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Czy będą nowe linie 
autobusowe?
Radni Prawa i Sprawiedliwości z Ko-

luszek złożyli wniosek do Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Łódzkiego 
o uruchomienie nowych linii autobuso-

wych, które przebiegałyby przez naszą 
gminę.

STR. 3

Nauczyciele 
nagrodzeni za strajk
Część samorządów znalazła sposób na 
obejście przepisów i przekazanie pra-

cownikom oświaty rekompensaty za 
utracone pensje, przyznając im pienią-

dze w formie nagród. Tak postąpiono 
także w Koluszkach.

STR. 3

J
est to pierwsza wspólna płyta tej 

wspaniałej rodziny. Po ogromnym 

sukcesie dwóch poprzednich płyt 

nagranych przez synów Adama 

i Wojciecha zatytułowanych „Marzenia 

się spełniają” i „Najpiękniejsze pieśni ne-

apolitańskie”, a także na prośbę licznych 

fanów rodzina Kaczmarków postanowiła 

nagrać wspólną płytę. Znajdują się na 

niej wielkie przeboje muzyki rozrywkowej 

oraz wiązanki melodii z rożnych stron 

świata. Płyta cieszy się ogromnym zain-

teresowaniem, co świadczy o niezwykłej 

popularności pochodzących z Koluszek 

artystów, którzy niewątpliwie mogą być 

chlubą naszego miasta.

Warto przypomnieć, że ta cudowna 

rodzina występuje wspólnie od trzech lat, 

dając wspaniałe koncerty w całej Polsce, 

ale także w Europie i Ameryce. W tym 

roku w maju po raz drugi Kaczmarkowie 

zawitali w Stanach Zjednoczonych, tym 

razem w Kalifornii, aby tam uświetnić 

najpiękniejszy dzień w roku, czyli Dzień 

Matki. Ich koncerty nazywane są przez 

słuchaczy terapią  dla duszy, gdyż wzbu-

dzają wiele emocji, dają radość i powo-

dują wzruszenie.

Ci, którzy nie są w stanie dotrzeć na 

ich koncerty osobiście, mogą oglądać ich 

występy na ich kanale na Youtube, na 

którym obecnie rodzina Kaczmarków ma 

ponad 50 tys. subskrypcji i ponad 30 mln 

wejść. To niewątpliwie świadczy o wiel-

kiej popularności państwa Kaczmarków 

i ich utalentowanych synów. Wojciech (20 

lat) i Adam (16 lat) są rekordzistami, jeśli 

chodzi o popularność filmów z ich wy-

stępu w programie „Mam talent” w 2016  

roku – mają one 47 mln wejść. Oczywiście 

od tego czasu chłopaki trochę zmienili 

się fizycznie, ale na pewno nie zmieni-

ła się ich miłość do muzyki klasycznej. 

Ich dojrzałość sceniczna jako artystów, 

zachowanie na scenie i sposób przekazy-

wania emocji są niewątpliwie wyjątkowe 

i godne podziwu.

Tych, którzy jeszcze nie mieli przy-

jemności podziwiać na żywo tej wspa-

niałej rodziny, zapraszamy na najbliższy 

koncert, który odbędzie się w Teatrze 

Muzycznym w Łodzi 17 października br. 

o godz.18 lub 18 stycznia 2020 roku w Fil-

harmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina 

w Łodzi.

Od 12 lat państwo Kaczmarek organi-

zują także Koncerty Noworoczne w Ko-

luszkach. W tym roku zwrócili się z prośbą 

do dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Koluszkach o wynajęcie sali na koncert 

24 stycznia 2020 roku. Na razie czekają 

na odpowiedź. Mamy nadzieję, że koncert 

ten dojdzie do skutku, gdyż nie wyobra-

żamy sobie początku roku bez wspaniałej 

muzyki i uczty duchowej, jaką zapewnia 

nam Śpiewająca Rodzina Kaczmarków 

oraz zapraszani przez nią inni wspaniali 

artyści. 

Śpiewająca Rodzina Kaczmarków nagrała wspólną płytę!
„Najpiękniejsze melodie świata” to tytuł najnowszej płyty Śpiewającej Rodziny Kaczmarków z Kolu-

szek. Powstała w lipcu tego roku, a od września można ją zakupić poprzez stronę internetową www.
pieknekoncerty.pl lub podczas występów państwa Kaczmarków.

Bezpłatny pokaz „Kuriera”
1 października (wtorek) o godz. 18 w kinie Odeon w Koluszkach odbędzie 
się projekcja filmu „Kurier” opowiadającego o legendarnym kurierze 
z Warszawy Janie Nowaku-Jeziorańskim. O sposobie odbioru bezpłatnych 
wejściówek na seans poinformujemy wkrótce na portalu www.naszeko-

luszki.pl. Patronat nad tym wydarzeniem objął wiceminister inwestycji 
i rozwoju Waldemar Buda.

WYSTĘPY KOLUSZKOWIAN CIESZĄ SIĘ OGROMNĄ POPULARNOŚCIĄ

FOTORELACJA STR. 4 - 5

POBIEGLI DLA BOHATERÓW
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Wsparcie dla kół gospodyń 
wiejskich
Koła gospodyń wiejskich 
mogą otrzymać pomoc 
finansową na realizację 
zadań statutowych. Do 
tej pory Biuro Powiatowe 
Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 
w Koluszkach przekazało 
na ten cel 30 tys. zł.

Nabór wniosków rozpoczął się 7 

maja  2019 r. i potrwa do  31 

października 2019 r., chyba że 

wcześniej wyczerpana zostanie 

tegoroczna pula środków przewidziana 

na ten cel. Koła gospodyń wiejskich 

mogą otrzymać pomoc finansową m.in. 

na prowadzenie działalności społeczno–

wychowawczej i oświatowo-kulturalnej. 

W 2019 roku w budżecie państwa zabez-

pieczono łącznie 40 mln zł na pomoc dla 

kół. 

By sięgnąć po wsparcie z Agencji Re-

strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

koło musi być zarejestrowane w Krajowym 

Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Kierow-

nicy biur powiatowych ARMiR zapewniają 

wsparcie przy tworzeniu i prowadzeniu kół 

gospodyń wiejskich lub związku kół, w tym 

przez powołanie w ramach kierowanych 

przez siebie biur 

pełnomocników do 

spraw kół gospodyń 

wiejskich.

- Do tej pory 

przyjęliśmy 9 wnio-

sków na łączną kwotę 

30 tys. zł – mówi 

Mariusz Kotynia, 

kierownik Biura 

Powiatowego ARiMR 

w Koluszkach. - Wy-

sokość pomocy dla 

koła uzależniona jest 

od liczby jego człon-

ków i wynosi: 3 tys. zł dla koła liczącego 

do 30 członków, 4 tys. zł, jeśli koło liczy od 

31 do 75 członków i 5 tys. zł, w przypadku, 

gdy koło tworzy ponad 75 osób. Zachęcam 

koła do korzystania z finansowego wsparcia 

z budżetu państwa – dodaje.

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyza-

cji i Modernizacji Rolnictwa w Koluszkach 

znajduje się przy ul. 11 Listopada 65 (tel. 

44 714 67 81). 

(jp)

Śmiertelne wypadki w czasie wakacji
W trakcie minionych wakacji 
odnotowano mniej wypad-

ków drogowych w porówna-

niu do analogicznego okresu 
w 2018 roku – wynika z da-

nych Komendy Powiatowej 
Policji powiatu łódzkiego 
wschodniego.  

Od 20 czerwca do 1 września 

2019 roku policjanci z kolusz-

kowskiej komendy prowadzili 

wzmożone kontrole na trasach 

i w miejscach szczególnie niebezpiecz-

nych. – Wakacje to okres szczególnie 

pracowity dla policjantów, a przede 

wszystkim dla mundurowych tzw. 

„drogówki” – przyznaje st. sierż. Aneta 

Kotynia, rzecznik prasowy KPP powiatu 

łódzkiego wschodniego. – Jak co roku 

w tym okresie na polskich drogach po-

jawiło się więcej patroli. Stróże prawa 

prowadzili wzmożone kontrole drogowe 

nie tylko na głównych trasach, ale także 

w tych miejscach, które są wyjątkowo 

niebezpieczne. Szczególnie uwagę sku-

piali na tym, czy kierowcy stosują się do 

znaków drogowych, ograniczeń prędko-

ści, czy podróżujący są zapięci w pasy 

bezpieczeństwa, a dzieci podróżują 

w fotelikach – dodaje. 

Jak wyjaśnia rzecznik policji, nadzo-

rowany był też stan trzeźwości kierow-

ców, ponieważ jak wskazują statystyki, 

nie wszyscy kierujący stosują się do 

policyjnych apeli o trzeźwej jeździe 

i wsiadają do samochodu „wczorajsi” lub 

,,po kilku kieliszkach”. 

W wakacje na drogach powiatu 

łódzkiego wschodniego doszło do dwóch 

śmiertelnych wypadków. 

11 sierpnia kilka minut po godz. 14 

w Wodzinie Prywatnym w gminie Tuszyn 

32-letni kierujący peugeotem stracił pa-

nowanie nad pojazdem, uderzył w przy-

drożne drzewo i dachował. Badanie 

krwi wskazało, że miał ponad 5 promili 

alkoholu w organizmie. Kierowca peuge-

ota został przetransportowany śmigłow-

cem do szpitala w Łodzi, a jego 37-letni 

pasażer poniósł śmierć na miejscu. 

Do drugiego tragicznego wypad-

ku doszło 6 lipca około godziny 20.50 

w Hucie Wiskickiej (gmina Rzgów) na 

drodze wojewódzkiej nr 714. Z dotych-

czasowych ustaleń policji wynika, że 

31-letni kierujący motocyklem potrącił 

sarnę, a następnie uderzył w przydrożne 

drzewo. Mężczyzna trafił do szpitala im. 

Kopernika w Łodzi. Niestety nie udało 

się go uratować. 

W trakcie tegorocznych wakacji na 

drogach powiatu łódzkiego wschodnie-

go odnotowano łącznie 18 wypadków 

i 173 kolizje drogowe. Dla porównania, 

rok wcześniej doszło do 25 wypadków 

drogowych, w których zginęły 2 osoby. 

Policjanci interweniowali wtedy przy 176 

kolizjach. 

Poza terenem naszego powiatu, 10 

lipca na drodze wojewódzkiej nr 715 

doszło do tragicznego wypadku, w któ-

rym zginęła 29-letnia mieszkanka gminy 

Koluszki i jej 7-letnia córka. W Zalesiu 

(gmina Brzeziny) kierująca fiatem punto 

kobieta na zakręcie prawdopodobnie 

straciła panowanie nad autem i wjechała 

w nadjeżdżającą z naprzeciwka cięża-

rówkę. 

(jp)

NA SYGNALE

32-LETNI KIERUJĄCY PEUGEOTEM STRACIŁ PANOWANIE NAD PO-
JAZDEM, UDERZYŁ W PRZYDROŻNE DRZEWO I DACHOWAŁ. BADA-
NIE KRWI WSKAZAŁO, ŻE MIAŁ PONAD 5 PROMILI ALKOHOLU 
W ORGANIZMIE.

- DO TEJ PORY PRZYJĘLI-
ŚMY 9 WNIOSKÓW NA ŁĄCZNĄ 
KWOTĘ 30 TYS. ZŁ – MÓWI 
MARIUSZ KOTYNIA, KIEROW-

NIK BIURA POWIATOWEGO 
ARMIR W KOLUSZKACH.
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Nauczyciele nagrodzeni za strajk

Interpelację w sprawie wynagrodzeń 

nauczycieli za czas strajku złożył 

radny Rady Miejskiej w Koluszkach 

Michał Sudowski. Pytał w niej, ile 

pieniędzy z budżetów placówek oświa-

towych i wychowawczych w gminie 

Koluszki przeznaczonych na pensje dla 

pracowników nie zostało wydanych. 

„Czy pieniądze, które nie zostały wyda-

ne wskutek strajku, zostały już na coś 

przeznaczone?” – dopytywał również 

radny Sudowski burmistrza Koluszek Wal-

demara Chałata. 

Odpowiedź na interpelację radny 

otrzymał od skarbnika gminy Bogusła-

wy Kubicz. Wynika z niej, że wskutek 

strajku w placówkach oświatowych 

i wychowawczych w gminie Koluszki 

zostało prawie 600 tys. zł. „Pieniądze 

nie wydane wskutek strajku pozostały 

w planie finansowym placówek i są do 

ich dyspozycji” – poinformowała skarb-

nik gminy.

Radny Michał Sudowski zapytał też 

o wysokość funduszu na nagrody nauczy-

cieli obowiązującego przed strajkiem 

i po strajku. Okazało się, że przed 

strajkiem zaplanowano na nagrody 130 

tys. zł, a po strajku... ponad 550 tys. 

zł.

Z naszych informacji wynika, 

że przynajmniej w części placówek 

oświatowych z terenu gminy Koluszki 

nagrody zostały już wypłacone na-

uczycielom, a dyrektorzy nie ukrywa-

li, że są one rekompensatą za brak 

wynagrodzenia za czas strajku.

Tymczasem prawnicy, kuratorzy 

oświaty, przedstawiciele Regional-

nych Izb Obrachunkowych (organów 

kontrolujących finanse samorządów) 

i Ministerstwa Finansów podkreśla-

li, że refundacja wynagrodzenia 

pracowników za okres strajku jest 

bezprawna.

PRZED STRAJKIEM ZAPLA-

NOWANO NA NAGRODY 130 
TYS. ZŁ, A PO STRAJKU... 
PONAD 550 TYS. ZŁ >>

Czy będą nowe linie autobusowe wokół Koluszek?
Radni Prawa i Sprawie-
dliwości z Koluszek zło-
żyli wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Łódzkiego 
o uruchomienie nowych 
linii autobusowych, które 
przebiegałyby przez naszą 
gminę. 

Najbardziej wyczekiwaną wyda-

je się linia na trasie Koluszki 

– Budziszewice – Żelechinek. 

Potrzebę jej uruchomienia 

zgłaszali mieszkańcy. – Trwają także roz-

ważania na temat wydłużenia tej linii do 

Zaosia czy Ujazdu. Bierzemy pod uwagę 

mieszkańców dojeżdżających do pracy 

do tych miejscowości oraz do stacji PKP 

w Zaosiu – mówi radny Rady Miejskiej 

w Koluszkach Dariusz Janeczek. – Linia 

autobusowa na tej trasie wydaję się 

bardzo potrzebna i jest duża szansa na 

jej uruchomienie – dodaje.

Druga linia autobusowa, o którą za-

biegają koluszkowscy radni PiS, miałaby 

przebiegać na trasie Koluszki – Katarzy-

nów – Zygmuntów – Stefanów – Długie 

– Wierzchy – Świny aż do Jeżowa. Trasa 

ta łączyłaby wiele małych miejscowo-

ści. Trudno jednak na razie oszacować 

zapotrzebowanie na takie połączenie 

autobusowe. To bowiem przewoźnicy, 

badając rynek, zdecydują o uruchomie-

niu nowych autobusów.

O opinie i poparcie dla  swoich wnio-

sków radni poprosili dyrektora Liceum 

Ogólnokształcącego nr 1 w Koluszkach 

Pawła Lewiaka oraz dyrektora Zespo-

łu Szkół nr 2 w Koluszkach Waldemara 

Puczyńskiego. Dyrektorzy potwierdzili 

zainteresowanie uczniów i ich rodziców 

uruchomieniem linii autobusowych na 

wspomnianych trasach. Zwrócili także 

uwagę, że dzięki ułatwieniu dojazdu do 

Koluszek wzrosłoby także zainteresowa-

nie naszymi szkołami.

- Uruchomienie nowych linii auto-

busowych rozwiąże przynajmniej część 

problemów z dojazdem  mieszkańców 

okolicznych miejscowości do urzędów, 

dworca PKP, lekarza, apteki, szkoły, pra-

cy czy kina. Nie wszyscy mają przecież 

możliwość podróżować własnymi samo-

chodami – mówi Mariusz Kotynia – radny 

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

– Zakładamy możliwość kursowania 

autobusów co najmniej w godzinach 

rannych i popołudniowych. O przebiegu 

rozmów będziemy informować na bieżą-

co – dodaje radny z Koluszek.

TRANSPORT PUBLICZNY

Prawie miesiąc trwał strajk nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w koluszkowskich szkołach i przed-

szkolach. Każdy dzień nieprzystępowania do pracy oznaczał dla nich niższą pensję na koniec miesiąca. Zgodnie 
z prawem za czas strajku nie przysługuje bowiem wynagrodzenie. Część samorządów znalazła jednak sposób na 
obejście przepisów i przekazanie pracownikom oświaty rekompensaty za utracone pensje, przyznając im pienią-

dze w formie nagród. Tak postąpiono także w Koluszkach. Pozostałe samorządy pytają, czy jest to moralnie słuszne 
i zgodne z prawem.

//NAJBARDZIEJ WYCZEKIWANĄ WYDAJE SIĘ LINIA NA 
TRASIE KOLUSZKI – BUDZISZEWICE – ŻELECHINEK//

OŚWIATA
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Pobiegli dla bohaterów
Prawie 100 osób wzięło udział w Biegu dla Bohaterów, który odbył się w sobotę 31 sierpnia, w przeddzień 80. 
rocznicy wybuchu II wojny światowej, na boisku Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach. Wspominano bo-

hatera narodowego Henryka Jastalskiego pochodzącego z Koluszek harcerza, żołnierza, wywiadowcę. Biego-

wi towarzyszył piknik, podczas którego największą atrakcją była wizyta prawdziwego husarza na koniu. Była 
także strzelnica, kącik plastyczny dla dzieci, wata cukrowa, popcorn i żurek.

Wśród biegaczy był wiceminister 
inwestycji i rozwoju Waldemar Buda.
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Za pomoc w przygotowaniu biegu i pikniku dziękujemy:
• Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach z komendantem Krzysztofem Superą 
– za udostępnienie terenu, na którym odbyła się impreza i przygotowanie kurtyny wodnej, 
• Szkole Ścisły Umysł. Kursy maturalne – za ufundowanie nagród, 
• Firmie Art-Board – studio graficzne – za ufundowanie nagród, 
• Restauracji Nowa Zachęta – za ufundowanie nagród, 
• Restauracji Stacja Pierogarnia – za ufundowanie nagród, 
• Pizzerii SEBI – za ufundowanie nagród, 
• Księgarni Skład Główny – za ufundowanie nagród, 
• Właścicielom sklepu „Kwadrat-ABC” przy ul. Głowackiego 29a w Koluszkach 
– za ufundowanie nagród, 
• Właścicielom sklepu Kar-Pol przy ul. Partyzantów 9 w Koluszkach 
– za ufundowanie nagród, 
• Właścicielom sklepu spożywczego „Donata” przy ul. 11 Listopada 84 w Koluszkach – za 
ufundowanie słodyczy, owoców i chleba dla uczestników, 
• Nadleśnictwu Brzeziny– za przekazanie nagród, 
• Radnemu Marcinowi Szadkowskiemu – za ufundowanie nagród, 
• Radnemu Antoniemu Tomczykowi – za udostępnienie podium dla zwycięzców, 
• Radnemu Mariuszowi Kotyni – za pomoc w przygotowaniach,
• Wojciechowi Cicheckiemu - za pomoc w pozyskaniu sponsorów.

    Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Gminy Koluszki  
          Ilona Węgrzyn, Daniel Wolski, Marcin Włodarczyk
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Henryk Jastalski – zapomniany bohater z Koluszek HISTORIA

Całym życiem pełnił 
służbę Bogu i Polsce, niosąc 
swe młode życie w ofierze 
gorąco umiłowanej ojczyź-
nie – czytamy na tablicy 
umieszczonej na cmentar-
nej kaplicy w Koluszkach 
upamiętniającej Henryka 
Jastalskiego ps. RAF.

Urodził się on 2 stycznia 1920 r. 

w Gałkówku. Kilka lat później cała 

rodzina Jastalskich przeniosła się 

do Koluszek i zamieszkała w skrom-

nym, drewnianym domu przy ul. Kościuszki 

25. Rodzice Henryka – Maria i Julian – pra-

cowali na kolei. Wychowywali swoje dzieci 

w duchu patriotyzmu i pobożności.

Henryk już jako mały chłopiec zaan-

gażował się w harcerstwo, należał do ZHP 

Hufca Brzeziny. Ukończył szkołę powszechną 

w Koluszkach, a potem gimnazjum im. Miko-

łaja Kopernika w Łodzi. Po maturze w 1938 

r. rozpoczął studia na Politechnice Warszaw-

skiej. 

Wybuch II wojny światowej zmusił 

Henryka do powrotu do Koluszek. Wraz 

z przyjaciółmi założył tu zręby Organizacji 

Wojskowej Związku Jaszczurczego, która zo-

stała wcielona do Narodowych Sił Zbrojnych. 

Jastalski w stopniu podporucznika dowodził 

oddziałem odpowiedzialnym za wywiad. Uła-

twiały mu to liczne kontakty wśród działaczy 

harcerskich i młodzieżowych. Swoich współ-

pracowników werbował spośród pracowników 

kolei, poczty i innych urzędów. M.in. koledzy 

Jastalskiego zatrudnieni na dworcu w Kolusz-

kach pisali raporty na temat wojsk niemiec-

kich, które przez tę stację przejeżdżały. Te 

aporty były przekazywane do dowództwa 

polskich organizacji podziemnych. 

Henryk Jastalski odznaczał się wybit-

nymi zdolnościami organizacyjnymi. Obszar 

działalności jego oddziału wykraczał znacz-

nie poza granice powiatu. Utrzymywał stałą 

łączność między Warszawą a Koluszkami, 

między Koluszkami a Brzezinami i między 

Koluszkami a Łodzią. 

Jastalski został aresztowany przez 

gestapo w 1943 r. i wywieziony do Tomaszo-

wa Mazowieckiego, gdzie był katowany. Nie 

wydał jednak swojej organizacji i swoich ko-

legów. Zmarł w wieku 23 lat po kilku dniach 

ciężkich tortur. 

Tak o śmierci Henryka Jastalskiego 

opowiadała jego siostra Jadwiga Jastal-

ska-Wąsowska: „6 grudnia 1943. Zabrali go 

z miejsca pracy w Słotwinach. Henryka wraz 

z ojcem wywieziono do więzienia gestapo 

w Tomaszowie Mazowieckim. 13 grudnia 

odbyło się śledztwo. Stałam pod więzieniem 

od rana do 18. Około godz. 18 Henryka prze-

niesiono na noszach, a ojca prowadzono. Nad 

ranem ok. godz. 4 Henryk zmarł. Wytrzymał 

i przez swoją okrutną śmierć ocalił innych 

po to, aby kontynuowali jego działalność. 

Wytrzymał nieludzkie cierpienie, chyba tylko 

dzięki temu, że był głęboko wierzący i modlił 

się gorąco, siedząc jeszcze w celi więzien-

nej – opowiadał nam o tym towarzysz z celi. 

Bóg dodał mu sił. Pozostał wierny przysiędze 

harcerskiej: Bóg i Ojczyzna”.

A tak opowiadała o tamtych wydarze-

niach hm. Danuta Osiecka: „Dotarła do nas 

wiadomość, że został aresztowany. Mój oj-

ciec był spakowany i czekał. Liczył się z tym, 

że druh Heniek nie wytrzyma. Okazało się, 

że wytrzymał tylko trzy dni, ale dni okrutne-

go katowania. Ojciec po powrocie z więzie-

nia, w którym przebywał druh Heniek, nie 

chciał nic mówić, ale okrężną drogą dotarła 

do mnie taka wiadomość, że – to co teraz 

powiem nie będzie miłe dla uszu – był tak 

skatowany, że kał wychodził mu ustami. Te 

opowiadania wywarły na mnie takie wraże-

nia, że pozostały one do dnia dzisiejszego”.

Dzięki temu, że Jastalski nie złamał się 

w śledztwie, uratował wielu żołnierzy pod-

ziemia, którzy w przeciwnym razie zginęliby 

nie tylko z rąk niemieckich, ale też komuni-

stycznych oprawców. Gdyby nie wytrzymał 

tortur, gestapo zlikwidowałoby całą siatkę 

konspiracyjną nie tylko w Koluszkach. Dzięki 

bohaterskiej postawie Henryka Jastalskiego 

także Urząd Bezpieczeństwa w 1947 r. nie 

mógł oskarżyć żołnierzy łódzkiego oddziału 

NSZ o kolaborację z Niemcami, skoro zamor-

dowano ich dowódcę.

Henryk Jastalski został pochowany 

w nieustalonym do dziś miejscu. W 2000 r. 

jego koledzy ze Związku Żołnierzy Narodo-

wych Sił Zbrojnych postanowili uczcić jego 

pamięć i na cmentarnej kaplicy w Koluszkach 

umieścili tablicę pamiątkową. 

„Henryk był bardzo skromnym człowie-

kiem i służbę dla Ojczyzny uważał za swój 

święty obowiązek, nie szukał poklasku dla 

swej działalności czy to harcerskiej, czy 

też politycznej. Do końca pozostał wierny 

wyznawanym ideałom i dla Polski poświęcił 

swe młode życie” – mówiła siostra Henryka 

Jastalskiego. Niestety postać ppor. Jastal-

skiego jest w Koluszkach mało znana. 

fot. dawne-koluszki.pl

Szkoła Ścisły Umysł zaprasza do zapisów 

na kursy maturalne, które pomogą osią-

gnąć wysoki wynik na maturze. Myślisz, 

że to niemożliwe? A jednak! 

Oferujemy Ci:

-  100 godzin lekcyjnych pracy z nauczycie-

lem w tym 4 h matury próbnej

- Atrakcyjne ceny 

- Bezpłatne konsultacje

- Podręczniki renomowanych wydawnictw 

edukacyjnych 

- Zestawy zadań arkuszy maturalnych w for-

mie drukowanej

- Indywidualne podejście do ucznia;  

- Zajęcia w małych grupach (maksymalnie 

6-osobowych) 

- Zeszyty i przybory do pisania

W obecnym roku przygotowaliśmy spe-

cjalną propozycję rabatową:

- 10% rabatu na zarezerwowany kurs/kursy 

przy płatności jednorazowej;

- 5% rabatu za drugi i kolejny przedmiot.

Drodzy uczniowie, pamiętajcie, że 

liczba miejsc jest ograniczona. Startujemy 

pod koniec września.Zaufaj nam, a matura 

będzie formalnością. 

Zapraszamy do kontaktu

tel. 606-639-081

Zapisy na kursy maturalne
REKLAMA
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Firma odzieżowa zatrudni 

SZWACZKI 

(proponowane 
stałe zatrudnienie)

oraz prasowaczki i oso-
by do pomocy przy or-
ganizacji pracy szwalni.
Serdecznie zapraszamy. 

Tel. +48  730 222 048

REKLAMY

SKLEP 
ABC-KWADRAT

ul. Głowackiego 29, 
95-040 Koluszki

Zapraszamy w godzinach: 
poniedziałek - piątek 

9.00-17.30; 
sobota 

9.00-14.30

.
ZAPRASZAMY NA OBIADY DOMOWE 

ORGANIZUJEMY IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

UL. PARTYZANTÓW 15A, KOLUSZKI 

TEL. 572 675 534

Zareklamuj się w miesięczniku 

NASZEKOLUSZKI.PL

e-mail: reklama@naszekoluszki.pl

tel. 665 091 485
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W pierwszą niedzielę 
września zakończył się 
kolejny sezon amatorskich 
rozgrywek piłkarskich or-
ganizowanych przez Sto-

warzyszenie Miłośników 
Kultury Fizycznej i Nie Tyl-
ko ale Przede Wszystkim. 
Zarówno szóstą odsłonę 
Wiejskiej Ligi Piłki Nożnej, 
jak i trzecią Pucharu Knura 
zdominowała dysponująca 
iście gwiazdorskim skła-

dem Strefa Zrzutu.

Wiejska Liga Piłki Nożnej 

powstała na szkolnym 

korytarzu I Liceum Ogólno-

kształcącego w Koluszkach 

przed sześcioma laty. – Wtedy to pojawił się 

pomysł, a niedługo potem udało się wcielić 

go w życie i na różne boiska rozsiane po 

całej gminie, i nie tylko, wybiegli zawod-

nicy, którzy często nie mieli do tej pory 

możliwości grać w piłkę nożną o ligowe 

punkty – mówi Kamil Freliga, pomysłodawca 

Wiejskiej Ligi Piłki Nożnej.

W tym roku, od kwietnia do końca 

sierpnia, odbyła się już szósta edycja tych 

rozgrywek. Dokładnie jak w pierwszym se-

zonie do ligi przystąpiło dwanaście drużyn, 

po raz pierwszy jednak liczba zawodników 

w każdej z ekip nie była limitowana. Przez 

kolejne miesiące zespoły tydzień w ty-

dzień rozgrywały mecze na zmianę u siebie 

i na wyjeździe. Ligową rutynę urozmaicał 

powołany do życia przed trzema laty Puchar 

Knura. W każdy ostatni weekend miesią-

ca odbywały się jego kolejne rundy. O ich 

kształcie decydowały oczywiście transmi-

towane poprzez media społecznościowe 

losowania. 

W tym sezonie po raz pierwszy w histo-

rii rozgrywek zarówno ligę, jak i puchar 

zdominowała jednak jedna drużyna. Mowa 

o Strefie Zrzutu, w której składzie znajdzie-

my cały szereg zawodników uznawanych za 

najlepszych na swoich pozycjach w całych 

Koluszkach. – Najbardziej wartościowym 

zawodnikiem sezonu wybrany został przed-

stawiciel Strefy Zrzutu, a także kapitan 

KKS-u Koluszki Krzysztof Grzelak. Tegorocz-

ny mistrz dokonał czegoś niespotykanego. 

Wygrał bowiem wszystkie mecze ligowe 

(dokładnie czternaście spotkań, choć trzeba 

dodać, że trzykrotnie cieszył się z punktów 

oddanych bez walki, po walkowerze – przyp. 

red.), a do tego dołożył triumf w pucharze, 

gdzie już w półfinale trafił na najgroźniej-

szego rywala, ostatecznie drugiego w lidze, 

czyli Mariany – podkreśla Kamil Freliga. 

Wydawało się, że ta ostatnia drużyna, 

znana dobrze z koluszkowskiej Ligi Halowej, 

mogła w tym roku powalczyć o zdetronizo-

wanie Strefy Zrzutu (która dominuje ligę 

nieprzerwanie od trzech sezonów), ale 

ostatecznie przegrała oba bezpośrednie me-

cze, a do tego dołożyła jeszcze sensacyjną 

porażkę z Lokomotivem Koluszki w ostatniej 

kolejce sezonu zasadniczego. Tak czy inaczej 

punktów zdobytych na pozostałych boiskach 

starczyło Marianom na zajęcie drugiego 

miejsca. 

Trzecie miejsce przypadło w udziale 

Two Left Feetowi, czyli jednej z najdłużej 

istniejących drużyn. Popularny TLF gra 

w Wiejskiej Lidze Piłki Nożnej od roku 2015 

i praktycznie co sezon kończy rozgrywki 

na podium. Tak też było i tym razem, choć 

drużyna niemal od początku sezonu narze-

kała na duże problemy kadrowe, związane 

głównie z kontuzjami swoich najważniej-

szych zawodników. 

Czwarta w ostatecznym rozrachunku 

drużyna Atomu Czarnobyl zagrała w finale 

Pucharu Knura, gdzie uległa Strefie Zrzutu 

tylko 1:3 i pokazała się z naprawdę bardzo 

dobrej strony. Miejsca 5-12 w Wiejskiej Lidze 

zajęły kolejno: Katarzynów Legends, Loko-

motiv Koluszki, Bajer Młodzi, Gang Plebanii, 

RKS Reptilianie, FC Aerodynamika i TRGK 

Zjednoczeni i Nam Strzelać Nie Kazano.

Wisienką na torcie każdego sezonu 

Wiejskiej Ligi i Pucharu Knura jest ich 

huczne zakończenie, odbywające się od 

kilku lat na Stadionie Olimpijskim Sołectwa 

Katarzynów-Zygmuntów. Pierwszego dnia 

września na tym obiekcie odbyły się dwa 

mecze. Najpierw prestiżowe starcie o ostat-

nie miejsce w lidze, a potem wielki finał 

pucharu. Znacznie więcej emocji przyniosło 

to drugie spotkanie. Ciekawiej niż na boisku 

było jednak tuż obok niego. Dzięki wsparciu 

sponsora głównego, tj. firmy AGAT S.A. oraz 

pozostałych sponsorów (CPD Koluszki, Civil 

Construction, Zakłady Mięsne Piekarski, 

Piekarnia Olszyńscy, Firma Jastrzębowski 

i Gminy Koluszki) po raz kolejny udało się 

zorganizować grilla z darmowymi kiełbaska-

mi i kaszankami dla wszystkich chętnych, 

napoje i inne atrakcje kulinarne, a także 

profesjonalny sprzęt grający, dzięki czemu 

zakończenie sezonu było bardzo ciekawym 

sposobem na spędzenie niedzielnego popo-

łudnia.

Za nami kolejne edycje Wiejskiej Ligi Piłki Nożnej i Pucharu Knura. 

Strefa Zrzutu z podwójną koroną

SPORT

REKLAMA


