wydał po wcześniejszej informa-
cji o zabiciu milicjanta… 

-Chodziło o pewne zdarzenie 
w Gdańsku. Milicjant zaatakował  
kilkunastoletniego chłopca, który 
wracając ze szkoły  nie uczestni-
czył w demonstracji, ale z cieka-
wości zatrzymał się i patrzył co się 
dzieje. W pewnej chwili podsko-
czył do niego Milicjant i zaczął 
okładać go pałą oraz kopać. W tej 
chwili tłum widząc, co on wyrabia, 
rzucił się na niego i go zatłukł na 
śmierć. Niestety chłopiec także 
zmarł. Po jakimś czasie przyjecha-
ła karetka zabierając z miejsca zda-
rzenia dwa ciała. Niewątpliwie 
pierwsze śmiertelne ofiary to była 
jedna, ale nie jedyna przyczyna 
Grudnia 70.

-Z pewnością drugim dnem 
były rozgrywki polityczne.

-Zdecydowanie tak. Należy 
zadać pytanie o to, co się dzieje w 
Komitecie Centralnym pod koniec 
lat 60.? Ludzie na szczeblach wła-
dzy zaczynają mieć dosyć Gomuł-
ki, jego arogancji, braku liczenia 
się z ludźmi, pewności siebie. A to 
go podpuszczają, a to go źle infor-
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mują. Jego decyzja odnośnie uży-
cia siły, której efektem były tra-
giczne wydarzenia na Wybrzeżu, 
doprowadziła do odsunięcia go od 
rządów krajem i partią. Jak te roz-
grywki dokładnie wyglądały, tego 
nie wiemy. Widzimy szereg zda-
rzeń, które wskazywały na brak ja-
kiejkolwiek logiki i koordynacji w 
działaniach władzy.  Nie wyklu-
czone, że Kociołek, wzywając lu-
dzi do przerwania strajku i podję-
cia pracy, nic nie wiedział o decyzji 
Gomułki o strzelaniu do demon-
strujących. 

-Mielibyśmy do czynienia z 
brakiem porozumienia pomię-
dzy nimi?

-Albo ze spiskiem,  którego 
celem było pozbycie się Gomułki 
kosztem wydarzeń grudniowych. 
W tym czasie poproszono Moskwę 
o wskazanie następcy. Moskwa 
wskazała Gierka. Co ciekawe, 
okrzyki „Gierek, Gierek” było sły-
chać już dwa lata wcześniej, pod-
czas słynnego przemówienia Go-
mułki w Sali Kongresowej 19 
marca 1968. roku, gdy pomstował 
na „wichrzycieli”, studentów, Ży-
dów itd. Silnym konkurentem dla 
Gomułki był wtedy Moczar, ale nie 
podobał się on Moskwie, uznawany 
był za antysemitę, o zapędach moc-
no dyktatorskich, choć to w ustach 
radzieckich towarzyszy brzmiało 
dosyć śmieszne. Edward Gierek 
jako I sekretarz Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR w Katowicach, 
miał opinię dobrego gospodarza, 
był bardziej otwarty, miał obycie 
w świecie (w Belgii nauczył się 
francuskiego). 

-Jak władza zachowywała 
się wobec strajkujących w okre-
sie poprzedzającym „Czarny 
czwartek” w dniu 17 grudnia 
1970 r?

-Zenon Kliszko, prawa ręka 
Gomułki, w czasie rozmowy z ak-
tywem partyjnym w Komitecie 
Wojewódzkim w Gdańsku 14 
grudnia wieczorem, stwierdził 
krótko: „z kontrrewolucją się nie 
rozmawia, do kontrrewolucji się 
strzela. To nic, że zginie 300 ludzi 
– bunt zostanie zażegnany. Stocz-
nię można zbombardować, zaorać, 
zbudować nową”.  W ten sposób 
najbliższy współpracownik Go-
mułki przesądził o bezwzględnym 
traktowaniu protestujących miesz-
kańców Wybrzeża przez milicję i 
ZOMO. Władze nie dążyły do 
kompromisu.  Niestety, nietypo-
wym w tamtych dniach było za-
chowanie Jana Mariańskiego, 
przewodniczącego Miejskiej Rady 

Narodowej Gdyni, czyli kogoś w 
rodzaju dzisiejszego prezydenta 
miasta. W dniu 15 grudnia zjawili 
się u niego członkowie zakłado-
wego Komitetu Strajkowego 
Stoczni im. Komuny Paryskiej, by 
rozmawiać o wspólnym rozwiąza-
niu trudnej sytuacji. Zostali przy-
jęci z szacunkiem. Warto podkre-
ślić, że był to pierwszy w okresie 
komunizmu w Polsce przypadek 
uznania Komitetu Strajkowego 
przez władze.  Cóż z tego, ta na-
miastka demokracji i poważnego 
stosunku do robotników była 
chwilowa. W nocy z 15. na 16. 
grudnia wszyscy członkowie Ko-
mitetu zostali aresztowani, a 
ZOMO brutalnie ich biło, zrzucało 
ze schodów i zatrzymanym urzą-
dzało  „ścieżkę zdrowia”. Tak  ów-
cześni przedstawiciele władzy, 
szczycącej tym, że jest ludowa, 
traktowali społeczeństwo.  Czy 
przyczyną były rozgrywki z Go-
mułką by  go usunąć, czy totalne 
lekceważenie ludzi pracy -  trudno 
jednoznacznie ocenić. 

-Można było masakrze na 
Wybrzeżu w grudniu 70. roku 
zapobiec?

-Moim zdaniem nie. Przy tej 
władzy, przy  takim nastawieniu do 
obywateli, poczuciu wyższości 
wobec „niedojrzałego” społeczeń-
stwa, które nie „dorosło” do socjali-
zmu, które nie rozumie wielu koniecz-
ności gospodarczych… Tymczasem 
to właśnie władza nie chciała reali-
zować woli społeczeństwa, nie po-
trafiła zadbać o jego podstawowe 
potrzeby. To było jakieś rozdwoje-
nie postrzegania rzeczywistości. Z 
jednej strony obywatele, z drugiej 
wyalienowana władza. Dlatego 
musiało dojść do tragedii, a za 
krwawe wydarzenia na Wybrzeżu 
w 100% odpowiedzialność ponosi 
Gomułka i ówczesne elity partyj-
ne. Naukę z tych wydarzeń wy-
niósł Gierek, który nie dopuścił do 
powtórzenia się scenariusza z 
Grudnia 70 roku. 

-Zwłaszcza że pozostawił po 
sobie wrażenie człowieka otwar-
tego na dialog, był oczytany, znał 
dobrze język francuski, odbudo-
wał Zamek Królewski w Warsza-
wie, pobudował wiele dróg ze 
słynną „Gierkówką” na czele, 
przy okazji ogromnie zadłużając 
kraj, ale to inna sprawa… Jego 
wizerunek był znacznie cieplej-
szy niż  poprzedników w Polsce 
Ludowej. W roku 1976. zapowie-
dział podwyżki, wtedy znów się 
„zagotowało”, ale jaki był wize-
runek  Gierka w roku 1971? 

Zwłaszcza po jego słynnym za-
pytaniu: „Pomożecie, Towarzy-
sze?”  

-To było coś wyjątkowego. 
Społeczeństwo dostrzegło w tym 
człowieku, w tym jego „Pomoże-
cie?” nową jakość. To coś, czego 
nie miał Gomułka, a Gierek poka-
zał się jako ktoś, kto zwraca się do 
społeczeństwa po „ludzku”, mówił 
ich językiem. To było dobre 
„otwarcie” nowej dekady. Ale po-
wiedzmy szczerze, podstawą jego 
rządów była propaganda, by jakoś 
„przygłaskać” wciąż niezadowolo-
ne społeczeństwo. Pyta pan o wi-
zerunek nowej władzy? Oto ten 
wizerunek po Grudniu 70.: 3 tysią-
ce  osób aresztowanych, ponad 
1100 rannych, 44 osoby zabite. To 
tylko liczby oficjalne, bo lekarze w 
tamtym czasie mówili: „nie reje-
strowaliśmy wszystkich rannych, 
by nie narażać ich i ich rodzin na 
szykany”. Proszę zwrócić uwagę 
na potajemne pochówki zabitych, 
pod osłoną nocy z asystą Milicji, 
jak w przypadku Zbyszka Go-
dlewskiego. Mało kto dziś zdaje 
sobie sprawę z tego, jak w tam-
tych czasach „zarządzano” stra-
chem. Ludzie bali się odezwać, by 
nie zaszkodzić sobie i swym bli-
skim. 

-Dlaczego nie rozliczono, na-
wet po 1989. roku - ani symbo-
licznie ani faktycznie - winnych 
śmierci Zbyszka Godlewskiego i 
pozostałych zabitych  podczas 
Masakry roku 70.?

-Mam na to jedną odpowiedź: 
to są „konsekwencje” Magdalenki 
i Okrągłego Stołu. Dogadano się z 
Jaruzelskim i  jego otoczeniem. 
Zwróćmy uwagę, że został on wy-
brany Prezydentem odrodzonej 
Rzeczypospolitej głosami posłów 
Solidarności, nie swoich byłych 
towarzyszy z lewicy. Nie wymie-
niono także składów sędziów i 
prokuratorów, którzy wydawali 
wyroki zgodnie z poleceniem 
władz partyjnych. Nikt z nich nie 
był zainteresowany ujawnieniem 
swej niechlubnej roli w czasach 
PRL. Dla mnie jest też inna, bole-
sna sprawa. Rządy, wszystkie rzą-
dy III RP, niewiele zrobiły  dla ro-
dzin zamordowanych w Grudniu 
70. roku. Nie pomyślano o zna-
czącym wsparciu dla tych, którzy 
byli bici, ranni, przesiedzieli w 
więzieniu czy byli poddawani 
„ścieżkom zdrowia”.  Wiele z tych 
osób zostało wyrzuconych z pra-
cy. To samo tyczy się zwykłych 
członków Solidarności z roku 
1980. Nie mówię o obecnych po-

słach, czy członkach rządu, lecz o  
robotnikach szykanowanych 
wówczas przez milicję, władze 
administracyjne, pozbawianych 
pracy.  Dzisiaj nie mają oni odpo-
wiedniej emerytury, ledwo wiążą 
koniec z końcem. To jest karygod-
ne.  II Rzeczypospolita potrafiła 
zatroszczyć się o żyjących wów-
czas jeszcze powstańców stycz-
niowych, wielkopolskich czy ślą-
skich.  

-Znany jest przykład pew-
nego zasłużonego w Legionach 
Polskich, na wojnie bolszewic-
kiej żołnierza, któremu w nagro-
dę Marszałek Piłsudski podaro-
wał ziemię pod Koluszkami. Po I 
wojnie człowiek ten był posłem 
na Sejm, a Marszalek bywał u 
niego częstym gościem. Pamiąt-
ką po tych odwiedzinach  jest 
dziś pomnik ku czci Marszałka 
we wsi Katarzynów.

-Tacy ludzie dostawali zie-
mie (wojskowe osadnictwo na 
kresach), a seniorzy rentę i wszel-
ką socjalną pomoc. A my jak 
troszczymy się o Ofiary Grudnia 
70. czy Grudnia 81.? Dla mnie 
jest to  konsekwencja  „grubej 
kreski”.  Tadeusz Mazowiecki tłu-
maczył co prawda, że w „grubej 
kresce” wcale nie chodziło o daro-
wanie win komunistom, ale nie-
stety, koniec końców wyszło, że 
udało się im w większości unik-
nąć odpowiedzialności za zło, 
które wyrządzili. 

Dobrze byłoby, żeby Państwo 
Polskie a także społeczeństwo, ze-
chciało zainteresować się losami 
tamtego pokolenia, nie tylko przy 
okazji poświęcenia tablicy ku czci 
Zbyszka Godlewskiego, czy in-
nych ofiar Grudnia 70., ale też lo-
sami tych, którzy nadal żyją. 
Może należało by postarać się, by 
wprowadzone zostały przy okazji 
tej 50 rocznicy Wydarzeń na Wy-
brzeżu jakieś rozwiązania syste-
mowe, by wspomóc  materialnie 
tych ludzi?

Poza pomnikami, tablicami 
czy placami nazwanymi imieniem 
Ofiar Grudnia '70, które są po-
trzebne, warto pomyśleć o różnego 
rodzaju fundacjach, czy lokalnych 
inicjatywach. Dobrze byłoby zmo-
tywować młodych ludzi (lub na-
uczycieli), by odnaleźli takie oso-
by w swojej okolicy, pomogli im w 
sprawach dnia codziennego i zna-
leźli czas na odwiedzanie ich. Jest 
wiele okazji, by choć w ten sposób 
oddać szacunek i podziękować po-
koleniu Grudnia '70 za walkę o na-
szą wolną Polskę.  
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Z listów od czytelników

Czy w Koluszkach źle  
parkujemy samochody?

Ostatnio dostaliśmy list od jednego z mieszkańców Koluszek, który 
prosił o poruszenie na łamach gazety, tematu źle parkujących samochodów. 

- W tygodniku wielokrotnie pisano o niebezpiecznie poruszających 
się samochodach, ale nie przypominam sobie, żeby wspominano o samo-
chodach stojących, a są one na terenie Koluszek dużym, według mnie, 
problemem. Kierowcy notorycznie parkują w miejscach do tego nieprze-
znaczonych, bądź takich, gdzie wyraźnie nie można tego robić. Wymienić 
tu można przestrzeń przed sklepem Rossmann (gdzie samochody jeżdżą 
tuż przed wejściami do sklepów i lawirują między chodzącymi tam pie-
szymi) bądź miejsca wyłączone z ruchu na ulicy Mikołaja Reja. Nagmin-
nie zastawiany jest przejazd pożarowy prowadzący do bloku na Sikor-
skiego 3 (wjazd od strony Biblioteki Miejskiej), ewidentnie przez osoby 
mieszkające w okolicy, gdyż stoją tam zwykle te same samochody. W 
szczególności jednak napiętnowania (i karania) godni są według mnie 
kierowcy parkujący swoje samochody na chodnikach, nie pozostawiając 
wymaganej prawem przestrzeni pieszym (półtora metra), często całkowi-
cie blokując chodniki poprzez parkowanie w poprzek nich bądź całym sa-
mochodem wjeżdżając na nie wzdłuż. Ciężko mi znaleźć odpowiednie 
słowa na określenie tego zachowania - pisze pan Jakub.

Kolejne z wymienianych przez mieszkańca miejsc, gdzie można zaob-
serwować blokowanie pieszych przez samochody, to m.in. chodnik między 
Biblioteką a sklepem Hermes, chodnik na ul. Warszawskiej czy nowo poło-
żone chodniki na osiedlu Łódzkim. 
Zdaniem pana Jakuba powinny sy-
pać się mandaty, tymczasem pro-
blem ten jest permanentnie ignoro-
wany przez Policję. 

Co myślicie Państwo o proble-
mach z parkowaniem samochodów 
w naszym mieście. Czy źle parko-
wane samochody są faktycznie 
utrudnieniem dla pieszych, czy 
stwarzają zagrożenie dla innych 
pojazdów? A może wychodząc na-
przeciw coraz większej ilości po-
jazdów, powinniśmy inaczej pod-
chodzić do tworzenia miejsc do 
parkowania? 

Podzielcie się swoimi spo-
strzeżeniami (twk@koluszki.pl).

(pw)    

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

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

Listopad 1939 r.
9 listopada stała się rzecz nie-

oczekiwana. W godzinach popołu-
dniowych wpadło do nas 2 volks-
deutschów i pytają się o Tatusia; a 
Tatuś był tego dnia właśnie w Gał-
kówku, więc Goldschmidt (nazwi-
sko jednego z nich) każe Witkowi 
się ubierać i iść ze sobą; „dokąd?” 
pyta Dzidka, „to nie pani rzecz” - 
odpowiada, a Dzidka na to: ”ale 
pana rzecz jest być uprzejmym”; 
wtedy dopiero raczył określić dom, 
w którym będzie znajdował się Wi-
tek do czasu, aż Tauś się zgłosi. A 
więc aresztowanie i to jak się oka-
zało aresztowania masowe przed 
11-tym, przed naszym świętem 
niepodległości. Witek, jak to Witek 
spokojnie się ubrał w palto, wziął 
sobie książkę do czytania (!) i po-
szedł; wieczorem Tatuś wróciwszy 
z Gałkówka zwolnił go. Tego dnia 
aresztowali Niemcy z Koluszek ze 
20 osób, między innymi wszyst-
kich księży, t.zn. 4-ech, pana D., 
kierownika i nauczyciela szkoły 
N2. Wieczorem byli już wszyscy w 
Brzezinach, w dawnym kinie „Baj-
ka”.. Tak, to zdawało się być 
straszną, okrutną bajką. W Brzezi-
nach byli 3 dni; wolno tam było 
żywność dostarczać, coś niecoś z 
bielizny, nawet raz rozmawiałam 
chwilę z Tatusiem; do Brzezin z 
Koluszek jest 8 km. Codziennie 
był tam ktoś od nas. Gdy zajechali-
śmy w niedzielę ( Mamusia z panią 
D. dorożką) ja na pożyczonym ro-
werze), nie zastaliśmy już w Bajce 
nikogo... Wywieziono ich do Ło-
dzi. Mamusi b. trudno było to 
znieść, myśmy nie tracili nadziei. 
Teraz rozpoczęły się wędrówki do 
Łodzi, tym razem koleją. Mieliśmy 
tam rodzinę: brat cioteczny Tatusia 
z żoną. Jeździła na zmiany: raz 
Mamusia, raz Dzidka; na kolejach 
straszny był zawsze tłok, pociągi 
szalenie się spóźniały, więc te jaz-
dy były b. uciążliwe. Ja zastępowa-
łam Mamusię w szkole; miałam 
parę lekcji w 3 oddziale i doszłam 
do wniosku, że uczyć takie małe 
dzieci jest b. przyjemnie. A „więź-

Pamiętnik Krystyny Zarębskiej 

Wojna zastała mnie  
w 16-tym roku życia... (cz. 6)

niowie” siedzieli w jakiejś fabryce 
w Radogoszczu, przedmieściu Ło-
dzi. Szczęście wielkie, że możnaby 
żywność podawać, gdyż inaczej 
głód towarzyszyłby Tatusiowi w 
czasie tego życia więziennego. 
Krótkie też kartki otrzymywaliśmy. 
To było wielkie „szczęście w nie-
szczęściu”. Potem nawet opłacali-
śmy pewną dziewczynę, która regu-
larnie donosiła gorące obiady, 
śniadanie i kolacje. Kosztowało nas 
to wszystko wiele, ale jakoś dawali-
śmy sobie radę z pieniędzmi, ceny 
zresztą były jeszcze b. przystępne w 
stosunku do przyszłego czasu. Sły-
szeliśmy, że na święta Bożego Na-
rodzenia, które szybko się zbliżały, 
Tatuś będzie wolny. To dodawało 
nam otuchy. Takich opuszczonych 
rodzin jak my, było w tym samym 
czasie b. wiele: w samym Rado-
goszczu było ze 400 mężczyzn. A 
jakich oni tam szykan doznawali - 
dowiedzieliśmy się dużo później.

Tymczasem w Koluszkach, je-
den z naszych profesorów otworzył 
gimnazjum w wynajętym lokalu. 
Moje wszystkie koleżanki uczyły 
się, ale o nas, t.zn. o Witku i o mnie 
nie było mowy, wszystkie pieniądze 
pochłaniała nieobecność Tatusia. 
„Brałam lekcje” u Krysi G. lub 
Hanki K - na zmianę.

W tych dniach odwiedził nas 
wujek Brzeski, mąż cioci Marysi. 
Wujek ze swojej ucieczki wrócił 
17-ego października, ku wielkiej ra-
dości cioci. Wujek wziął ze sobą 
jedną walizkę jeszcze rzeczy; po-
nieważ było mu za ciężko zostawił 
ją na jednej wsi u sołtysa: gdy wra-
cał cała ta wieś była spalona...woj-
na... Teraz wujek pracuje w Puszczy 
Mariańskiej jako leśniczy.

Krążyły różne pogłoski, j.np., 
że na święta Bożego Narodzenia 
będziemy wolni - ot, głupie plotki. 
Tymczasem te święta to były naj-
smutniejszymi w mym życiu świę-
tami Bożego Nar. Primo: spędzili-
śmy je bez Tatusia...(!) secundo: 
parę dni przed nimi Mamusia zwol-
niła Gienię więc to był początek na-
szej „samowystarczlności”, co mia-
ło dużo ujemnych stron, wreszcie 
tertio: nie dostaliśmy żadnych po-
darunków, nie mieliśmy choinki i 
po za małą ilością mięsa i 2 plac-
ków nie mieliśmy nic ze świątecz-
nych przysmaków. Ale prawda: ja 

dostałam jedna podarunek w wie-
czór wigilijny (naturalnie żadnej 
„wilii” u nas nie było, ze względu 
na nieobecność Tatusia): oto Hanka 
K. przysłała mi pamiętnik z listem, 
w którym pisała, że wie, że będę 
miała w tym roku smutne święta, 
więc chce mi zrobić niespodziankę, 
by mi tym uprzyjemnić te dni świą-
teczne. Poczciwa! - Tatusiowi po-
słaliśmy w paczce opłatek do...wię-
zienia. Jak to brzmi! Mój Boże, i za 
co Tatuś tak cierpi i Mamusia, i my 
wszyscy w domu?! Za to, że jeste-
śmy Polakami,...tak, za to jedynie.

Przyszła zima i śnieg, a z tym 
wiązało się dawniej tyle przyjemno-
ści! dziś: sanki, łyżwy, wszystko 

poszło z dymem! Zresztą nie mia-
łam ochoty do zabawy.-Nie mieli-
śmy służącej, a Mamusia musiała 
uczyć w szkole i jeszcze zastępo-
wać Tatusia jako kierownika szkoły, 
więc Dzidka przerwała pracę ap-
teczną i uczyła się gotować obiady; 
zawsze miała do tego więcej sprytu 
ode mnie, chociaż dotychczas obie 
nie miałyśmy o tym pojęcia. Ale 
mieliśmy teraz, bez Tatusia, o 300 
zł. mniej dochodów miesięcznych, 
więc na służącą nas nie stać było.

Ileż już zmian zaszło u nas od 
dnia wybuchu wojny! A co nas cze-
ka w nowym roku, roku 1940-tym, 
u progu którego właśnie stoimy? 
Któż może wiedzie ? - Bóg jeden...
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Podarowali miłość  
mieszkańcom Domów Pomocy

Prawdziwą moc wzruszeń 
przeżyli mieszkańcy oraz pracow-
nicy Domów Pomocy Serc Jezusa 
i Maryi w Koluszkach. Tuż przed 
świętami w ramach akcji „Razem 
na Święta” zostali oni obdarowani 
przez dzieci z grup Stokrotki i 
Słoneczka z Przedszkola nr 3 w 
Koluszkach, słodkościami oraz 
szalikami i czapkami. Wkrótce na 
Dom Pomocy spadła kolejna nie-
spodzianka. Tym razem kartki z 
życzeniami świątecznymi oraz 
słodkie pierniczki podarowali 
uczniowie ze Szkoły Podstawo-

wej nr 2 w Koluszkach, pilotowani przez panią Agnieszkę Jess. 
Dyrekcja oraz mieszkańcy Domów Pomocy Serc Jezusa i Maryi w 

Koluszkach z całego serca składają serdeczne podziękowania za okazane 
wsparcie.                                                                                              (pw)

Święta w obiektywie

„Podświetlone Lisowice” 
 Szczęśliwego Nowego Roku!!
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Odsłonięcie tablicy ku czci 
Zbyszka Godlewskiego 

Ta historia w pewien sposób 
zatoczyła koło. Gdy jako 12 latek,  
w grudniu 1980 roku wraz z mamą 
oglądałem w telewizji transmisję z 
odsłonięcia pomnika Trzech Krzy-
ży w Gdańsku, upamiętniającego 
poległych w 1970 roku stoczniow-
ców, zapamiętałem  jej płacz, która 
ocierając oczy dłońmi, skomento-
wała  to wydarzenie retorycznym 

pytaniem: „Kto do tego dopuścił, 
by Polak strzelał do Polaka”? W 
pamięci nastolatka pozostało zdję-
cie niesionego na drzwiach zabite-
go i ciekawość w sercu, kim on był. 
Potem „Ballada o Janku Wiśniew-
skim” spopularyzowana przez Kry-
stynę Jandę w „Człowieku z żelaza” 
Wajdy, często do mnie powracała w 
myślach, zwłaszcza wtedy, gdy 
Zbyszek, mój kolega, śpiewał ją, 
grając na swej gitarze. Nie wypo-
wiedziane wtedy na głos pragnie-
nie, by poznać bliżej i pójść śladem 
życia swojego imiennika- po 40 la-
tach- spełniło się. 

Starania o upamiętnienie 
Zbyszka Godlewskiego-  legendar-
nego „Janka Wiśniewskiego”- 
symbolu Masakry na Wybrzeżu w 
Grudniu 1970 roku - zostały w 
dniu 16 grudnia 2020 roku uwień-
czone odsłonięciem tablicy na mu-
rach  Szkoły Podstawowej w Gał-
kowie Dużym, której był uczniem 
w latach 1959-1964.  

Wszystko zaczęło się dwa lata 
temu, można by powiedzieć-przez 
przypadek. Gdy przeglądając ar-
chiwalne wydanie naszej gazety 
dowiedziałem się, że „Janek Wi-
śniewski” – syn żołnierza LWP, 
mieszkał na przełomie lat 50-tych i 
60-tych w jednostce wojskowej w 
Gałkowie Małym i chodził do 
szkoły w Gałkowie Dużym, pomy-
ślałem, że dla dziennikarza jest to  
temat, który trzeba rozwinąć. Nie 
miałem jeszcze wtedy pojęcia, do-
kąd mnie to zaprowadzi. Z każdą 
następną chwilą posuwania się w 
głąb tej historii, fascynacja rosła. 

Poszukiwanie niemal po 
omacku świadków życia i szkol-
nych lat, spędzonych przez Zbysz-
ka Godlewskiego w Gałkówku za-
owocowało wywiadami i 4 
reportażami, które ukazały się na 
naszych łamach w ciągu całego 
roku 2019. Artykuły miały też 
swoje pokłosia, jakimi był reportaż  
Kamili Litman pt. „Ballada o 
Zbyszku Godlewskim” w Radio 
Łódź oraz książka Anny Szawary  
z Elbląga „Jestem Janek”- opo-
wieść zaadresowana do młodego 
pokolenia Polaków i napisana ich 
językiem. 

Śledzenie losów młodego 
chłopaka z Gałkówka, który po 
wyprowadzeniu się z rodzicami i 
bratem na Pomorze i ukończeniu 
tam szkoły zawodowej- zaprowa-
dziło mnie do jego mieszkania w 
Elblągu, gdzie  dwukrotnie spotka-
łem się z jego matką, panią Izabelą 
Godlewską a także z innymi bliski 
mu osobami. 

Gdy stanąłem przed dawną 
szkołą zawodową w Elblągu, w 
której murach mieści się obecnie 
Seminarium Duchowne i zobaczy-
łem tablicę, na której jest informa-
cja, że Zbyszek był jej uczniem- 
pozazdrościłem Elblągowi. -Oni 
mają, czemu Gałkówek nie ma? 
Wiedziałem, że trzeba temat „ru-
szyć”. Po powrocie z Żuław na-
tychmiast udałem się do Gałków-
ka. Pomysł, by w jakiś sposób 
upamiętnić osobę Zbyszka, dawne-
go mieszkańca Gałkowa spodobał 
się zarówno mieszkańcom osiedla 
jak i pani dyrektor szkoły w Gałko-
wie Dużym, i to tam ostatecznie ta-
blica została zainstalowana. Moty-
wacja była spora, chociażby z 
uwagi na 50 rocznicę Wydarzeń na 
Wybrzeżu, która przypadła w grud-
niu tego roku. 

Uroczystość odsłonięcia tabli-
cy, która miała miejsce przed gma-
chem Szkoły Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Gałkowie Dużym była skromna, 
bo wiadomo: pandemia, ale naj-
ważniejsze, że udało się! Zbyszek, 
w pewnym sensie oczywiście- po 
prawie 60 latach powrócił do swej 
szkoły. Przybył tu także jego brat, 
którego po długich poszukiwaniach 
udało mi się odszukać w jednym z 
podwarszawskich miast. Z ogrom-
ną chęcią przyjął zaproszenie i 
przyjechał do Gałkowa Dużego, 
tym bardziej, że do takiej roli był 
zaproszony po raz pierwszy, pomi-
mo, że tablic, placów czy ulic po-
święconych „Jankowi Wiśniew-
skiemu” jest już w Polsce nie mało. 

Pan Wiesław przyjechał wraz z 
żoną i podarował społeczności 
szkolnej dwa duże zdjęcia:  jedno, 
w formie porteru przedstawiające  
Zbyszka, które całe życie wisiało w 
elbląskim mieszkaniu a także dużą, 
słynną już fotografię Zbyszka nie-
sionego na drzwiach ulicami Gdyni.

Podczas uroczystości dyrektor 
szkoły, Krystyna Warczyk, odczyta-
ła list, jaki z tej okazji do społeczno-
ści Gałkowa skierował wiceprezes 
Rady Ministrów, minister Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, prof. 
Piotr Gliński. Na miejscu obecny 
był Gospodarz  Gminy, burmistrz  
Koluszek Waldemar Chałat, Piotr 
Cieplucha, doradca wojewody 
łódzkiego, Tobiasza Bocheńskiego, 
Waldemar Flajszer, kurator oświaty 
z Łodzi,  dr Dariusz Rogut, dyrektor 
łódzkiego oddziału IPN oraz  Anna 
Szawara z córka Zofią  i ks. Artur 
Radacki z bratem Romanem, byłym 
stoczniowcem z Gdyni- Goście z 
Elbląga. W wydarzeniu wzięło także 
udział kilkoro mieszkańców Gałko-
wa, wśród których był Jan Zrobek - 
klasowy kolega Zbyszka Godlew-
skiego. Pamiątkową tablicę 
poświęcił ks.  Michał Pietrasik - pro-
boszcz parafii w Gałkowie Dużym.

Podczas uroczystości odsło-
nięcia tablicy głos on line zabrał  
Zbigniew Ziemba, wicemarszałek 
województwa łódzkiego oraz hi-
storyk i  prof. Zbigniew Romek z 
Akademii im. A. Gieysztora w Puł-
tusku. Uczestnicy spotkania obej-
rzeli, nagrany wcześniej program 
patriotyczny w wykonaniu uczniów 
gałkowskiej szkoły.

O randze wydarzenia niech 
świadczy obecność najważniej-
szych mediów w Polsce, przede 
wszystkim Polskiej  Agencji Pra-
sowej oraz przedstawicieli innych  
mediów,  m.in.  Telewizji Polsat, 
TVP 3 Łódź, Radia Łódź. Rozgło-
śnia radiowa z Łodzi, podobnie jak 
„Tydzień w Koluszkach” była pa-
tronem medialnym wydarzenia. 

Zachęcamy do obejrzenia 
filmu - obszernej relacji z uroczy-
stości odsłonięcia tablicy pamiąt-
kowej ku czci Zbigniew Godlew-
skiego, na stronie internetowej 
Szkoły Podstawowej im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w 
Gałkowie Dużym. 

Zk
fot.: Natalia Zdziebczyńska, 

Krzysztof Gozdek, Tomasz Talaga

Za tydzień opublikujemy wy-
wiad z Wiesławem Godlewskim, 
bratem „Janka Wiśniewskiego". 
Zapraszamy do lektury.
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Podziękowania
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które 

przyczyniły się do uczczenia pamięci  ucznia naszej szkoły Zbigniewa 
Godlewskiego w dniu 16 grudnia 2020 r. podczas uroczystości  odsło-
nięcia tablicy pamiątkowej.

Szczególnie  podziękowania kieruję do naszych współorganizato-
rów  Waldemara  Chałata Burmistrza Koluszek oraz dr Dariusza Rogu-
ta, dyrektora Oddziału Łódzkiego IPN – fundatora tablicy pamiątkowej.

Dziękujemy za udział i skierowane do nas słowa:
- Prof. dr hab. Piotrowi Glińskiemu Wiceprezesowi Rady Ministrów, Mi-

nistrowi Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za przesłany list.
- Zbigniewowi  Ziembie, Wicemarszałkowi Województwa Łódzkiego.
- Piotrowi Cieplucha, doradcy Wojewody Łódzkiego p .Tobiasza Bo-

cheńskiego.
- Waldemarowi Flajszerowi, Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty.
- ks. Michałowi Pietrasikowi, proboszczowi parafii w Gałkowie Dużym.
- dr hab. Zbigniewowi Romkowi za pouczającą lekcję historii wyda-

rzeń Grudnia’70.
- Annie Szawara, autorce opowiadania „Jestem Janek” i o. Arturowi 

Radackiemu, naszym gościom z Elbląga za przesłanie do młodych.
Wyrażam szczególną wdzięczność Zbigniewowi Komorowskie-

mu, redaktorowi gazety „Tydzień w Koluszkach”, który był inicjato-
rem odnalezienia szlaku historii życia Zbyszka Godlewskiego, towa-
rzyszył nam w wielu działaniach przygotowania uroczystości.

Pięknie  dziękujemy za pełne wzruszeń spotkanie z Wiesławem 
Godlewskim, bratem Zbigniewa, który dokonał odsłonięcia tablicy pa-
miątkowej i przekazał nam cenne pamiątki rodzinne.

Bardzo dziękujemy także Pawłowi Sobótce, właścicielowi zakła-
du kamieniarskiego w Justynowie za kunszt wykonania tablicy.

Naszej uroczystości towarzyszyła warta żołnierzy IX Brygady 
Wojsk Obrony Terytorialnej, oddział w Zgierzu, w dniu 17 grudnia 
2020 r. wartę podjęli harcerze naszej szkolnej drużyny ZHP.

Z całego serca dziękuję przedstawicielom społeczności lokalnej 
Gałkowa  za inspirację w przygotowaniach  uroczystości oraz naszej 
szkolnej społeczności: nauczycielom, pracownikom, uczniom, rodzi-
com za przyjazne wsparcie, zaangażowanie i profesjonalną realizację 
projektu „Zbyszek Godlewski - 1970”. 

Realizatorzy nauczyciele: Emilia Łęcka-Szafarz, Mariola Gorzka, 
Marzena Depta, Anna Lewandowska, Anna Winkiel, Joanna Węder-
ska, Małgorzata Szymczak, Elżbieta Szeleszczyk, Katarzyna Czapnik, 
Paulina Kijewska, Mariusz Małachowski, Rafał Brzeziński.

Uczniowie szkoły zaangażowani w projekt : Maciej Jakubiak, Zo-
fia Janota, Alicja Jasnowska, Aleksandra Kabat, Jakub Klata, Sonia 
Kurczewska, Maja Maciejewska, Amelia Nesteruk, Aleksandra Paw-
lak, Patrycja Szajble, Klara Szarłat,  Kornelia Szarłat, Jadwiga Szot, 
Aleksandra Troka i poczet sztandarowy.

Serdecznie dziękujemy p. Tomaszowi Taladze oraz p. Adamowi 
Wichrowi za wszelką pomoc w realizacji przekazu zdalnego, transmi-
sji online, dzięki której mogliśmy wspólnie przeżywać tak ważne dla 
nas wszystkich wydarzenie.

Jestem pewna, że jako lokalni strażnicy pamięci w tej społeczno-
ści zrobimy wszystko, aby ta historia pozostała w pamięci i sercach 
kolejnych pokoleń.

Krystyna Warczyk – dyrektor szkoły
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Uczniowie Jedynki  
umieją pomagać

Czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia to dla większości 
dzieci czas wspólnego pieczenia pierników, ubierania choinki i radosnego 
oczekiwania na przyjście Świętego Mikołaja z workiem pełnym prezen-
tów. Wiemy jednak, że nie dla wszystkich młodych ludzi te święta wła-
śnie tak wyglądają. Dlatego uczniowie klasy 8b postanowili choć w nie-
wielkim stopniu przyczynić się do tego, aby te dni stały się dla innych 
trochę bardziej radosne. Zorganizowali więc akcję zbiórki prezentów dla 
swoich młodszych kolegów z Domu Dziecka dla Małych Dzieci przy uli-
cy Drużynowej w Łodzi. Ilość zgromadzonych w ciągu dwóch tygodni 
upominków pokazała, że radość z obdarowywania może być równie duża 
jak radość z otrzymywania prezentów.

W poniedziałek 21.12. wychowawczyni Małgorzata Drabik wraz z 
jednym z rodziców i reprezentantką klasy dostarczyli zgromadzone upo-
minki do wybranego przez samorząd klasowy domu dziecka. Zebrano ich 
tak dużo, że trzeba je było zawieźć dwoma samochodami. 

Panie z Domu Dziecka dla Małych Dzieci, dziękując za przywiezione 
rzeczy, podkreślały, że chęć pomagania innym jest zawsze niezwykle waż-
na, a  teraz w trudnym czasie pandemii ma jeszcze dodatkową wartość .

Ta spontaniczna akcja dowodzi, że młodzi ludzie chętnie niosą po-
moc innym, trzeba ich tylko do tego zainspirować i wesprzeć w organiza-
cji działań.  Uczniowie 8b pokazali, iż nie tylko wyglądają jak Mikołaje, 
lecz również potrafią zachować się jak ten oczekiwany przez dzieci 
mieszkaniec Laponii.

Twórczość uczestników 
zajęć z malarstwa w MOK

Anna Gałka Beata Mąkiewicz

Marzena Sztuka

Mateusz Jaśkiewicz

Punkt pobrań wymazów  
w kierunku koronawirusa

Koluszki, ul. 11 Listopada 65  

(parking przy Urzędzie)  tel. 516 810 255

Godz.:

poniedziałek - środa 09:00 - 11:00 

czwartek 12:00 - 14:00 

piątek - niedziela 09:00 - 11:00
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Wygrana z tenisistami z Piotrkowa  
i V miejsce w IV lidze OZTS

W gościnnej sali SP w Długiem, gospodarz meczu LKS Koluszki ro-
zegrał kolejny 7 mecz IV ligi tenisa stołowego z drużyną MLUKS Piotr-
ków Trybunalski. Spotkanie stało na wysokim poziomie, oba zespoły wy-
stawiły swoich najlepszych zawodników. Zwycięski zespół LKS 
Koluszki, pokonał drużynę z Piotrkowa 6:4 i grał w składzie: Jerzy Mali-
nowski, Władysław Czuj, Szymon Stoch, Sławomir Sobieszek, Robert 
Walczewski i Antoni Tomczyk. Najwięcej punktów 2,5 zdobył Jerzy Ma-
linowski. Sędziowali: Dawid Koluszkowski i Piotr Mróz.

Po pierwszej rundzie w klasyfikacji indywidualnej IV ligi na 15 miej-
scu jest Władysław Czuj, 20. Jerzy Malinowski, 22. Sławomir Sobieszek, 
26. Łukasz Walczewski, 34. Jacek Filipczak, 38. Szymon Stoch, 40. An-
toni Tomczyk, 46. Agnieszka Szulc, 48. Bogdan Błaziński. W klasyfikacji 
drużynowej na 8 zespołów LKS Koluszki zajmuję V miejsce.        

 

Władysław Czuj drugi w Świątecznym 
Turnieju Tenisa Stołowego w Długiem!

Po raz drugi LKS Koluszki i Szkoła Podstawowa w Długiem zorgani-
zowały turniej tenisa stołowego. Impreza zgromadziła zawodników z róż-
nych stron województwa łódzkiego m.in.: Nowosolnej, Brzezin, Głowna, 
Stefanowa, Leosina, Mikołajowa, Woli Lubianowskiej i Koluszek. Grano 
na pięciu stołach w dwóch grupach, systemem „każdy z każdym” do trzech 
wygranych setów. Dwóch najlepszych wchodziło do półfinału grając syste-
mem „krzyżowym”, pozostali dalej o miejsca od 5 do 12.

W pierwszej grupie zwyciężył Władysław Czuj z Leosina, drugi Łu-
kasz Bednarek z Woli Lubianowskiej, trzeci Marcin Kapusta z Głowna. 
Sylwester Zimoń z Mikołajowa wygrał wszystkie mecze eliminacyjne i 
zajął pierwsze miejsce w drugiej grupie, drugi był Jakub Perlański, trzeci 
Dariusz Perlański obaj z Nowosolnej. W półfinałach: Czuj pokonał J. Per-
lańskiego, Zimoń przegrał z Bednarkiem. W ścisłym finale niespodziewa-
nie mecz o I miejsce stosunkiem 0:3 przegrał faworyt turnieju Władysław 
Czuj, trzecie miejsce zajął Sylwester Zimoń pokonując 3:2 Jakuba Per-
lańskiego. Piąty Marcin Kapusta, szósty  Dariusz Perlański, siódmy Łu-
kasz Walczewski, ósmy Bogdan Błaziński, dziewiąty Damian Pakuła, 
dziesiąty Krzysztof Susik Brzeziny, jedenasty Antoni Tomczyk Koluszki, 
12. Agnieszka Szulc Będzelin . 

Poziom gry był niezwykle wysoki. Rozgrywkom towarzyszyły też  
niesamowite emocje, szczególnie w  grach półfinałowych i finałach.

Tenis stołowy to trudny sport, gra odbywa się w warunkach wysokie-
go stresu, często trzeba grać wiele meczów i setów jednego dnia. Tak było 
i w naszych rozgrywkach, ci najlepsi musieli rozegrać osiem meczów i 
ponad trzydzieści setów.

Zawody trwały blisko cztery godziny, były prowadzone na zasadach 
fair play. Wszyscy uczestnicy w młodszych i w starszych kategoriach 
otrzymali świąteczny pakiet startowy z dyplomami, upominkami i słody-
czami.  Pierwsza szóstka nagrody wręczane przez organizatora i sędziego 
głównego Antoniego Tomczyka i Mirosława Leśniewicza.

Firma CMPLAST sp. z o.o. z uwagi na ciągły rozwój  
oraz pozyskiwanie nowych rynków zagranicznych 

poszukuje pracownika na stanowisko:
PRACOWNIK PRODUKCJI 

Opis stanowiska:
• wykonywanie czynności gratowania, wiercenia,  

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

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

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

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

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

lub kontakt telefoniczny: tel. 505 210 010

KUPIMY GRUNT  
POD ZABUDOWĘ WIELORODZINNĄ 

TEL. 504-943-858
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Super start koluszkowskich lekkoatletów  
na mitingu INDOOR TARCK RUN 2020 w Łodzi! 

Wszyscy poprawili „rekordy życiowe”
W hali Rudzkiego Klubu Sportowego w Łodzi odbyły się otwarte ha-

lowe mistrzostwa województwa łódzkiego w LA. W zawodach uczestni-
czyło prawie 300 zawodników z kilkudziesięciu klubów z całej Polski. 

Nasz klub reprezentowali: Amelia Napierała, która w biegu na 300 
metrów w swojej serii z czasem 47,91 zajęła drugie miejsce. Adrianna 
Siemińska w biegu na 1000 m. uzyskała czas 3:20,66 i trzecie miejsce w 
swojej serii. W biegu na 300 m. Karol Sokołowski uzyskał świetny rezul-
tat 39,90, i pierwsze miejsce w serii. Dobrze pobiegł na tym samym dy-
stansie Maciej Jeżyna 42,69 i był drugi w czwartej serii. Igor Szczepaniak 
w biegu na 600 m. z czasem 1:33,05 był trzeci. Radek Babiarski na tym 
samym dystansie uzyskał czas 1:48,46, był drugi w serii. Świetnie pobiegł 
na 1000 m 13-letni Igor Cel, z czasem 3:08,26 zajął w 4. serii drugie miej-
sce. W tym samym biegu Michał Smyka z dobrym czasem 3:14,40 był 
czwarty.

Pięknie wypadli w biegu na 60 m. 12-letni chłopcy naszego klubu: 
Piotr Chojnacki z czasem 8.91 w swojej serii był drugi, czwarty Kamil Te-
nentka (9.21). Kamil skakał również w dal, gdzie uzyskał wynik 3,87 m. 
W sztafecie 4 x 200 m. w 15. serii LKS Koluszki II w składzie: Karol So-
kołowski, Michał Smyka, Maciej Jeżyna, Igor Szczepaniak, zajął z cza-
sem 1:45,72 pierwsze miejsce (był to trzeci czas dnia). Drugi  nasz zespół 
LKS Koluszki I, był o niecałe 17 sekund  gorszy (2:02.24), drużyna bie-
gła w składzie:  Radosław Babiarski, Piotr Chojnacki, Kamil Tenentka i 
Igor Cel.

Dziękuję zawodnikom za ambicje i walkę, gratuluję nowych rekor-
dów życiowych. 

Przez tory tylko bezpiecznie
Stop przed „stopem”, nie wjeżdżamy pod zamykane rogatki, sla-

lom tylko na stoku, z uwagą przekraczamy tory. Kolejarze przypomi-
nają o zachowaniu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogo-
wych i żółtych naklejkach. 

99% wszystkich zdarzeń na przejazdach powoduje nieostrożność 
kierowców. Najczęstsze przyczyny wypadków to ignorowanie znaku 
stop, wjeżdżanie na przejazd pomimo czerwonego światła, omijanie za-
mkniętych półrogatek, niesprawdzenie czy nadjeżdża pociąg. 

Przez każde skrzyżowanie kolejowo-drogowe przejedziemy bez-
piecznie zachowując zasady ruchu drogowego i słuchając głosu rozsądku. 
Spoty filmowe, audycje radiowe, banery i apele Ambasadorów Bezpie-
czeństwa przypominały, także przed świętami, że od kierowcy zawodo-
wego i „niedzielnego” zależy właściwa, odpowiedzialna decyzja o prze-
kroczeniu torów. 

W trudnych sytuacjach życie kierowcy, jego pasażerów i pasażerów 
pociągów mogą uratować informacje z  żółtych naklejek umieszczonych 
na przejazdach.

 #ŻółtaNaklejkaPL – ratuje życie - przypominamy jak korzystać?

Informacje w formie żółtych naklejek są umieszczone są na wszyst-
kich przejazdach. Znajdują się od wewnętrznej strony krzyży św. Andrze-
ja lub przy słupkach, do których umocowane jest ramię rogatki. Jeśli na 
przejeździe zepsuje się samochód lub zablokujemy tory informacje 
umieszczone na naklejce mogą może zapobiec tragedii na torach. 

Każda naklejka posiada trzy ważne numery. Pierwszy to indywidual-
ny numer przejazdu kolejowo-drogowego. Drugi to numer alarmowy 112, 
który należy wybrać w przypadku zagrożenia życia. Operator 112 po po-
daniu numeru skrzyżowania będzie w stanie precyzyjnie określić gdzie 
należy wysłać pomoc. Ma także możliwość szybkiego łącza z kolejarza-
mi, którzy mogą wstrzymać ruch pociągów na linii. Trzeci numer to nu-
mer awaryjny, na który można zgłaszać usterki nie zagrażające bezpo-
średnio życiu.

Więcej informacji na temat kampanii 
Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” 

prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
można znaleźć na  stronie www.bezpieczny-przejazd.pl

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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Szkoła Podstawowa nr 2  
przyjazna osobom niewidomym

W październiku uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ko-
luszkach przystąpili do kampa-
nii społecznej „Ja nie widzę Cie-
bie, Ty zobacz mnie!”, 
prowadzonej z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Białej Laski. 
Była to siódma edycja akcji na 
rzecz integracji osób mających 
problemy wzrokowe ze środo-
wiskiem ludzi widzących. Pod-
jęte działania przyczyniły się do 
kształtowania postaw uczniów 
opartych na otwartości, toleran-
cji i empatii wobec osób z nie-
pełnosprawnościami. Pozwoliły 
również na przybliżenie dzie-
ciom problemów osób z dys-
funkcją wzroku i umożliwiły 
zrozumienie sytuacji tych, którzy 

postrzegają świat innymi zmy-
słami.

W ramach kampanii, prócz 
pisania listów do uczniów K-P 
SOSW nr 1 im. Louisa Braille’a 
w Bydgoszczy, odbyła się trze-
cia edycja ogólnopolskiego 
konkursu plastycznego, polega-
jącego na wykonaniu dotyko-
wej strony tytułowej, pt. „Zna-
na książka pełna wartości”.

Wśród laureatów znaleźli 
się nasi uczniowie. Dominik 
Polus, uczeń klasy 5b, zdobył 
pierwszą nagrodę, a na trzecim 
miejscu uplasowała się Amelia 
Chojnacka z klasy 5d. 

Za udział w akcji nasza 
szkoła otrzymała Certyfikat  
Szkoły Przyjaznej Osobom 

Niewidomym przyznany przez Kujawsko – Pomorski Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i 
Niewidomej w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Wisus Supremus.

Praca Amelii Chojnackiej

Praca Dominika Polusa

Dwie wyróżnione prace uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Wojewódzkim 
Konkursie Plastycznym „Rosmalowani”

W październiku 2020 r. Łódzki Dom Kultury ogłosił konkurs pla-
styczny, dedykowany młodym artystom w wieku 7-18 lat. Konkurs hono-
rowym patronatem objął Marszałek Województwa Łódzkiego - Grzegorz 
Schreiber.

Cała inicjatywa odbywał się w ramach projektu ROSArt czyli 
Regionalnej Otwartej Strefy Artystycznej: 
R jak radość tworzenia 
O jak otwartość na wyzwania 
S jak sukces na starcie 
A jak ambitny artysta

Należy wspomnieć, że ideą inicjatywy Łódzkiego Domu Kultury 
jest cykliczna prezentacja młodych artystów do 19 roku życia, działają-
cych na terenie województwa łódzkiego. 

Tegoroczny konkurs plastyczny skierowany był do dzieci i młodzie-
ży województwa łódzkiego i był zatytułowany: MOJA PIĘKNA OKOLI-
CA – PLASTYCZNA INTERPRETACJA „MAŁEJ OJCZYZNY”, czyli 
stworzenie prac plastycznych przestawiających piękno województwa 
łódzkiego. Konkurs odbywał się w czterech kategoriach wiekowych. 

Młodzi artyści mieli zaprezentować w swoich pracach plastycznych, 
to co uważają za najpiękniejsze w ich „małej ojczyźnie”. Mógł to być np.: 
zachwycający pejzaż (wiejski bądź miejski), piękne drzewo, pomnik, do-
stojny zabytek, widok za oknem itp.

Pod koniec listopada br. Jury w składzie: dr Beata Marcinkowska 
(ASP), dr Monika Czarska (PŁ) i Jacek Świgulski (ŁDK), z pośród 306 
nadesłanych prac, wyłoniło 62 laureatów.

Wśród wyróżnionych laureatów byli uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Koluszkach: OLIWIA POZNAŃSKA, kl. VI  i MIKOŁAJ PECY-
NA, kl. V.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym laureatom Wojewódzkiego 
Konkursu Plastycznego „ROSmalowani”.

Życzymy dalszych, twórczych sukcesów !!!
Joanna Kamińska

        Mikołaj Pecyna                       Oliwia Poznańska

Biuro Rachunkowe AURASOFT
ul. Westerplatte 12a, Koluszki – tel. 502-271-164

Certyfikat Ministra Finansów 67494/2014
 � Oferujemy usługi księgowe (dowolna forma rozliczeń z fiskusem) oraz kadrowo-płacowe.
 � Wyprowadzamy zaległości księgowe, pomagamy w założeniu firmy. Prowadzimy audyt  
i nadzór księgowy.

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

ZAGINĄŁ PIES
18 grudnia 2020 roku,  
w rejonie Stamirowic  
i Leosina, zaginął pies 

o imieniu Hektor, 
umaszczenie  

brązowo-białe. 

Właściciele proszą 
o kontakt  

– tel. 690 924 912 
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Tłumacz przysięgły języka niemiec-
kiego, tel. 607-753-916

USŁUGI
Usługi dekarskie, 518-222-282
Montaż ogrodzeń Panelowych, 
Sztachetowych oraz z siatki.  
Wyburzenia i inne. Wycena gratis, 
507-364-074
Wycinki, koszenia. Karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074
HYDRAULIK - Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,  
tel. 506-864-713
Instalacje sanitarne, wod-kan, gazu, 
C.O., pompy ciepła, tel. 506-098-164
Układanie wszelkiego rodzaju 
kostki brukowej. Szybko i profesjo-
nalnie, 537-954-994
Pranie kanap dywanów bez zapi-
sów, 512-450-390
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Wykończenia wnętrz, poddasza, 
docieplenia budynków, 608-661-045
Ścinka drzew niedrogo,  
tel. 727-668-566
Usługi transportowe, przeprowadzki, 
607-181-041
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Budowa domów, 505-509-874
Wylewki, tynki, docieplenia, Piana 
PUR, 607-378-288
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA
Zatrudnię kierowcę, kat. C+E,  
z ADR i bez ADR, cysterny, kraj, 
stała praca, tel. 606-155-155 
Przyjmę pracownika do obsługi 
pogrzebów, 693-222-303
Zatrudnimy operatora maszyn 
CNC (m.in. wykrawarka rewolwero-
wa). Możliwość przyuczenia do 
zawodu. Możliwa praca w trybie 
dwuzmianowym lub tylko na drugą 
zmianę. DRIVAL Żelechlinek, 
606-762-071
Zatrudnię do układania kostki 
brukowej, 794-794-711
Zatrudnię ekspedientkę z doświad-
czeniem do sklepu mięsnego,  
tel. 609-842-655
Pilnie zatrudnię fryzjerkę w Jeżo-
wie,  697-777-414

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam M-4 w Koluszkach  
ul. Sikorskiego 11. Mieszkanie jest 
po generalnym remoncie. Sprzedam 
je tylko z całym wyposażeniem, 
507-967-690
Sprzedam mieszkanie własnościo-
we 60 m2, ul. Sikorskiego Koluszki, 
tel. 512-196-220
Zamienię Mieszkanie M-5  
na mniejsze, tel. 506-088-068  
lub 668-186-728
Kupię dom pod Koluszkami  
w kierunku Łodzi,  726-129-186
Kupimy grunt pod zabudowę 
wielorodzinną, tel. 504-943-858
Sprzedam mieszkanie M-3  
w Koluszkach, 11-Listopada,  
tel. 660-300-745

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia mieszkanie  
w Koluszkach, tel. 605-696-054
Do wynajęcia 2-pokojowe mieszka-
nie w Regnach, 661-498-800
Do wynajęcia budynek biurowo 
usługowo produkcyjny przy ulicy 
Partyzantów w Koluszkach.
Więcej informacji pod numerem 
telefonu 605-053-812
Lokal 42 m2 do wynajęcia z prze-
znaczeniem na handel lub usługi, 
ogrzewanie w cenie, 693-450-093
Szukam pokoju lub kawalerki  
w Koluszkach lub okolicy,  
691-173-037
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Piec C.O., dmuchawa, sterownik, 
pompa, 691-740-110
Używany piec Defro na ekogroszek, 
moc 25 kW,  693-450-093
Drewno kominkowe - opałowe, 
509-101-167
Drewno kominkowe opałowe  
i rozpałka, tel. 608-830-403

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

EDUKACJA
Korepetycje z j.angielskiego, 
biologii, chemii, 531-564-146

OGŁOSZENIA DROBNE
Zatrudnimy kierownika bazy 
produkcyjno-sprzętowej do firmy 
budowlano-drogowej w Koluszkach, 
tel. 605-053-812, CV na e-mail: 
buddrogstan@wp.pl

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

Zatrudnimy pomocników elektry-
ków, tel. 42 214-07-00

Zatrudnię chałupniczki, 604-588-616

Zatrudnię wykwalifikowane 
szwaczki. Praca całoroczna,  
tel. 601-306-380

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

Citynet - dostawca usług światłowodowych  
dla odbiorców indywidualnych i firm.

 Jesteśmy firmą o stabilnej i ugruntowanej pozycji,  
działamy na rynku telekomunikacyjnym od 2002 r.

Asystent serwisanta – montera  
sieci światłowodowych

Miejsce pracy: okolice Łodzi

Opis stanowiska:
 • pomoc przy budowie i obsłudze technicznej napowietrznych i doziemnych 

sieci światłowodowych,
 • pomoc przy wykonaniu przyłączy abonenckich (napowietrzne  

oraz mikrokanalizacja), uruchamianiu oraz serwisowaniu usług,
 • praca na pełny etat od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

Oczekujemy:
 • wykształcenia technicznego najlepiej w kierunkach związanych ze stanowiskiem,
 • pracowitości i sumienności,
 • kultury osobistej,
 • odporności na stres i umiejętności pracy pod presją czasu,
 • umiejętności pracy zespołowej,
 • prawo jazdy kat. B,
 • brak przeciwwskazań do prac na wysokościach,
 • umiejętności analitycznego myślenia i szybkiego przyswajania wiedzy.

Mile widziane:
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • umiejętność spawania światłowodów,
 • znajomość budowy i działania sieci GPON, LAN, WLAN,
 • uprawnienia SEP.

Zapewniamy:
 • zatrudnienie na pełny etat w oparciu o umowę o pracę,
 • pełne przeszkolenie z zakresu powierzonych obowiązków,
 • miłą atmosferę pracy,
 • wsparcie doświadczonej kadry,
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności,
 • narzędzia pracy,
 • podnoszenie kompetencji, szkolenia branżowe.

 
Wynagrodzenie:

 • 3700-5000 zł brutto.

Aplikację zawierające CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na ADRES:
rekrutacja@city-net.pl 

Prosimy o załączenie klauzuli: „Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Ustawą o ochronie danych osobo-
wych z dnia 10 maja 2018r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby procesu rekrutacji prowadzonego 
przez Administratora Danych Osobowych którym jest Citynet Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 
ul. Dowborczyków 25/212 ”  

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
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SPRZEDAŻ - SERWIS  
NARZĘDZI I MASZYN  

OGRODNICZYCH I BUDOWLANYCH
 www.arkadianarzedzia.pl

 Koluszki, tel. 502-651-007

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

DOWÓZ GRATIS NA TERENIE KOLUSZEK

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

INSTALACJE GAZOWE 
DOZIEMNE i WEWNĘTRZNE

- Instalacje Centralnego 
Ogrzewania, Podłogowe

- Wymiana Kotłów Węglowych 
na Gazowe lub inne

- Pompy Ciepła
- INSTALACJE WODNO- 

-KANALIZACYJNE
- INSTALACJE POWIETRZA 

SPRĘŻONEGO
- MONTAŻ SYSTEMÓW 

SPALINOWO-POWIETRZNYCH

Gałków Mały, Ogrodowa 31
tel. 693-124-409

Gabinet  
„ALEXANDER-MED”

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

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

95-040 Koluszki
ul. 11 Listopada 41  

godz. 10.00-11.30; 19.00-20.00

Sala Bankietowa  
BATORY
oferuje:

s potrawy wigilijne, 
s	dania świąteczne  

i sylwestrowe na wynos.

Bogate Menu.

Informacje i zamówienia 

tel. 602-48-37-49  

Miejsce  
na Twoją  
reklamę
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NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

KANCELARIA PRAWNA
Radca Prawny TOMASZ KOS

ul. 11 Listopada 23, Koluszki Kontakt: tel. +48 607 580 927 

Kancelaria czynna: poniedziałek-piątek 10:00-18:00
Istnieje możliwość umówienia spotkania w innym dogodnym  

dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

t kostka
t orzecho-kostka
t orzech
t ekogroszek
t miał
Nowe niższe ceny!!

NAJLEPSZY
POLSKI WĘGIEL

Budziszewice, ul. Graniczna 1
tel. 660 733 019

44 710 23 55

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

- Zwrot OC     - Odbiór Autolawetą Gratis
STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW – Kalinów 28, 97-319 Będków

tel. 509 099 286

CZYNNE: PN-PT 8:00 – 16:00, SOB 8:00 – 12:00 TEL. 44 714 67 48
PRZANOWICE 100, 95-040 KOLUSZKI (przy Opalówce) fb:/pthu.agatom.fcarbo

 
 KOSTKA � ORZECH II � EKO � MIAŁ � BRYKIET DRZEWNY

 w sprzedaży kamień ozdobny do ogrodów  �	wymiana butli gazowych
KORA KAMIENNA,GRYS,OTOCZAK THASSOS,BIAŁA MARIANNA I INNE…

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

WĘGIEL  
(KOSTKA, EKOGROSZEK)

SKUP ZŁOMU STAL.
Gałków Mały  

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

Licencjonowane Biuro 
Nieruchomości

- doradztwo w sprzedaży  
i wynajmie

- wycena nieruchomości
- kredyty hipoteczne

Brzeziny, ul. Okrzei 7, lok. 5 
Zapraszamy

www.domus-brzeziny.pl
tel. 500 273 168

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ

n rozbiórki różnych obiektów
n prace ziemne   n wykopy pod fundamenty

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

n odśnieżanie   n wywóz ziemi   n wywóz gruzu

tel. 505 210 010
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Żywa szopka w Świnach



Kolejna akcja strażaków 

„Czujka na straży twojego  
bezpieczeństwa”

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  po-
wiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach w ramach propagowania 
kampanii społecznej „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa” obdaro-
wują czujkami czadu  starsze samotne osoby oraz rodziny o trudnym sta-
tusie materialnym.  Nadrzędnym celem kampanii jest znacząca poprawa 
bezpieczeństwa w obiektach mieszkalnych poprzez zmniejszenie liczby 
ofiar zaczadzeń i pożarów. Zbliżający się czas Świąt Bożego Narodzenia 

jest również świetną okazją do 
przekazania małego prezentu po-
trzebującym, który pozwoli spo-
kojnie i bezpiecznie spędzić nad-
chodzące święta .  Po 
przeprowadzeniu instruktażu z za-
kresu obsługi i działania czujek, 
strażacy zainstalowali je w miesz-
kaniach w sąsiedztwie urządzeń 
zasilanych na węgiel, drewno i gaz 
propan – butan.

Montowane czujki zostały za-
kupione i przekazane przez Powiat 
Łódzki Wschodni.


