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

OSP Koluszki – 44 714 58 27
Pogotowie Ratunkowe – 999

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

501 648 560

Wykaz opłat w 2021 roku

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

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

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

Nocna i Świąteczna  
Opieka Zdrowotna 

Szpital Specjalistyczny Brzeziny 
Powiatowe  

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
w Brzezinach

ul. M. Skłodowskie-Curie 6

46 874 20 11

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

Oddział 1 w Koluszkach,  
ul. 11 Listopada 41

- konto do uiszczania wpłat  
za podatki i pozostałych opłat:  

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

35 1020 3352 0000 1302 0258 7947

Biuro Inżyniera Gminy 
przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

l awarii sieci infrastruktury miejskiej (wodociągi, 
kanalizacja, ciepłownictwo, energetyka, 
gazociągi);

l zimowego odśnieżania dróg;
l uszkodzeń dróg i infrastruktury drogowej 

(znaki, przepusty);
l uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych;
l nielegalnie prowadzonych robót w pasie 

drogowym;
l uszkodzonych latarni oświetlenia ulicznego;
l czystości w mieście i gminie;
l przepełnień pojemników na odpady;
l przepełnionych ulicznych koszy na śmieci;
l zniszczeń i nieporządku wokół pojemników do 

selektywnej zbiórki odpadów;
l zaśmiecenia terenów;
l dzikich wysypisk śmieci;
l padłych zwierząt;
l inne związane z bieżącą obsługą mieszkań-ców 

w zakresie gospodarki komunalnej.

44 725 67 68 telefon czynny 24h

Kasa Urzędu
poniedziałek, środa, czwartek  

– 8.15-14.10
wtorek – 8.15-15.10 
piątek – 8.15-13.10 

przerwa w godzinach: 10.30-10.40  
i 12.30-12.50

Infolinia  
ws. przyłączy 

Tu uzyskasz informacje jak przyłączyć się 
do sieci kanalizacyjnej

pon. - piąt. w godz. 7.00-15.00 
tel. 44 714 58 79

25.06.  
ul. Głowackiego 20

26.06.  
ul. Korczaka 5

27.06.  
ul. Sikorskiego 6A

28.06.  
ul. 3 Maja 8

29.06.  
ul. 3 Maja 19G

30.06.  
ul. Brzezińska 54

1.07.  
ul. Przejazd 6
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Radni udzielili absolutorium  
i wotum zaufania  
burmistrzowi Koluszek

21 czerwca odbyła się sesja Rady Miejskiej w Koluszkach, w 
trakcie której radni udzielili absolutorium burmistrzowi Koluszek. 
Za udzieleniem absolutorium głosowało 16 radnych, trzech radnych 
wstrzymało się od głosu, jeden był przeciw. Absolutorium oznacza, 
że radni pozytywnie odnieśli się do polityki finansowej, prowadzo-
nej przez gminę. Głosowanie nad absolutorium zostało poprzedzone 
przedstawieniem raportu o stanie gminy. Raport zawierał opis sytu-
acji społeczno-gospodarczej gminy, stanowiącej kontekst dla dzia-
łań realizowanych przez władze samorządowe w ubiegłym roku. Po-
nieważ działania realizowane przez burmistrza przyczyniły się do 
rozwoju gminy i polepszenia jakości życia mieszkańców, radni 
udzielili burmistrzowi również wotum zaufania. 

- W imieniu Rady mam zaszczyt pogratulować panu Burmi-
strzowi otrzymanego absolutorium. Pomimo tego, że realizacja bu-
dżetu za rok 2020 nastąpiła w trudnym pandemicznym czasie, zdo-
łał Pan osiągnąć bardzo dobry wynik. Dochody zostały zrealizowane 
na poziomie powyżej 95 proc., zaś wydatki 92 proc. Budżet zamknął 
się również niższym niż planowano deficytem. Na Pana ręce skła-
dam podziękowania i gratulacje dla kierownictwa Urzędu oraz 
wszystkich pracowników - skomentowała udzielenie absolutorium 
przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach Anna Szostak.

Sytuacja pandemiczna, podkreślona przez przewodniczącą 
Rady, była właśnie tym elementem w ubiegłorocznych działaniach, 
który wywarł największy wpływ na realizację budżetu. 

- Budżet Gminy Koluszki w 2020 roku ostatecznie zamknął się 
deficytem w wysokości 2,5 mln zł, mimo planowanych 7,6 mln zł. 
Dzisiaj mamy świadomość tego, że gdyby kontrole wniosków o 
płatności trwały krócej (praca zdalna w czasie COVID-19 bardzo 
wydłużyła ten proces) budżet Gminy Koluszki za 2020 rok zamknął-
by się nadwyżką - podkreślił w przemówieniu burmistrz Koluszek 
Waldemar Chałat. 

Dochody
W ubiegłym roku dochody naszej gminy wyniosły 125,8 mln zł. 

Budżet państwa w formie dotacji celowych i subwencji przekazał 
nam 53,5 mln zł ( w tym m.in. program 500+ 24,6 mln zł). Z podat-
ków i opłat lokalnych, nasz samorząd pozyskał ponad 48 mln zł (w 
tym udział z PIT 26,4 mln zł). Duży zastrzyk gotówki to dotacje na 

dofinansowanie inwestycji, które gmina nauczyła się bardzo spraw-
nie pozyskiwać. W ubiegłym roku była to kwota 12,9 mln zł. Dla po-
równania dochody ze sprzedaży majątku gminy to 2,5 mln zł. 

Wydatki
W 2020 r. na wydatki gmina przeznaczyła 128,3 mln zł, w tym 

na inwestycje aż 30,1 mln zł. W inwestycje drogowe gmina zainwe-
stowała 10,9 mln zł, w termomodernizację i przebudowę gminnych 
budynków - 9,4 mln zł, w inwestycje infrastrukturalne (oświetlenie, 
wodociągi, kanalizacja) – 3,5 mln zł. Kontynuacja projektu w Liso-
wicach kosztowała nas 2,8 mln zł, przebudowa budynków oświaty - 
1,4 mln zł, dofinansowanie zakupu samochodów dla straży pożarnej 
oraz rozbudowa monitoringu – 1,4 mln zł. 

Jako ciekawostkę dodajmy, że w związku z pandemią CO-
VID-19 i związanymi z tym obostrzeniami w prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, z pomocy samorządu w kwestii fiskalnej, sko-
rzystała pewna liczba przedsiębiorców, głównie z branży 
gastronomicznej. Gmina dokonała umorzeń w wysokości 34 tys. zł, 
natomiast odroczenie zapłaty podatku łącznie objęło kwotę 71 tys. zł.

Zadłużenie
Kwota długu Gminy Koluszki na dzień 31.12.2020 roku osią-

gnęła wielkość 63 mln zł, co stanowi 50% wykonanych dochodów 
budżetu (limit to 60% dochodów budżetu). Wskaźnik ten nie wzrósł 
w porównaniu z 2019 rokiem, mimo zaciągniętych nowych poży-
czek i kredytu.

(pw)   

Nowe połączenie na czas 
budowy wiaduktu

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach rad-
ni przyjęli uchwałę, której efektem ma być przebudowa ul. Naftowej 
w Koluszkach wraz z jej przedłużeniem w kierunku Erazmowa. Dla 
naszej gminy to bardzo ważna inwestycja. Ten swego rodzaju „łącz-
nik” ma pełnić rolę objazdu podczas budowy nowego wiaduktu w Ko-
luszkach. Dzięki niemu przy wykorzystaniu drugiego przejazdu w Fe-
licjanowie, dotrzemy na drugą stronę Koluszek od strony naftobaz. 
Droga ta ma również ułatwić dojazd do Lisowic z zachodniej strony 
Koluszek (część miasta po której znajduje się ul. Brzezińska) nad 
wschodnią stronę zalewu położoną od strony Erazmowa. Ze względu 
na położenie części drogi na terenach innego samorządu, inwestycja 
ma być realizowana w ramach porozumienia z Gminą Brzeziny.

(pw)  
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Przerwy w dostawach prądu
 � 5.07.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Andersa 1, 5, 7, Si-

korskiego 11, 15 i 20.
 � 7.06.2021r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Głowackiego 18, 

20, 22, 27 i 29.

Uprzejmie informujemy, że w okresie  
od 28 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach  
będzie czynna:

- w poniedziałki i środy od godz. 9.00 do godz. 17.00
- we wtorki, czwartki i piątki od godz. 8.00 do godz. 16.00.

Co warto wiedzieć  
o identyfikatorze rachmistrza 

Już od jutra tj. od 23.06 br. rachmistrzowie spisowi zaczną od-
wiedzać respondentów, którzy do tej pory nie spisali się przez Inter-
net, na infolinii lub w trakcie wywiadu telefonicznego.

Rachmistrza, który odwiedza respondenta w celu przeprowa-
dzenia wywiadu spisowego można poprosić o wylegitymowanie się 
oficjalnym identyfikatorem. Każdy rachmistrz powinien mieć go 
przy sobie i okazać na prośbę respondentowi.

Identyfikator musi zawierać następujące informacje:
1. imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
2. numer identyfikatora oraz hologram,
3. nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
4. podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
5. okres, na jaki identyfikator został wystawiony,
6. informację na odwrocie, na terenie jakiego województwa rach-

mistrz jest upoważniony do zbierania danych.
W przypadku dalszych  wątpliwości warto skorzystać z  pozo-

stałych możliwości weryfikacji rachmistrza jakie zapewniło Central-
ne Biuro Spisowe. Można to zrobić m.in. poprzez specjalnie przygo-
towaną aplikację dostępną na stronie: https://rachmistrz.stat.gov.pl/
formularz/

Rachmistrz spisowy nie będzie pytał o stan majątkowy respon-
denta, wartość przedmiotów należących do domowników, nie będzie 
również wymagał okazania korespondencji urzędowej np. z ZUS czy 
z bankami, ani prywatnej. Rachmistrz zada tylko te pytania, które są 
zapisane w formularzu. Wszyscy respondenci odpowiadają na te same 
pytania, nie są one różnicowane pod jakimkolwiek względem.

W przypadku stwierdzenia faktycznych nieścisłości należy prze-
rwać wywiad, spisać dane rachmistrza i skontaktować się z najbliż-
szym urzędem gminy, urzędem statystycznym lub jego oddziałem.

Wywiady bezpośrednie będą prowadzone z zachowaniem pro-
cedur sanitarnych rekomendowanych przez MZ i GIS. Każdy rach-
mistrz powinien używać niezbędnych środków ochrony osobistej i 
zachowywać dystans społeczny.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, 
respondent nie może odmówić rachmistrzowi realizacji wywiadu i 
przekazania danych w ramach spisu powszechnego (art. 17a ust. 1-3 
ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 
2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775).

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej 
w Koluszkach ogłasza konkurs na  stanowisko 

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.
Wszelkie informacje dostępne są  w BIP 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach 

https://sp2koluszki.bip.wikom.pl/ i BIP Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

Koluszkowska „JEDYNKA” wśród  
najaktywniejszych w „Filmotece 
Szkolnej”

„Filmoteka Szkolna” ogłosiła 15 czerwca wyniki grywalizacji w 
roku szkolnym 2020/2021. Miło jest nam poinformować, że praca 
uczniów klasy 6b została doceniona i w kategorii klas 4-6 nasza „Je-
dynka” została uznana za jedną z trzech najaktywniejszych szkół 

uczestniczących w ogólnopolskim programie edukacji filmowej. 
Przypomnijmy, że szóstoklasiści rozpoczęli swoją filmową przygodę 
w marcu 2021. Sumiennie wykonywali zadania dotyczące poleca-
nych filmów: „Król Midas”, „Józek”, „Przygody rycerza Szaławiły”, 
„Hydrozagadka”, dwukrotnie brali udział w warsztatach filmoznaw-
czych, przygotowywali zwiastuny filmowe, filmiki reklamowe. 
Tworzyli opowiadania dotyczące dalszych losów bohaterów, zapro-
szenia, komiksy, informacje do programów telewizyjnych  Spotka-
nie z filmem było dla nich ciekawą przygodą, którą będą kontynu-
ować w klasie siódmej! 

Link do informacji na stronie Filmoteki Szkolnej-  podsumowa-
nia grywalizacji https://filmotekaszkolna.pl/.../podsumowanie-gry-
walizacji...
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Opóźnia się budowa przecisku  
pod torami kolejowymi

Pod linią kolejową powstaje podziemny kanał, który przepro-
wadzi wody opadowe z zachodniej na wschodnią stronę miasta. Nie-
stety wykonawca zgłosił pewne problemy. Pod ziemią natrafiono na 
infrastrukturę podziemną, która nie istnieje na mapach. Powyższe 
kolizje spowodowały, że budowa przeciągnie się w czasie. To z ko-
lei wpłynie na ostateczny termin zakończenia budowy dróg na osie-
dlu Łódzkim. Przewiduje się, że powinno to nastąpić do końca wa-
kacji. 

W ramach przebudowy powyższego osiedla, obecnie ciężar 
prac przeniósł się na odcinek wyłożony betonowymi płytami przy 
markecie i budynku MED-KOL. Prace ograniczyły ilość miejsc do 
parkowania przy przychodni. Na całej długości drogi pojawi się na-
wierzchnia asfaltowa.   

(pw)

Rekrutacja do nowej firmy  
na terenie strefy ekonomicznej 

Firma Pet Republic, producent karmy 
dla psów i kotów, rozpoczął rekrutację pra-
cowników do nowej fabryki, która wkrótce 
zostanie uruchomiona w Koluszkach. 
Obiekt będzie znajdował się w części ol-
brzymich magazynów, które wznoszone są 
właśnie na terenie koluszkowskiej strefy 
ekonomicznej przy ul. Nasiennej przez developera powierzchni ma-
gazynowych Panattoni Europe. Zakład ma rozpocząć działalność 
pod koniec roku.  

Pet Republic poszukuje mechaników, mechatroników, operato-
rów maszyn dozująco-pakujących i autoklawu, technologów, kupców 
i magazynierów. Więcej informacji o naborze i charakterystyce po-
wyższych stanowisk można uzyskać na stronie firmy www.petrepu-
blic.pl. Kontakt: +48 880 528 099, rekrutacja@superdrob.pl.       (pw)

Nowi inwestorzy na terenie strefy
Gmina wystawia na sprzedaż kolejne działki na terenie kolusz-

kowskiej strefy ekonomicznej. W sumie będzie to teren o powierzch-
ni 7 ha, podzielony na 5 nieruchomości. Tylu bowiem nowych inwe-
storów jest zainteresowanych ulokowaniem swoich zakładów w 
naszym mieście. O finale transakcji dowiemy się w ciągu najbliż-
szych trzech miesięcy.  

(pw)

TVP Polonia o Lisowicach 
Teren wypoczynkowy nad zalewem w Lisowicach będzie go-

ściem programu „Fajna Polska”, w którym dziennikarze Telewizji 
Polskiej odwiedzają różne regiony Polski oraz rozmawiają o pol-
skiej kulturze i o tym, z czego nasz kraj słynie w świecie. Ponieważ 
oferta TVP Polonia jest adresowana przede wszystkim do Polaków 
mieszkających poza granicami kraju, możemy śmiało ogłosić, że o 
inwestycji w Lisowicach dowiedzą się widzowie na całym świecie. 
A co tam, niech o nas gadają. Program zostanie wyemitowany 25 
lipca.

(pw) 

Powstanie nowy skrót  
między osiedlami

Po zakończeniu prac na os. Łódzkim, „drogowcy” przeniosą się 
na Łódzkie II. Tam już na terenie przynależnym do Żakowic, do prze-
budowy szykowane są następujące ulice: Poprzeczna, Lipowa, oraz 
Szkolna wraz z odchodzącymi od niej ulicami. Jako ciekawostkę do-
dajmy, że planowany do wykonania jest asfaltowy łącznik między 
osiedlami, czyli przedłużenie ul. Łódzkiej do ul. Armii Krajowej. Gdy 
spojrzymy na mapę, po wykonaniu inwestycji naszym oczom ukaże 
się swego rodzaju obwodnica osiedla Łódzkiego, prowadząca wzdłuż 
torów od wiaduktu aż do południowego krańca osiedla Łódzkiego II.

(pw)

Dotacja na wymianę pieca
Przypominamy, że do 30 czerwca gmina oczekuje na wnioski 

związane z dotacją 5 tys. zł na wymianę pieca węglowego.
Urząd Miejski zachęca mieszkańców do składania wniosków 

(informacje pod numerem tel. 44 725 67 49). Warunkiem skorzysta-
nia z dofinansowania, jest całkowita likwidacja pieca węglowego na 
rzecz ogrzewania ekologicznego (gaz, pompy ciepła, biomasa, insta-
lacje elektryczne).
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Opowiadał o wspinaczce  
z legendarnym podróżnikiem 

Połyskujący nad tanzańską sawanną biały szczyt masywu Kili-
mandżaro jest łakomym kąskiem dla zdobywców i pasjonatów po-
dróży z całego świata. 22 lutego 2021 roku na Kilimandżaro stanęło 
dwoje mieszkańców Koluszek: Małgorzata Jaśkiewicz oraz Mateusz 

Jaśkiewicz. Była to wyjątkowa wyprawa - jednym z jej uczestników 
był legendarny podróżnik Aleksander Doba, który trzykrotnie prze-
płynął samotnie Ocean Atlantycki kajakiem. Dokładnie 4 miesiące 

po wyruszeniu na szczyt Ma-
teusz Jaśkiewicz zaprezento-
wał w Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Koluszkach swoją 
relację z wyprawy. Podzielił 
się doświadczeniem i trudno-
ściami jakie spotkały uczest-
ników wyprawy, opowiedział 
o wpływie choroby wysoko-
ściowej oraz o pracy osób, 
które towarzyszą wyprawie. 
W trakcie fotograficznej pre-
zentacji krok po kroku wcho-
dziliśmy na „Dach Afryki”. 
Jednym z najciekawszych 
fragmentów spotkania były wspomnienia o Aleksandrze Dobie. Mo-
gliśmy usłyszeć o jego pozytywnym nastawieniu do życia, olbrzy-
miej werwie i otwartości. 

- W trakcie wyprawy nikt nie spodziewał się co nastąpi na 
szczycie. Było to po prostu niewyobrażalne, ponieważ zdawało nam 
się, że Olek ma więcej energii niż my – podkreślał Mateusz. 

Aleksander Doba zmarł na samym szczycie Kilimandżaro ran-
kiem 22 lutego 2021. Po prelekcji został wyświetlony film „Happy 
Olo – Pogodna ballada o Olku Dobie”. Dzięki niemu widzowie mie-
li okazję bliżej poznać niesamowitą historię życia i pasji tego wiel-
kiego i legendarnego podróżnika. 

Panorama Firm

La Luna otwarta!

Jutro, tzn. w sobotę 26 czerwca, przy ulicy Reja 3 lokal 9  w Ga-
lerii Arkadian, będzie miało miejsce otwarcie salonu z odzieżą dam-
ską „La Luna”. - Zapraszamy do naszego salonu od poniedziałku do 
piątku  w godzinach 10-18 i w soboty od 9.00-14.00 - powiedziała 
Barbara Kaczmarek, właścicielka sklepu. „La Luna” zaopatrzona 

jest w asortyment letni, we wszyst-
kich rozmiarach. Na uwagę zwra-
ca moda włoska: są sukienki, spód-
nice, bluzki, tuniki, spodnie, 
spodenki, swetry, T-shirty. Warto 
przyjść i wybrać coś dla siebie na 
letnie upały, zwłaszcza że ceny są 
promocyjne. Zapraszamy!

Zk

W Szkole Podstawowej nr 1  
każdy może odnieść sukces

Dnia 14 czerwca 
br. odbył się konkurs 
ph. ,,Umiem pięknie 
czytać”. Udział wzię-
li  w nim uczniowie 
klas drugich i trze-
cich, którzy uczęsz-
czają na zajęcia roz-
wijające umiejętności 
uczenia się. 

Przystąpienie do 
niego było dla nich 
dużym wyzwaniem. To był pierwszy konkurs, w którym wzięli 
udział. Dzięki niemu uwierzyli w siebie, w swoje umiejętności. W 
czasie czytania pamiętali o modulowaniu głosu, naśladowaniu od-
głosów, przestrzeganiu znaków interpunkcyjnych.

Komisja konkursowa miała problem z wyborem najpiękniej 
czytających.

I-miejsce przyznano: Nikoli Janowskie z kl. IIb
II-miejsce zajął: Oliwier Gerłowski z kl. IIIa
III-miejsce: Julia Arndt z kl. IIa
Wyróżnienie otrzymała Maja Petrykowska z kl. IIIa.
Uczniowie wiedzą, że czytanie wzbogaca życie, przenosi w 

inny świat.  Książka-to skarbnica wiedzy. Internet jej nie zstąpi. 
Do udziału w konkursie uczniów zachęciła pani Jolanta Dą-

browska prowadząca zajęcia rozwijające umiejętności uczenia 
się.
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„Dwójka” z wizytą u Wojewody
10 czerwca uczniowie klasy VIIc Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Koluszkach  gościli w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 
gdzie w Sali Stulecia Niepodległości przyjął ich Tobiasz Bocheński 
- Wojewoda Łódzki.

Spotkanie było jednym z działań, jakie koluszkowska młodzież 
podjęła w w ramach realizacji projektu edukacyjnego „W tyglu mo-
tywów. Przystanek władza.”.

 Punktem wyjścia do rozważań stał się dramat J. Słowackiego 
„Balladyna”. W czasie półtoragodzinnej rozmowy Pan Wojewoda 
odpowiadał na liczne pytania. Młodzież interesowały zarówno kom-
petencje wojewody, jak i kulisy sprawowania władzy. Wspólnie po-
szukiwano odpowiedzi na pytania: Dlaczego ludzie pragną władzy? 
Czy władza to przywilej, czy obciążenie? Czy władza uzależnia? Na 
koniec wszyscy uczniowie otrzymali egzemplarz „Balladyny” z pa-
miątkowym wpisem Wojewody Łódzkiego i obejrzeli gabinet go-
spodarza.

 To było wyjątkowe spotkanie, dzięki któremu uczniowie posze-
rzyli wiedzę z zakresu literatury  i wiedzy o społeczeństwie, ale też 
poznali zasady urzędowego dress code.

Prowadzony przez siódmoklasistów projekt edukacyjny w inno-
wacyjny sposób wspomaga  realizację podstawy programowej oraz 
kształtuje kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe 
życie, wskazane przez Radę Unii Europejskiej.

 Warto nadmienić, że Pani Dyrektor Biura Wojewody uznała wi-
zytę uczniów Dwójki za precedens, bowiem do tej pory nie zdarzy-
ło się, aby Wojewoda przyjął tak duże grono uczniów, czy poprowa-
dził  lekcję, a taki właśnie charakter miało spotkanie z koluszkowską 
młodzieżą.

Wycieczka Rowerowa  
„Tajemnice lasu Scheiblera”

20 czerwca 2021 r. Stowarzyszenie Historia Koluszek zorgani-
zowało wycieczkę rowerową „Tajemnice lasu Scheiblera”. Udział 
wzięło 35 kolarzy, którzy pokonali 11 kilometrową trasę.  Jak przy-
stało na akcje organizowane przez stowarzyszenie – wpleciono daw-
kę historii. Przejazd został urozmaicony postojami w miejscach 
gdzie odkrywaliśmy tajemnice podkoluszkowskiego lasu. Na tzw. 
„grzybkach” wspomnieliśmy historie: „czarnej drogi”, powstania 

stacji kolejowej w Słotwinach oraz niemieckich bocznic kolejowych 
ukrytych niegdyś w lesie. Następnie zobaczyliśmy zachowane oko-
py z okresu I wojny światowej i wyrobiska kopane przez junaków z 
Baudienstu. W pobliżu mokradeł stanowiących źródło Piasecznicy 
przypomnieliśmy legendę o zatopionym mieście Dunaj, o Błotach 
Kiełpień. Pod koniec wycieczki odwiedziliśmy mogiłę zamordowa-
nych Żydówek w Redzeniu, a następnie udaliśmy się na punkt koń-
cowy przy świetlicy wiejskiej w Redzeniu. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za przybycie!  

Już wkrótce zorganizujemy kolejne krótkie, niedzielne wy-
cieczki rowerowe odkrywając najbliższą okolicę.

Adrian Kut
Stowarzyszenie Historia Koluszek

Plac zabaw przy filii miejskiego żłobka 
Przy nowym żłobku, który powstał przy ul. Mickiewicza w Ko-

luszkach, niebawem pojawi się plac zabaw. Gotowy jest już projekt 
i stosowne pozwolenia. Wkrótce ogłoszone zostanie postępowanie 
przetargowe na wyłonienie firmy, która wybuduje nowe miejsce za-
baw dla dzieci. Obiekt ma zostać oddany do użytku 1 września. In-
westycja zostanie sfinansowana ze środków z UE. 

(pw)
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Gminny projekt profilaktyczno- 
-literacki „Bliskość w rodzinie = 
Szczęśliwy człowiek = Dobre życie” 
ukończony

Miło nam poinformować, że projekt edukacyjny „Bliskość w 
rodzinie = Szczęśliwy człowiek = Dobre życie”, realizowany przez 
wszystkie szkoły podstawowe z terenu naszej gminy został zakoń-
czony, a jego przekaz i wartościowe treści profilaktyczne okazały się 
być niezwykle istotne i trafne w czasie pandemii, co potwierdziła 
pozytywna opinia starszej wizytator z Łódzkiego Kuratorium 
Oświaty – pani Ewy Sobór. Przedsięwzięcie  skierowane było do 
uczniów i pedagogów z gminy Koluszki i  w swoim głównym zamy-
śle integrowało działania edukacyjne z zakresu profilaktyki, języka 
polskiego, informatyki oraz plastyki. Jego efektem finalnym jest  
wspólne opowiadanie profilaktyczne zatytułowane: „Otwórz się na 
rodzinę, bo w niej jest siła!”, wzbogacone ilustracjami,  które po-
wstawało na przestrzeni siedmiu miesięcy, związane tematycznie z 
trudnym czasem pandemii. Zostało ono  opublikowane w formie  
e-booka’a i można je w całości przeczytać pod adresem: https://
twinspace.etwinning.net/137028/pages/page/1597148

Główne cele, założone na początku działań projektowych, a 
więc uświadomienie młodym ludziom jak ważna jest rola rodzi-
ny w życiu zarówno młodego, jak i później dorosłego człowieka, 
nawiązanie trwałej współpracy z innymi szkołami z gminy Ko-
luszki, a także poprawa kompetencji literackich i plastycznych 

zostały w pełni osiągnięte. Warto przypomnieć, w jaki sposób 
szkoły współpracowały ze sobą. Otóż każda z placówek zaanga-
żowanych w projekt, pod czujnym okiem pedagogów i nauczy-
cieli koordynujących, w comiesięcznych odstępach czasu two-
rzyła własną część opowiadania, do której kolejne szkoły  
dopisywały ciąg dalszy, bazując na tych samych bohaterach i ich 
przeżyciach, tak, aby powstała logiczna całość z właściwym, 

profilaktycznym przesłaniem. Wirtualną okładkę opowiadania 
profilaktycznego oraz część ilustracji wykonali podopieczni 
SOSW w Koluszkach, również biorący udział we wspólnych 
działaniach.  

Końcowym efektem pracy jest zatem opowiadanie w formie 
e-booka z postawioną wyraźnie tezą, iż pandemia przypomniała 
bohaterom utworu o nadrzędnej wartości w życiu każdego czło-
wieka, jaką stanowi rodzina, bo to ona daje nam siłę do codzien-
nych zmagań z rzeczywistością. Obecnie wiele osób zaczyna do-
ceniać wartość różnego rodzaju relacji. Dotąd pozornie nieistotne 
rozmowy rodzinne, spotkania w szkole,  czy popołudniowe wyj-
ścia były zdarzeniami dość niezauważalnymi. Pandemia jednak 
zmieniła wszystko. Kiedy okazało się, że codzienne relacje mię-
dzyludzkie są mniej dostępne, ludziom zaczęło ich brakować. 
Okazało się, że bliskość drugiego człowieka jest tym, na czym 
każdemu najbardziej zależy i o tym właśnie jest nasze wspólne 
opowiadanie. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Różycy – p. Aneta Mrówka, 
pedagog szkolny – p. Jolanta Piasecka oraz polonistka – p. Annika 
Niburska pragną serdecznie podziękować dyrektorom, pedagogom i 
uczniom ze: Szkoły Podstawowej w Będzelinie, Szkoły Podstawo-
wej w Długiem, Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym, Szkoły 
Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Specjalnego – 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach za włączenie 
się w działania projektowe, ogromne wsparcie i chęci do wspólnych 
prac, w tak trudnym dla wszystkich czasie izolacji. Mamy nadzieję 
– mówi pani dyr. Aneta Mrówka, że poprzez te połączone działania, 
których efekt widać w powstałym e-book’u, pokazaliśmy, iż mimo 
pandemii, szkoły dbają o profilaktykę uczniów, a pielęgnowanie  ro-
dzinnych wartości   i podnoszenie ich kompetencji językowych, lite-
rackich stanowi dla nas  priorytet. 



925.06.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 25

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa  
ks. prałata Edwarda Wieczorka

W środę 16 czerwca w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w 
Koluszkach odbyła się niecodzienna uroczystość. Tego dnia, by 
świętować swój jubileusz 50-lecia kapłaństwa, do naszego miasta 
przyjechał proboszcz tejże parafii w latach 1990-1999 ks. prałat 
Edward Wieczorek. 

Odwiedziny odczytujemy oczywiście jako wyraz wielkiej sym-
patii dla naszych mieszkańców i miejscowości, czego nie omieszkał 
zaakcentować w swoich wypowiedziach jubilat. Zresztą nie ma się 
co temu dziwić, ponieważ koluszkowski etap posługi duszpaster-
skiej ks. Edwarda Wieczorka, był niezwykle płodnym okresem, co 
skwapliwie podkreślali w przemówieniach nasi mieszkańcy.

- Wpisał się ksiądz w serca i umysły wielu parafian. Poprzez swo-
je prekursorskie inicjatywy, entuzjazm i otwarte serce i my mogliśmy 
wzrastać duchowo, poznawać Pana Boga i pragnąć przemiany na-
szych serc. Szczególnie wracamy z wdzięcznością w sercu do pierw-
szej pieszej pielgrzymi na Jasną Górę, która kontynuowana jest do 
dziś. Pamięcią ogarniamy powstanie kręgów domowego Kościoła, 
grupy Odnowy w Duchu Świętym „Betania”, żywego różańca, czy 
pomoc w działalności duszpasterstwa Kolejarzy, oraz wiele innych 
inicjatyw wśród młodzieży i dzieci. Wielu naszych parafian odeszło 
do Pana, ale wierzymy, że nie odeszli z pustymi rękami, a posługa 
księdza do tych owoców się przyczyniła - zaznaczyła Helena Teodor-
czyk, składając życzenia w imieniu całej wspólnoty parafialnej. 

Swoimi wspomnieniami podzielił się także obecny burmistrz Ko-
luszek Waldemar Chałat, który za kadencji ks. Wieczorka w wieku 
studenckim był mocno zaangażowany w dzieła organizowane przez 
jubilata.       

Ks. Edward duszpasterskie piętno odcisnął także na powoła-
niach kapłańskich. Jedną z tych osób był ks. Jarosław Życki, obec-
nie proboszcz parafii w Świnach. W kazaniu, które w oczywisty spo-
sób objęło powołanie jubilata, ks. Jarosław zaakcentował służebną 
rolę pracy duszpasterskiej ks. Edwarda Wieczorka. - To był czas 
szkoły podstawowej i liceum, a zarazem decyzji o pójściu do semi-
narium. Więc doskonale pamiętam, jak jego posługa oddziaływała 
na mnie. Miała ona wpływ na to, że rzeczywiście pojawiało się pra-
gnienie korzystania z sakramentów, czy to poprzez owoc pielgrzym-
ki, czy Dni Kultury Chrześcijańskiej. To wszystko miało tworzyć 
klimat, atmosferę. Łatwiej było wtedy uwierzyć, że Bóg jest, że Bóg 
się nami opiekuje, że to co słyszymy z ambony to prawda, że to nie 
tylko puste słowa, ale faktycznie płynące z serca. Jego proste gesty i 
myśli pokazywały, że jest to człowiek który myśli szerzej, że ka-

płaństwo nie jest tylko jego, że kapłaństwo nie jest po to by powie-
dzieć dobre kazanie, by nas ktoś podziwiał. Kapłaństwo ks. Edwar-
da to było kapłaństwo które otwiera, w którym można się było 
schronić, czuć się bezpiecznie. To były słowa które dodawały ducha, 
z którymi człowiek wychodził umocniony. W ostatnim czasie mo-
głem posłuchać ks. Edwarda podczas rekolekcji w mojej parafii w 
Świnach w której posługuję, i nic się nie zmieniło z tego o czym 
opowiedziałem – podkreślił w kazaniu ks. Jarosław Życki.         

Dodajmy, że uroczystość połączono jednocześnie z jubileuszem 
ks. prałata Kazimierza Pacholika, który świętował 53. rocznicę 
święceń kapłańskich. Tego dnia cała zebrana wspólnota dziękowała 
zatem za dar kapłanów, którzy mieli wpływ na życie parafian, którzy 
pokazywali jak Bóg działa przez drugiego człowieka dla dobra dru-
giego. Bo dobro rodzi dobro.  

(pw) 
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Drogi muzyczne Pana Ryszarda  
czyli... przygoda z „Przygodą”  

Pan Ryszard jest akordeonistą zespołu „Przygoda”. Występuje 
podczas Przeglądów Seniora, w czasie uroczystości dożynkowych, 
Dni Koluszek i innych okolicznościowych imprez. Grupę można 
także oklaskiwać podczas uroczystości nadania przez Burmistrza 
Koluszek parom świętującym „Złote Gody”, okolicznościowych 
medali „Za Długoletnie Pozycie Małżeńskie”. Co robił pan Ryszard, 
zanim przyłączył się do „Przygody”? 

-Pochodzę z Żakowic ale przez 50 lat mieszkałem w Łodzi. Kilka 
lat temu powróciłem w rodzinne strony, na ojcowiznę. Moja droga mu-
zyczna to tradycja rodzinna- mówi Pan Ryszard. Talent odziedziczył po 
dziadku. Ukończył w Łodzi Szkołę Muzyczna I stopnia w klasie sup pu-
zon, którą kontynuował w szkole II stopnia, w tej samej klasie, której 
nie ukończył z powodu częstych wyjazdów na koncerty z zespołem. 
Przed wojną  jego dziadek grał na skrzypcach i miał swój zespół. W gru-
pie poza skrzypcami występował też akordeon i perkusja. 

-Tak kiedyś grano, w tercecie. Zespół wysterował na weselach i 
zabawach. Zginął potrącony przez motocykl w wieku 45 lat i dzie-
wiątkę dzieci wychowywała babcia- powiedział pan Ryszard. Mając 
18 lat wyjechał do Łodzi i mieszkał w bursie Szkoły Artystycznej na 
Zamenhoffa a uczył się Szkole Muzycznej I stopnia. – W tamtym 
czasie do naszej szkoły uczęszczało wielu znanych potem artystów 
polskiej estrady, jak chociażby Ewa Śnieżynka, Janek Stefanek, Je-

rzy Rybiński i inni, którzy tworzyli grupę „No To Co”. Przez kilka 
lat grałem z Big Bandem na różnych koncertach i konkursach mu-
zycznych w Polsce. Były to duże imprezy halowe, w teatrach, Do-
mach Kultury. W tamtym czasie w telewizji po  raz pierwszy emito-
wano serial „Czterej Pancerni i pies|” i byliśmy wtedy na koncercie 
w Olsztynie. Śpiewaliśmy w „bloku” z Czesławem Niemenem,  ze-

społem Breakout, Z Karin Stanek i „Czerwono Czarnymi”, „Niebie-
sko-Czarnymi”, „Czerwonymi Gitarami” i innymi. Wszyscy  i tak 
wiedzieli, że dla widowni najbardziej wyczekiwanymi artystami 
tego dnia  byli aktorzy „pancerniaków”, którym towarzyszył oczy-
wiście „Szarik”- wspomina Ryszard Cyrus. 

Pan Ryszard jest nie tylko utalentowanym muzykiem. Jego pasją 
jest również malarstwo, którego kilka „próbek” prezentujemy obok. 

Zk
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Wspomnijmy o „Podwieczorku z...” 
– kiedy wznowienie?

Od marca 2010 roku   w Miejskiej Bibliotece Publicznej  im. 
Władysława Strzemińskiego w Koluszkach   organizowane są „Pod-
wieczorki z…”. Jest to autorski pomysł dyrektor placówki Ewy 
Oleksiak, która do prowadzenia tergo cyklicznego wydarzenia za-
prosiła dziennikarza i krytyka muzycznego Leszka Bonara z Łodzi. 
Formułą „Podwieczorków” są wywiady na żywo, które Leszek Bo-
nar prowadzi  z zaproszonymi gośćmi: aktorami, piosenkarzami lub 
kompozytorami oraz iluzjonistą w obecności publiczności, zasiada-

jącej przy stolikach, która po spotkaniu może włączyć się w dysku-
sję zadając pytania. Każdy „Podwieczorek” kończy się sesją zdję-
ciową z Gościem. Wywiady są zwykle „okraszane” piosenkami lub 
deklamacją  poezji w wykonaniu zaproszonych artystów. Spotkania z 
cyklu  „Podwieczorek z…” odbywają się zwykle raz w miesiącu. – 
Ostatni rok przerwy wymusiła na nas pandemia, ale miejmy nadzieję, 
że po zakończeniu obostrzeń będziemy mogli powrócić do naszych 

„Podwieczorków”- zazna-
czyła Ewa Oleksiak, dyrek-
tor Biblioteki Miejskiej w 
Koluszkach. Portrety niemal 
wszystkich Gości, a było ich 
dotychczas 42, można oglą-
dać na klatce schodowej i w 
korytarzu  na I piętrze Bi-
blioteki. -Każde z tych spo-
tkań było inne, każde nie-
przewidywalne. Ludzie, co 
do których można było by 
mieć zgoła inne mniemanie, 
okazywali się bardzo otwar-
ci, serdeczni, ludzcy.  Moż-

na się było o tym przekonać zarówno podczas „podwieczorkowych” 
spotkań jak i w czasie poczęstunków obiadem, którymi  podejmowa-
liśmy naszych gości- powiedziała Ewa Oleksiak, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Koluszkach. 

O niezwykłej popularności „Podwieczorków z…” i ich orygi-
nalności niech świadczy fakt, że ten autorski pomysł Ewy Oleksiak 
podchwycił prowadzący je Leszek Bonar, który koluszkowskie 
„podwieczorki”, pod różnymi nazwami  z dużym powodzeniem re-
alizuje w wielu innych miastach i miasteczkach. Mamy zatem swój 
„eksport” w lokalnej kulturze, z czego bardzo się cieszymy. -Miło, 
że kogoś zainspirowaliśmy-chwali się pani dyrektor Biblioteki w 
Koluszkach. 

Wszyscy wyczekujemy końca pandemii i wznowienia spotkań z 
cyklu „Podwieczorek z...”                                                             Zk
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PROJEKTOWANE  
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE
ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE
AUDYTY ENERGETYCZNE

501-817-842 508-779-777 www.rico.org.pl

Warsztaty plastyczne dla dzieci  
i młodzieży w plenerze

Co robili artyści, gdy chcieli uchwycić piękno przyrody, czy 
namalować ciekawe miejsca? Wybierali się w plener! Właśnie takie 
plenerowe zajęcia odbyły się w bardzo urokliwym miejscu - w Liso-
wicach.

Przy sztalugach stanęli młodzi amatorzy malarstwa – uczestni-
cy zajęć plastycznych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kul-
tury w Koluszkach. Pod czujnym okiem Pani instruktor Bożeny 
Michniewicz dzieci namalowały przepiękne pejzaże, które nie tylko 
znakomicie odtwarzają piękno krajobrazu Lisowic, ale także prze-
pełnione są kolorami i nasycone słońcem.

GRATULUJEMY MŁODYM ARTYSTOM ICH TALENTU 
MALARSKIEGO, a rodzicom dziękujemy za pomoc w organizacji 
przedsięwzięcia. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

(mok)
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                              Firma Strarmeat Katowicz, Ignatowicz Sp.J. 

zatrudni do pracy na stanowisko: 
PRACOWNIK PRODUKCJI/ROZBIORU

Oferujemy:
 � zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 � możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 � dostęp do prywatnej opieki medycznej

Wymagania: 
 � książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych

 Zainteresowane osoby mogą wysłać CV na adres:  
administracja@starmeat.pl lub złożyć osobiście  
w siedzibie firmy w Koluszkach, ul. Zielona 18.

Mistrzostwa Polski  
dzieci z cukrzycą

W dniach 19-20 czerwca odbyły się IV Mistrzostwa Polski w 
piłce nożnej dzieci z cukrzycą w Suchym Lesie.To wydarzenie 
przedstawiane jest również pod nazwą “Czerwona kartka dla cu-
krzycy”. Celem tej inicjatywy jest udowodnienie, że cukrzyca nie 
powinna być barierą dla sportowych marzeń dzieci.

Koluszki miały swojego reprezentanta w kategorii wiekowej 
2011 i młodsi. Był nim Artur Ostrowski, na co dzień reprezentujący 
barwy KKS Koluszki.

W zawiązku z tym, że 
łódzka fundacja „Diabecia-
ki” nie wystawiła drużyny 
w tej kategorii wiekowej, 
Artur dołączył do drużyny 
CukierAsy Zielone z Pozna-
nia. Po rozegraniu 8 spotkań 
eliminacyjnych w sobotę (5 
wygranych, remis i 2 poraż-
ki), drużyna zajęła w elimi-
nacjach 2 miejsce, które da-
wało awans do niedzielnego, 
wielkiego finału.

W niedzielę w finale 
CukierAsy Zielone pokona-
ły CukierAsy Szare 4:2 i 
tym samym wywalczyły 
mistrzostwo Polski w swo-
jej kategorii wiekowej.

Sobotnie zmagania 
„słodkich” sportowców ob-
serwował zawodnik Lecha 
Poznań Szwed Jesper Karl-
ström, który również choruje na tę chorobę. Jak mówi, jest dowo-
dem na to, że nie stanowi ona przeszkody w uprawianiu piłki nożnej. 
Wręcz przeciwnie.

Wśród osób wręczających nagrody i medale były Mistrzynie 
Europy w koszykówce - Beata Predehl i Ilona Mądra oraz były re-
prezentant Polski w piłce nożnej - uczestnik mistrzostw świata - 
Bartosz Bosacki.

Spotkanie z zawodowym  
piłkarzem z ekstraklasy

W poniedziałkowy poranek 21 maja, na zaproszenie nauczycie-
li w-f szkołę w Różycy odwiedził szczególny gość Jakub Bartkow-
ski, grający na prawej obronie w Pogoni Szczecin.

Jakub Bartkowski wraz z drużyną Portowców wywalczył 3 miej-
sce w Ekstraklasie. Piłkarz spotkał się z uczniami klas 4b, 5b oraz 6a.

Opowiedział o swojej karierze, którą zaczynał w miejscowym 
LKS Różyca. Był zawodnikiem łódzkiego Widzewa, Wigier Suwał-
ki, Wisły Kraków. Od 2019 roku Jakub Bartkowski gra w Pogoni 
Szczecin, z którym to klubem przedłużył kontrakt na kolejne 2 lata. 
Pokazał medal za 3 miejsce i koszulki w których grał w klubach. 
Uczniowie zadawali mnóstwo pytań dotyczących kariery obrońcy.

Na koniec spotkania zawodnik rozdawał autografy i robił pa-
miątkowe zdjęcia. Uczniowie podziękowali za spotkanie życząc dal-
szych sukcesów.

Piłka nożna
KKS Koluszki - Włókniarz Pabianice  1:2

Bramki: 77’ Piotr Grobelny    

UKS SMS Łódź - LKS Różyca 2:7
Bramki: 11’ Mikołajczyk (asysta Nowak), 16’ Karpicki (Słod-

kiewicz), 22’ Chorąży rz.karny (Słodkiewicz), 36’ Kurzawa (Kar-
picki), 53’ Mikołajczyk (Zasada), 60’ Pietras (Mikołajczyk), 83’ Za-
sada (Mikołajczyk)

Start Brzeziny - KKS Koluszki  5:2

Rozgrywki piłkarskie w klasie okręgowej dobiegają końca. 
Choć do rozegrania pozostała jeszcze jedna kolejka, w przypadku 
drużyn z naszej gminy miejsce w tabeli już nie ulegnie zmianie. Bez 
względu na wynik ostatniego meczu, LKS Różyca zakończy roz-
grywki na bardzo dobrym drugim miejscu. KKS Koluszki, który już 
rozegrał wszystkie spotkania, uplasuje się na trzecim miejscu od 
końca tabeli.    

1. Widzew II Łódź     33  85   134-17   
2. LKS Różyca      33  73   90-44   
3. GKS Ksawerów     33  69   88-41  
4. Włókniarz Pabianice   33  69   79-36  
5. UKS SMS Łódź     33  61   92-45   
6. Start Brzeziny      34  59   92-65   
7. AKS SMS Łódź     33  53   77-56   
8. Termy Uniejów     33  49   61-73   
9. KAS Konstantynów Ł.   33  45   67-67  
10. Zawisza Rzgów     33  45   60-56  
11. Victoria Rąbień     33  43   77-80  
12. Sokół II Aleksandrów Ł.  33  43   73-64  
13. KS II Kutno      33  38   63-82   
14. GLKS Sarnów/Dalików  33  37   77-97   
15. Orzeł Parzęczew    33  35   60-97  
16. KKS Koluszki     34  33   53-87   
17. GLKS Dłutów     33  13   19-107   
18. PTC Pabianice     33    5   19-167  
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Sukces Agaty Cieślak w Ogólnopolskim 
Konkursie Literacko-Historycznym 
„Polskie więźniarki w Ravensbrűck”

Jest to konkurs dla uczniów klas VII- VIII szkół podstawowych 
oraz dla szkół ponadpodstawowych organizowany pod honorowym 
patronatem pani Wandy Półtwaskiej, która w czasie II wojny świato-
wej za działalność konspiracyjną wywieziona została do Ravens-
brűck z zaocznym wyrokiem śmierci. 

W obozie stała się ofiarą pseudomedycznych eksperymentów 
przeprowadzanych przez niemieckich lekarzy. Po zakończeniu woj-
ny ukończyła medycynę, zajęła się również działalnością społeczną, 

za którą była  wielo-
krotnie nagradzana. Jest 
również autorką książki 
„I boję się snów”, w 
której opowiedziała o 
swoim pobycie w obo-
zie.

W tym roku szkol-
nym temat pracy dla 
uczniów szkoły podsta-
wowej brzmiał: „KL Ra-
vensbrück – przestrzenią 
dla kobiet, które w eks-
tremalnie trudnych wa-
runkach potrafiły zacho-
wać swoją godność”.

Agata Cieślak 
przed przystąpieniem 

do pisania pracy przeczytała książkę Wandy Półtawskiej, a także za-
poznała się z innymi publikacjami dotyczącymi samego obozu. W 
nagrodę za zajęcie 2. miejsca uczennica klasy 8b wraz z opiekunem 
panią Małgorzatą Drabik weźmie udział w wyjeździe edukacyjnym 
do byłego obozu zagłady w Ravensbrück (za względu na obecną sy-
tuację epidemiologiczną data wyjazdu zostanie ustalona w terminie 
późniejszym) oraz otrzyma nagrodę rzeczową. Ponadto najlepsze 
prace zostaną wydane w okolicznościowej publikacji stanowiącej 
podsumowanie Konkursu.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych edycjach Kon-
kursu!

Niezwykły prezent dla ucznia 
SOSW w Koluszkach

Podczas wakacji ucznia Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Koluszkach Pa-
tryka Klimka przebywającego na 
wakacjach w Albanii doszło do 
spotkania z polskim kulturystą 
Łukaszem Żakiem. Po zapozna-
niu i rozmowie z rodzicami Pa-
tryka sportowiec postanowił dać 
chłopcu niezwykły prezent. Na 
wieczornym spotkaniu ofiarował 
mu swoje najwyższe trofeum - 
złoty medal wywalczony nie-
dawno w Hiszpanii. Oddanie me-
dalu kulturysta skomentował 
następująco „Ja walczyłem na ten 
medal 14 lat, ale to ty jesteś mistrzem, ty walczysz całe życie.” Te 
słowa są dla nas wszystkich bardzo ważne, gdyż przedstawiają sytu-

acje osób niepełno-
sprawnych, które 
oprócz własnych niedo-
magań przez całe życie 
muszą borykać się z 
różnymi problemami i 
barierami społecznymi. 

Mistrz kulturystyki 
swoją postawą docenił 
wysiłek i zaangażowa-
nie nie tylko Patryka i 
jego rodziców, ale i in-
nych osób będących w 
podobnej sytuacji oraz 

zapewnił, że ich trud jest dostrzeżony i ma sens. Pamiętajmy, że oso-
by niepełnosprawne mogą uczyć nas niebywałej wytrwałości i upo-
ru w zdobywaniu małych celów oraz radzenia sobie z rożnymi po-
rażkami i przeciwnościami losu. Czy mamy prawo w tej sytuacji 
narzekać? 

KREDYTY 
HIPOTECZNE, GOTÓWKOWE, FIRMOWE 

 9 Oferty kilkunastu banków.
 9 Brak opłat za doradztwo.
 9 Centrum Usług Finansowych 

Agnieszka Malinowska
Koluszki, ul. Brzezińska 14, tel. 792 697 809 

pn – pt 10-18
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Burmistrz Koluszek informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach,  

ul. 11 Listopada 65, w dniach od 22.06.2021 r. do dnia 13.07.2021 r., 
wywieszone są wykazy o przeznaczeniu działek gruntu, oznaczo-
nych numerami ewidencyjnymi: 125/89 o pow. 339 m2, 125/84 o 
pow. 701 m2, 401/42 o pow. 364 m2, 401/46 o pow. 921 m2, położo-
nych w miejscowości Borowa, obręb Borowo I, gm. Koluszki, do 
dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

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

Burmistrz Koluszek ogłasza,
1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 

nieruchomości niezabudowanej położonej w Koluszkach, obręb 7, 
oznaczonej w ewidencji gruntów nr działek  116/3, 117/3 i 119/3 
o łącznej pow. 9290 m2, cena wywoławcza 1 238 000,00 zł  
(do ceny wylicytowanej zostanie doliczony obowiązujący podatek 
VAT), wadium 123 800,00 zł, postąpienie 12 500,00 zł.

Przedmiotowe działki leżą na terenach zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej i jednorodzinnej, do realizacji w formie zespo-
łów mieszkaniowych (E5MWN). Nieruchomość w ewidencji grun-
tów określona jako użytek – R V i R IVb.

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej położonej w Koluszkach, obręb 8, 
oznaczonej w ewidencji gruntów nr działek  2/1, 9/3 i 11/11 o 
łącznej o pow. 12 927 m2, cena wywoławcza 1 591 000,00 zł (do 
ceny wylicytowanej zostanie doliczony obowiązujący podatek 
VAT), wadium 160 000,00 zł., postąpienie 16 000,00 zł.

Działka nr: 2/1 leży na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej (E51MN) i w części dróg wewnętrznych (E13KDW); 
9/3 leży na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(E51MN i E61MN) oraz w części dróg wewnętrznych (E12KDW) i 
dróg dojazdowych (E10KDD); 11/11 leży na terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (E51MN).

Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek– R V 
(działki 2/1 i 9/3) oraz RIVb i R V (działka 11/11). Księga wieczysta 
LD1B/00029051/4.  

Przetargi odbędą się w dniu 3 września 2021 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 
w sali 112.

 Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona jest na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiegow Koluszkach oraz za-
mieszczona jest na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl 
(sprzedaż nieruchomości) i na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej.

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim 
w Koluszkach, tel. (44) 725-67-53.

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

poszukuje pracownika na stanowisko:
PRACOWNIK PRODUKCJI 

Opis stanowiska:
• wykonywanie czynności gratowania, wiercenia,  

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

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

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

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

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

lub kontakt telefoniczny: tel. 505 210 010

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

OPERATOR MASZYN  
SKRAWAJĄCYCH CNC 

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

śniej przygotowanego programu przez Programistę/Ustawiacza.

Wymagania:
– doświadczenie w pracy na stanowisku operatora CNC  

przy obróbce tworzyw sztucznych oraz aluminium.

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

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

lub kontakt telefoniczny: 506-266-026

Ogrodzenia, bramy, balustrady stalowe, z kwasówki  
i z aluminium. Tokarstwo, frezarko-szlifierki.  

Centra obróbcze, elektrodrążarka. Ceny przystępne. 
tel. 795-68-88-06



16 25.06.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 25

PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377
Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037

KUPIĘ
AUTO SKUP. Całe, uszkodzone, 
502-592-035
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

EDUKACJA
Matura – korepetycje, matematyka, 
j. angielski – reżim sanitarny,  
tel. 508-732-104
Tłumacz przysięgły języka  
niemieckiego, tel. 607-753-916
Język niemiecki – tłumaczenia 
przysięgłe, nauczanie, konwersacje, 
tel. 607-753-916

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

USŁUGI
Pranie kanap, dywanów, 512-450-390
Ogrodzenia, bramy, balustrady 
stalowe z kwasówki i z aluminium. 
Tokarstwo, frezarko-szlifierki. 
Centra obróbcze, elektrodrążarka. 
Ceny przystępne, tel. 795-68-88-06
Fotowoltaika – klemy i mocowania, 
producent, tel. 795-688-806
Prasowanie usługowe dla firm. 
Garnitury, Sukienki, Spodnie, 
Żakiety, tel. 690-619-168
Zawiozę do ślubu – Jaguar F-Pace, 
509-233-905
Pralki – Naprawa, 609-046-483
DAR-BRUK, układanie kostki 
brukowej (krótkie terminy, szybko  
i solidnie), tel. 782-178-554
Usługi dekarskie, 518-222-282
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Wykończenia wnętrz, remonty. 
Profesjonalnie i szybko,  
tel. 609-781-476
Produkcja i Montaż ogrodzeń 
Betonowych, Panelowych i Siatki 
oraz Bramy, 515-310-037

 NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam dom z budynkami gospo- 
darczymi i 1 ha ziemi. Stefanów – 
Gmina Koluszki, 603-164-638
Sprzedam działkę uzbrojoną  
w Koluszkach, ul. Brzezińska 90, 
tel. 517-422-082
Sprzedam działkę 2000 m2,  
508-722-581
Sprzedam własnościowe M-4, 
Koluszki, ul. Sikorskiego 7,  
tel. 512-196-220
Kupię gospodarstwo, ziemię  
w Przanowicach, tel. 536-996-026
Sprzedam mieszkanie ul. Głowac-
kiego 63m2, 698-288-657
Sprzedam działkę budowlaną  
w Gałkowie Małym, 5000 m2, 
501-64-91-04
M-4 w Koluszkach sprzedam,  
tel. 603-947-493
Działka budowlana 3097 m2.  
Media, tel. 602-106-631
Sprzedam ziemię 4,30 ha na terenie 
gminy Koluszki, 669-576-994

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia pokój z kuchnią, 
601-835-140
Do wynajęcia mieszkanie  
o pow. 150 m2 (stan surowy),  
ul. Głowackiego 21,  724-543-502
Do wynajęcia lokal handlowo-usłu-
gowy, pow. 53 m2 ul. Głowackiego 21, 
724-543-502 
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37
Do wynajęcia mieszkanie  
w okolicy Koluszek, 608-863-460
Do wynajęcia mieszkanie  
w Koluszkach, 691-690-624
Do wynajęcia Budynek 100 m2, 
media. Wola Łokotowa 6,  
gm. Jeżów, tel. 44 714-04-79  
lub 726-700-567

SPRZEDAM
Sprzedam używaną sypialnię,  
350 zł, 600-28-58-16
Sprzedam 1,5-roczne kury nioski, 
30 zł szt., 600-28-58-16
Sprzedam drewno kominkowe  
i rozpałkę, 608-830-403
Betoniarka 150, 607-042-857
Przetrząsarkę do siana, siódemkę. 
ładowarkę Ostrówek, 603-793-498
Drewno opałowe kominkowe,  
tel. 509-101-167

OGŁOSZENIA DROBNE
BDO – sprawozdania. Odpady/
opakowania. Ewidencja odpadów, 
tel. 508-732-104
Usługi koparką, prace ziemne, 
603-728-488
Wykopię, rozbiorę, wywiozę,  
tel. 603-692-065
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060 
Budowa Domów, 505-509-874
Tynki maszynowe cementowo-wa-
pienne, gipsowe, tel. 669-201-962
HYDRAULIK - Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,  
tel. 506-864-713
Instalacje sanitarne, wod-kan, gazu, 
C.O., pompy ciepła, tel. 506-098-164
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA
Zatrudnię pracowników produkcji 
Konstrukcji aluminiowych – Zakład 
w Koluszkach, tel. 785-197-253
Zatrudnię pracowników do monta-
żu balustrad i ogrodzeń aluminio-
wych, tel. 785-197-253
Zatrudnimy elektromonterów oraz 
pomocników elektromonterów, 
42 214-07-00
Zatrudnię na skład budowlany do 
Koluszek ul Przejazd 16 pracownika 
fizycznego, tel. 693-166-459
Zatrudnię pracownika budowlane-
go, 724-724-402
Pracownika na stację paliw i myjnię 
samochodową w Koluszkach 
zatrudnię, tel. 603-641-600  
lub 531-254-290

Zatrudnię panie do sprzątania  
w zakładzie produkcyjnym na 
terenie Koluszek. Praca dwuzmiano-
wa, orzeczenie o niepełnosprawno-
ści mile widziane. tel 534-096-941
Zatrudnimy kierowcę C+E.  
Praca na terenie kraju. Terminowe 
wynagrodzenia,  667-583-078  
lub 607-834-875
Mechanika samochodów ciężaro-
wych zatrudnię, 502-653-907 
Zatrudnię brukarzy i pomocników, 
790-824-553
Zatrudnię pomoc księgowej, 
502-653-907
Zatrudnię kierowcę C+E Kraj. 
Stała praca, wysokie zarobki, 
502-653-907
Młodą osobę do sprzedaży na rynku 
w Koluszkach, 533-001-414
Zatrudnię pracownika do robót 
budowlanych, 665-183-407
Zatrudnię chałupniczki, 604-588-616
Poszukuję blacharza, pełen etat, 
722-102-325
Dodatkowa praca w weekendy  
w gastronomii, 696-146-109
Firma budowlana zatrudni pracow-
ników fizycznych, tel. 607-314-883
Zatrudnię szwaczki i chałupniczki, 
664-975-055
Zatrudnię do zakładu ślusarskiego: 
Spawacza, Pomocnika spawacza 
oraz osobę do prac porządkowych, 
tel. 605-898-515
Szwaczki zatrudnię. Gwarancja 
pracy cały rok. Własna produkcja, 
powtarzalność wzorów, soboty 
wolne. 605-600-896

RÓŻNE
SpływyKajakowePilicą, 506-704-420

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO za SŁOWO

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Fotowoltaika  
– klemy i mocowania,  

producent 
tel. 795-688-806

Do wynajęcia lokal ogrzewany 200 m2 lub 100 m2, wszystkie 
media, 667-162-885

Miejsce  
na Twoją  
reklamę
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SPRZEDAŻ - SERWIS  
NARZĘDZI I MASZYN  

OGRODNICZYCH I BUDOWLANYCH
 www.arkadianarzedzia.pl

 Koluszki, tel. 502-651-007

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

DOWÓZ GRATIS NA TERENIE KOLUSZEK

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

Gabinet  
„ALEXANDER-MED”

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

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

95-040 Koluszki
ul. 11 Listopada 41  

godz. 10.00-11.30; 18.00-20.00

NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

F O T O W O LT A I K A
aprojekt amontaż aserwis

Zgłoszenia do programu „Mój Prąd” (5 000 zł)

POMPY CIEPŁA
bezwarunkowej gwarancji5 

L
A
T

TERMAL 95-040 KOLUSZKI ul. BRZEZIŃSKA 50 
termal@malecha.com.pl 

tel. 501 10 22 81, 509 307 458
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Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

KANCELARIA PRAWNA
Radca Prawny TOMASZ KOS

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

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

dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

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

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

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

tel. 509 099 286

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

 
 KOSTKA r ORZECH II r EKO r MIAŁ r BRYKIET DRZEWNY

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

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

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 usługi wyburzeniowe i rozbiórkowe

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

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

tel. 505 210 010

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
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Piątek  
25.06

15:00 TOM & JERRY
17:00 W JAK MORDERSTWO
19:30 NA RAUSZU

Sobota  
26.06

15:00 TOM & JERRY
17:00 W JAK MORDERSTWO
19:30 NA RAUSZU

Niedziela  
27.06

15:00 TOM & JERRY
17:00 W JAK MORDERSTWO
19:30 NA RAUSZU

Środa 
30.06

17:00 W JAK MORDERSTWO
20:00 NOMADLAND

Czwartek 
1.07

17:00 W JAK MORDERSTWO
20:00 NOMADLAND

W JAK MORDERSTWO
Polska / Komedia / 2021 / Premiera / 2D

Spokojną Podkową Leśną 
wstrząsa morderstwo. Ciało ofiary, 
młodej kobiety, znajduje Magda 
(Anna Smołowik), gospodyni do-
mowa i nałogowa czytelniczka 
kryminałów. Policyjne śledztwo 
prowadzikomisarz Jacek Sikora 
(Paweł Domagała). Niestety, brak 
mu zmysłu rasowego detektywa – 
ten ma Magda. Kiedy okazuje się, 
że ofiara miała na szyi wisiorek w 
kształcie litery „W”, należący do 
dawno zaginionej przyjaciółki 
Magdy, kobieta postanawia wyja-
śnić tę sprawę na własną rękę. A to 

oznacza nieustanne wtrącanie się w pracę nieporadnego komisarza. 
Podejrzanych jest mnóstwo, poszlak niewiele. Tropy prowadzą do 
najbardziej szanowanych mieszkańców Podkowy, a nawet szejka 
Kataru… Czy Magdzie i Sikorze uda się dojść do prawdy i rozwią-
zać zagadkę tajemniczego morderstwa?

TOM & JERRY
Komedia / Animowany / 2021 / 101 min.  

Premiera / 2D Dubbing

Jeden z najbardziej uwielbia-
nych pojedynków w historii po-
wraca w filmie Tima Story’ego 
Tom & Jerry. Jerry obiera sobie za 
mieszkanie najlepszy hotel w No-
wym Jorku w przeddzień mające-
go się tam odbyć „ślubu stulecia”. 
Tym samym zmusza zdesperowa-
ną organizatorkę wesela do za-
trudnienia Toma w celu pozbycia 
się gryzonia. Istna bitwa między 
kotem a myszą, do której docho-
dzi, może jednak zrujnować jej 
karierę, ceremonię, a być może 
nawet sam hotel. Wkrótce jednak 

pojawia się jeszcze większy problem: otóż przeciw całej trójce spi-
skuje diabolicznie ambitny pracownik. Nowa wielkoekranowa przy-
goda Toma i Jerry’ego to robiąca wrażenie mieszanka klasycznej 
animacji i gry aktorskiej. Film wyznacza nowy etap w życiu tych 
słynnych bohaterów, zmuszając ich do niewyobrażalnego – podjęcia 
współpracy.

NOMADLAND
USA / Dramat / 2020 / 108 min. / 2D Napisy

Fern (Frances McDormand), 
po gospodarczym upadku robotni-
czego miasteczka w Nevadzie, pa-
kuje swojego vana i wyrusza w 
drogę, odkrywając życie poza ra-
mami konwencjonalnego społe-
czeństwa jako współczesna no-
madka. "Nomadland" przedstawia 
historię Lindy May, Swankie i 
Boba Wellsa - prawdziwych no-
madów, którzy stają się mentora-
mi i towarzyszami Fern podczas 
jej podróży po rozległym amery-
kańskim Zachodzie.

NA RAUSZU
Dania / Dramat / 2020

Film opowiada o grupie przy-
jaciół - nauczycieli w szkole śred-
niej, zainspirowanych teorią, że 
skromna dawka alkoholu w orga-
nizmie otwiera umysły na otacza-
jący nas świat. Gdy rozpoczynają 
eksperyment, starając się utrzy-
mać stały poziom alkoholu we 
krwi przez cały dzień pracy, nie 
spodziewają się że będzie miał 
bardzo rożne skutki dla każdego z 
nich.



Lisowice otwierają się  
na wypoczywających 

Już 26 czerwca ruszy pierwszy sezon wypoczynkowy nad zale-
wem w Lisowicach. Na co możemy liczyć? W związku z pandemią 
gmina nie organizuje hucznego otwarcia. Jeżeli przepisy prawne na 
to pozwolą, być może planowany koncert odbędzie się pod koniec 
lata. To jednak wciąż wielka niewiadoma. Gmina ma jednak zabez-
pieczone środki w budżecie na tego rodzaju wydarzenie.    

W weekend uruchomione zostaną za to baseny. Obiekty będą 
funkcjonować w godzinach: 10.00-18.00. Korzystanie z nich zosta-
nie objęte opłatą w wysokości 10 zł za godzinę w przypadku biletu 
normalnego (5 zł – bilet ulgowy). Zniżka przysługuje dzieciom, 
uczniom, studentom, emerytom i rencistom (za okazaniem stosow-
nej legitymacji), oraz posiadaczom koluszkowskich kart: seniora, 
dużej rodziny oraz mieszkańca (karta mieszkańca wkrótce zostanie 
wdrożona). Ponieważ baseny nie są dużymi obiektami i powinny 
służyć głównie do aktywnego wypoczynku czyli pływania, opłaty 
mają wymusić większą rotację wśród wypoczywających. 

Wstęp na plażę i korzystanie ze zjeżdżalni jest bezpłatne. Jeśli 
chodzi o możliwość kąpieli w zalewie, uzależnione jest to od decy-
zji sanepidu. Niestety obecnie temperatury sprzyjają zakwitowi 
wody. Gmina czeka na pozwolenie. Ponieważ zjeżdżalnia zasilana 
jest wodą ze zbiornika, od sygnału z sanepidu uzależnione jest rów-
nież uruchomienie tej atrakcji. Nad bezpieczeństwem kąpiących się 
w basenach oraz zalewie, będą czuwali ratownicy. Do przeszkolenia 
pod kątem ratownictwa wodnego, sfinansowanego przez gminę, 
zgłosiło się 20 chętnych.    

Dodajmy, że cały kompleks wypoczynkowy w Lisowicach bę-
dzie jeszcze sukcesywnie „dopieszczany” pod względem infrastruk-
tury. Właśnie kończy się porządkowanie ścieżek i alejek, gmina cze-
ka na dostawę koszy i ławek. Powoli będą uruchamiane kolejne 
elementy, o czym będziemy informować w kolejnym numerze gaze-
ty.    

(pw)

Kosić czy zbliżać do natury?
Wiosenny rozkwit roślinności po raz kolejny sprowokował do 

dyskusji, czy kosić bujne trawy przy ścieżce rowerowej przy dawnej 
odlewni. Opinie, jak to w życiu, są oczywiście różne. Jedni lubią 
przykoszone, wymodelowane pobocza, inni stawiają na naturalność. 
W tym drugim kierunku poszedł Urząd Miejski w Koluszkach, de-
cydując się na to, by pozostawić jak najbardziej polny charakter dro-

gi dla rowerzystów. Zabiegi pielęgnacyjne zostały zatem ograniczo-
ne do niezbędnego minimum. Odbywają się tylko dwa razy do roku. 
Podobnego zdania jest również radna Maria Markowska-Kurc, mi-
łośniczka jazdy rowerem, która podjęła się nawet swego rodzaju 
apelu podczas minionej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach. Radna 
zaapelował, by pozostawić naturalną kwietną łąkę wzdłuż ścieżki 
rowerowej. - Wczoraj przejeżdżałam tą ścieżką. Wysokie trawy nie 
przeszkadzają w jeździe, w żaden sposób nie jest zagrożone bezpie-
czeństwo rowerzystów, ponieważ widoczność jest zachowana i to 
wspaniała. Jedzie się świetnie, w swego rodzaju zielonym tunelu - 
tłumaczyła radna.

Czy naturalność przekona estetów? Cóż, dyskusja pewnie bę-
dzie wciąż trwała, ale dopóki roślinność nie zawęża znacznie trasy, 
w polemice nie ma chyba niczego złego. 

(pw)           

UWAGA: skoki do wody  
mogą skończyć się tragicznie 

Jeszcze przed uru-
chomieniem obiektu wy-
poczynkowego w Lisowi-
cach, znalazło się mnós- 
two chętnych do dzikiej 
kąpieli w zalewie. 

W kamerach moni-
toringu zaobserwowano 
dzieci, które skakały z 
pomostu do wody. Do za-
trważającego zdarzenia 
doszło jednak na mostku, łączącym dwa brzegi zalewu. Młoda 
dziewczyna stanęła na drewnianej barierce i z dużej wysokości 
wskoczyła do zalewu. Niestety jest to igranie z losem, ponieważ 
woda w zbiorniku jest bardzo płytka. W tamtej części zbiornika głę-
bokość to ok. 1,2 m, i w upalne dni może się znacznie obniżyć. Tego 
rodzaju skoki z dużej wysokości, nawet na nogi, mogą zatem zakoń-
czyć się uszkodzeniem kręgosłupa. Apelujemy do rodziców, by po-
rozmawiali o tym zagrożeniu ze swoimi dziećmi.                      (pw) 


