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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

2.07.  
ul. 11 Listopada 33

3.07.  
ul. Żwirki 2

4.07.  
ul. Głowackiego 20

5.07.  
ul. Korczaka 5

6.07.  
ul. Sikorskiego 6A

7.07.  
ul. 3 Maja 8

8.07.  
ul. 3 Maja 19G
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Podziękowanie za odprowadzanie podatków  
na rzecz naszego samorządu

Karta koluszkowianina 
Już w najbliższych tygodniach uruchomiona zostanie Kolusz-

kowska Karta Mieszkańca, która umożliwi naszym mieszkańcom 
korzystanie ze zniżką z płatnych atrakcji oferowanych przez gminę, 
jak choćby baseny czy park linowy w Lisowicach. Zielone światło 
do uruchomienia programu dała podczas minionej sesji Rada Miej-
ska w Koluszkach. 

Koluszkowska Karta Miesz-
kańca wprowadzająca system zni-
żek, ma być elementem polityki 
promocyjnej i społecznej. Przede 
wszystkim ma ona zachęcać do 
osiedlania się i płacenia podatków 
w naszej gminie, ale również two-
rzyć przyjazne warunki do rozwoju 
rodzin z dziećmi, zwiększając 
mieszkańcom dostępność do obiektów sportowo-rekreacyjnych i in-
stytucji kultury. Do programu przyłączać się będą mogły również 
podmioty prywatne prowadzące działalność gospodarczą. 

Z Karty będą mogli skorzystać mieszkańcy, którzy rozliczają 
podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym 
Łódź-Widzew i deklarują w zeznaniu podatkowym, że ich miejscem 
zamieszkania jest Gmina Koluszki. Ponadto Karta obejmie dzieci 
oraz pełnoletnich uczących się mieszkańców do 25 roku życia. Wy-
danie Karty będzie bezpłatne. Lista przysługujących uczestnikom 
Programu zniżek, będzie zamieszczona na stronie internetowej 
www.koluszki.pl, w zakładce Koluszkowska Karta Mieszkańca.           

Szczegóły Programu oraz wydawania kart poznamy już w naj-
bliższych tygodniach.  

(pw)    

Bezpiecznie jak na Lisowicach 
Oprócz ratowników 

wodnych, nad bezpieczeń-
stwem wypoczywających 
czuwa także firma ochroniar-
ska. Po zaobserwowaniu 
przez monitoring np. awantu-
rującej się osoby, ochroniarze 
będą mogli ją zatrzymać do 
czasu przybycia policji. 
Ochroną objęty jest również 
cały teren wypoczynkowy. 
Na basenach dodatkowo za-
instalowano czujki, które w 
nocy będą alarmować o nie-
upoważnionym wtargnięciu 
na obiekt. 

Powyższe środki bez-
pieczeństwa zdały już pierw-
szy egzamin, choć z mocno humorystycznym akcentem. W ubie-
głym tygodniu o godz. 2.00 w nocy na terenie basenów 
zaobserwowano niezidentyfikowaną osobę. Służby obsługujące mo-
nitoring wezwały policję, która pojawiła się błyskawicznie na obiek-
cie. Owym intruzem przyłapanym na gorącym uczynku, okazał się 
jednak pracownik techniczny, który w godzinach nocnych przed za-
powiadaną kontrolą sanepidu, przyszedł zmierzyć stężenie chloru w 
wodzie.

(pw)

I ty możesz wdepnąć 
w kupę po psie

Sprzątajmy kupy po psach. Z takim apelem, za pośrednictwem 
gazety, zwracają się coraz częściej poirytowani mieszkańcy naszej 
gminy. Szczególnie rażą te odchody, które pies pozostawia na chod-
niku, ale nieprzyjemnym prezentem mogą okazać się również te na 
trawniku. 

W minionym tygodniu do 
jednej z mieszkanek osiedla 
Łódzkiego II przyjechał ku-
rier, który wyładowując prze-
syłkę skorzystał z części traw-
nika. Dopiero u klientki 
zorientował się, że wniósł jej 
do domu coś więcej niż tylko 
przesyłkę. Drogi właścicielu 
psa, może spotkać cię również 
to samo.   

(pw)

Zadbajmy o porządek  
w miejscach odpoczynku

Podczas sprzątania terenu wypoczynkowego w Lisowicach, 
służby porządkowe odnajdują dużo leżących na ziemi śmieci. Zmo-
rą są na przykład niedopałki papierosów, zakopywane w piasku na 
plaży. Na plaży coraz częściej pojawiają się także osoby z psami. 
Pilnujmy tego, aby zwierzęta te nie załatwiały się w piasku. 

(pw)    

Pielgrzymi znów  
wyruszą na Jasną Górę

Wkrótce rozpoczną się przygotowania do pieszej pielgrzymki z 
Koluszek na Jasną Górę. Obecnie wiadomo jedynie tyle, że podob-
nie jak w ubiegłym roku, pątnicy wymaszerują 20 sierpnia. W Czę-
stochowie nie będzie noclegu. Pielgrzymowanie będzie odbywać się 
w reżimie sanitarnym. Tegorocznym kierownikiem pielgrzymki bę-
dzie ks. Michał Pietrasik, proboszcz parafii w Gałkowie Dużym. Or-
ganizatorem duchowego przedsięwzięcia tradycyjnie jest parafia 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach. 

(pw)   
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Do wygrania pieniądze, samochody i hulajnogi 

1 lipca rusza Loteria  
Narodowego Programu Szczepień

Każda pełnoletnia i w pełni zaszczepiona osoba ma szansę wy-
grać atrakcyjne nagrody w Loterii Narodowego Programu Szcze-
pień. Loteria wystartuje 1 lipca i będzie realizowana przez Totaliza-
tor Sportowy przy wsparciu spółek skarbu państwa.

Wykonaj szczepienie przeciw COVID-19 dowolnym prepara-
tem dostępnym w Polsce. Dzięki temu będziesz mógł zarejestrować 
się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w lo-
sowaniu atrakcyjnych nagród. Pamiętaj, że wygrana jest możliwa 
przy pełnym zaszczepieniu.

Loteria potrwa od 1 lipca do 30 września 2021 r. Udział w Lote-
rii jest bardzo prosty. Wystarczy komputer lub telefon z dostępem do 
Internetu oraz ukończony 18. rok życia. Zarejestruj się na swoim 
IKP przez stronę www.pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989 i 
wyraź zgodę na udział w Loterii do 30 września.

Warto sprawdzić czy na IKP jest nasz aktualny numeru telefonu 
komórkowego. Na ten numer przyjdzie powiadomienie SMS w 
przypadku wygranej. Zwycięzcy otrzymają także wiadomość SMS z 
PKO BP z kodem umożliwiającym wypłatę nagrody z bankomatu. 
Pieniądze będzie można wypłacić także w oddziale PKO BP.

Każda osoba w pełni zaszczepiona ma cztery szanse na nagro-
dy: 1 nagroda natychmiastowa, 1 nagroda tygodniowa, 1 nagroda 
miesięczna oraz 1 nagroda finałowa. 

Nagrody natychmiastowe – codziennie do wygrania:
- nagrody pieniężne o wartości 200 zł przyznawane co 500 

uprawnionej osobie lub 500 zł przyznawane co 2 tys. osobie. 
Pula nagród natychmiastowych jest ograniczona i wynosi ponad 
14 mln zł.

Nagrody tygodniowe – 12 losowań w każdą środę:
- 60 nagród pieniężnych w wysokości 50 tys. złotych
- 720 hulajnóg elektrycznych marki Segway-Ninebot

Nagrody miesięczne – 3 losowania w okresie trwania loterii:
- 6 nagród pieniężnych w wysokości 100 tys. złotych
- 6 samochodów osobowych Toyota Corolla

Nagrody finałowe – losowanie 6 października:
- 2 nagrody pieniężne w wysokości 1 mln zł
- 2 samochody osobowe Toyota C-HR

W przypadku losowań (tygodniowych, miesięcznych, finałowe-
go) wyłonienie laureatów odbywa się za pomocą certyfikowanego 
urządzenia losującego. Zwycięzcy nagród zostaną poinformowani o 
wygranej w przeciągu 2 dni roboczych od dnia losowania.

(www.gov.pl)

Rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 zajmuje  
tylko chwilę. Zapisz siebie lub kogoś bliskiego przez:

- bezpłatną infolinię 989
- pacjent.gov.pl
- SMS o treści SzczepimySie na numer 880-333-333
- pobliski punkt szczepień

Nietrzeźwy kierowca zatrzymany przez 
policjanta w czasie wolnym od służby

Kierownik Ogniwa Patrolowo -Interwencyjnego z KPP Łódź-
-Wschód mł. asp. Michał Piekarski kolejny raz w czasie wolnym od 
służby ujął nietrzeźwego kierowcę. 25 – latek w okolicach przejazdu 
kolejowego w miejscowości Rokiciny Kolonia kierował osobową 
skodą mając w organizmie 2,5 promila alkoholu a do tego przewoził 
31 – letniego pasażera będące-
go również pod wpływem al-
koholu. Teraz nieodpowie-
dzialnemu kierowcy grozi kara 
do 2 lat pozbawienia wolności. 
Obaj mężczyźni odpowiedzą 
również za naruszenie niety-
kalności cielesnej policjanta.

Kierownik Ogniwa Patro-
lowo Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkie-
go wschodniego mł.asp Michał Piekarski kolejny raz w swojej karie-
rze zawodowej udowodnił, że policjanci stoją na straży prawa również 
w czasie wolnym od służby. 21 czerwca 2021 roku około godziny 
19:20 w miejscowości Rokiciny Kolonia, będąc poza służbą jechał 
drogą W 713 wraz z rodziną w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego 
gdy nagle z drogi podporządkowanej wymuszając pierwszeństwo 
przejazdu, przed jego pojazd wyjechała osobowa skoda. To zmusiło 
policjanta do wykonania nagłego manewru, który pozwolił uniknąć 
zderzenia się pojazdów.

Takie zachowanie kierowcy wzbudziło u policjanta podejrzenie, 
iż może on być nietrzeźwy. Policjant wysiadł ze swojego pojazdu i do-
szedł do osobowej skody, w której zgasł silnik. Zobaczył, że za kie-
rownicą pojazdu siedzi mężczyzna, którego zachowanie wyraźnie 
wskazuje, że może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innego 
psychoaktywnego środka. Mężczyzna ten usiłował pospiesznie uru-
chomić silnik i odjechać z miejsca. Interweniujący aspirant przedsta-
wił się i poinformował kierowcę, że jest policjantem, polecając jedno-
cześnie by opuścił on pojazd. Mimo to kierowca nie brał do siebie 
poleceń policjanta. Wtedy mundurowy nachylił się do wnętrza pojaz-
du by odebrać kluczyki od auta i uniemożliwić kontynuację szaleńczej 
jazdy. W tym czasie kierowca i przewożony przez niego pasażer ude-
rzyli policjanta w twarz i głowę niszcząc jednocześnie noszone przez 
niego okulary korekcyjne. Odebranie kluczyka od pojazdu rozsierdzi-
ło mężczyzn, którzy wysiedli z auta i ruszyli w kierunku policjanta. 
Ten odrzucił kluczyk od pojazdu na teren jednej z pobliskich posesji 
co zaangażowało kierowcę w jego poszukiwania. W tym samym cza-
sie drugi z mężczyzn próbował dostać się do wnętrza pojazdu, z któ-
rego wysiadł  policjant a w którym przebywały jego dzieci. Nie słu-
chał poleceń mundurowego co zmusiło go do użycia wobec mężczyzny 
siły fizycznej. W tym samym  czasie świadkowie zdarzenia poinfor-
mowali policję a na miejsce przyjechały patrole. Mężczyzn zatrzyma-
no i poddano badaniu na zawartość alkoholu. Obaj byli pod jego 
znacznym wpływem. 25-letni kierowca miał w organizmie blisko 2,5 
promila alkoholu a jego o 6 lat starszy brat 3 promile.  Za tak skrajnie 
nieodpowiedzialne zachowanie grozi  25-letniemu amatorowi jazdy 
na podwójnym gazie, który już w 2016 roku utracił dokument upraw-
niający do kierowania kara pozbawienia wolności do lat 2. Obaj męż-
czyźni muszą liczyć się również z konsekwencjami związanymi z na-
ruszeniem nietykalności cielesnej interweniującego policjanta.

Ten sam policjant w ostatnim czasie również w czasie wolnym od 
służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego samochodem oraz spraw-
ców włamania do zakładu wulkanizacyjnego. 

(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)
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Bilety na basen  
dla wszystkich uczniów

Decyzją burmistrza Koluszek wszystkie dzieci ze szkół i przed-
szkoli na terenie naszej gminy otrzymały jednorazowe bilety wstępu 
na baseny w Lisowicach. Ogółem gmina przekazała 2500 biletów. 
W szkołach bilety były wręczane podczas rozdania świadectw. Spo-
ra grupa uczniów otrzyma również prezent w ramach akcji „czerwo-
ny pasek”. Osoby wyróżnione bardzo dobrymi wynikami w nauce, 
mogą odebrać w Urzędzie Miejskim w Koluszkach zaproszenia do 
parku linowego.    

(pw)

Gdy pisklę wypadło z gniazda  
nie zabieraj go do domu

Widzisz na ziemi pisklę dzikiego ptaka? Lepiej zostaw go w 
tym miejscu – radzą leśnicy. Niestety na terenie naszej gminy poja-
wia się coraz więcej osób, które kierowane odruchem serca, zabiera 
ze sobą pisklaka w celu ratowania mu życia. 

To duży błąd. W większości przypadków pisklęta należy pozo-
stawić, gdyż są one pod opieką rodziców. Choć niewidoczni, praw-
dopodobnie są gdzieś w pobliżu, zbierają pokarm i zapewne mają 
swoje dziecko cały czas na oku. Tymczasem zabranie młodego pta-
ka z naturalnego środowiska znacznie obniża jego szansę na prze-
trwanie, ponieważ nie będzie on miał możliwości nauczenia się od 
rodziców niezbędnych umiejętności pozwalających na przeżycie. 

Jedynie jeśli ptak jest w niebezpiecznym miejscu, np. na ulicy, 
możemy przesunąć lub przenieść pisklę kilka metrów dalej tak, aby 
nadal było słyszane przez swoich rodziców. Z kolei jeśli widzimy, że 
wypadło z gniazda, możemy z powrotem umieścić tam młode, ale 
pamiętajmy jednocześnie o tym, że czasem rodzice celowo wyrzu-
cają z gniazda chore lub umierające pisklęta, by skoncentrować się 
na karmieniu pozostałych dzieci. 

Tak, przyroda bywa okrutna, ale taka jest kolej rzeczy, musimy 
to zaakceptować. Według ornitologów, tylko 30 procent ptaków 
śpiewających przeżywa swój pierwszy rok życia.                       (pw)

Przybyła nam kolejna 100-letnia  
mieszkanka Gminy Koluszki 

Marianna Rzeźnik – dla Nas to zawsze Babcia Marysia. Od 
końca lat 50-tych mieszka w Borowej. Jest bardzo spokojną, nie-
zwykle ciepłą i pobożną osobą. Ciężko namówić ją by o sobie opo-
wiedziała, nigdy się nie żali, nie narzeka. Od zawsze pamiętamy ją 
jako skromną Babcię, chociaż nigdy nie miała łatwego życia. 

Dziś już ciężko wyobrazić sobie Babcię jako „małą” Marysię – 
urodzoną 24 czerwca 1921 roku w Dąbrowie, w  Gminie Odrzywół, 
jako jedną z dziewięciorga dzieci Władysława i Małgorzaty Sadow-
skich. Kiedy wspomina czasy swojego dzieciństwa i młodości, jest to 
swoista lekcja historii, pełna ciekawych anegdot i opowieści ukazują-
cych życie na wsi w czasach międzywojennych. Często wraca wspo-
mnieniami do lat wojny, opowiadając o wielokilometrowych wędrów-
kach w celu zakupu mąki na chleb dla rodziny, powtarzała jak bardzo 
się bała, gdy m.in. zmuszona była do przekroczenia granicy między 
Generalnym Gubernatorstwem a Krajem Warty. Lubiła szkołę, dobrze 
się uczyła i chciała kontynuować naukę, jednak życie na wsi wśród 
wielodzietnej rodziny zmusiło ją do porzucenia marzeń.

Babcia pomimo tego, że tyle w życiu przeszła nie narzeka na 
ciężkie czasy, choroby, a przecież w życiu przeszła bardzo dużo. Na-
wet dziś opowiadając o swoim ślubie, o tym jak spłonęła wieś w któ-
rej mieszkała, śmierci teściów w czasie wojny i przejęcia roli „mat-
ki” nad małoletnim rodzeństwem swojego męża- widać łzy kręcące 
się w oczach Babci. 

Dla Babci największą wartością jest rodzina. Razem z mężem 
Józefem wychowali 7 synów. Doczekała się 16 wnuków, 28 prawnu-
ków oraz 1 praprawnuka. Wszyscy chętnie odwiedzamy Babcię, 

Odwiedziny przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Koluszkach 

która pomimo swojego wieku mieszka sama i doskonale sobie radzi. 
Dom Babci zawsze był pełen gości. Babcia była i jest nadal życzliwa 
i gościna. Do tej pory do jej domu zjeżdża się cała rodzina, by podzię-
kować za serce i miłość, którą obdarowuje bliskich. Pomimo tak sę-
dziwego wieku nadal czyta bez okularów, uwielbia prace w przydo-
mowym ogródku, a widok najmłodszych członków rodziny rozczula 
ją i wywołuje łzy wzruszenia. W dzisiejszych czasach człowiek wszę-
dzie się spieszy, jest zagoniony i na nic nie ma czasu, a gdy idzie się 
do Babci to ten czas zwalnia, przy niej płynie zupełnie inaczej. 

Gdy zbliżały się 100 urodziny Babci, dziwiła się czym sobie za-
służyła od Boga na tak długie życie. Dziś pytając Babcię o sekret 
długiego życia stwierdza, że nie jest nim sport czy zachowanie re-
strykcyjnej diety, a jedynie spokojne, ciche, skromne i zgodne ze 
swoim sumieniem życie.                                           

Michał Rzeźnik 

Jubilatka z prawnuczką Zosią
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Czy koluszkowska Policja  
dokłada wszelkich starań,  
aby realizować hasło  
„Pomagamy i chronimy”?

Coraz częściej otrzymujemy sygnały od mieszkańców Kolu-
szek i osób przyjezdnych, że podczas wtorkowych i sobotnich targo-
wisk przy ul. Targowej i Rynek, czasami jest aż niebiesko od „kogu-
tów” policyjnych. Czy na koluszkowskim rynku jest tak 

niebezpiecznie? Czy widok samochodów policyjnych z włączonymi 
sygnałami świetlnymi ma uspokajać kupujących i kreuje przekaz je-
steście bezpieczni, pomożemy, zaopiekujemy się Wami? Wszak 
wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i ograniczenie ilości 
zdarzeń kryminalnych w powiecie to jedne z podstawowych zadań 
realizowanych przez koluszkowską komendę. 

Są też głosy, że policja nikomu nie pomaga, a jedynie skupia się 
na wyłapywaniu kierowców, którzy zatrzymują się na chwilkę by 
kupić coś „na szybko” przed pójściem do pracy. Nie poucza, nie tłu-
maczy, a jedynie karze. Choć czasem także policjantom zdarzają się 
błędy i pomyłki, bywają jednak również sytuacje, że niektóre osoby 
oceniając działania Policji, nie do końca znają przepisy prawa czy 
też faktyczny przebieg zdarzeń, i w ten sposób prowokują do kre-
owania krzywdzących opinii o Policji. 

Zapytaliśmy o powyższe przedstawicieli policji, aby przekaz 
był możliwie obiektywny. Poniżej prezentujemy stanowisko Ko-
mendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego: 

„Policja ma ustawowy obowiązek reagować i weryfikować 
wszystkie zgłoszenia jakie otrzymuje, w każdym przypadku kiedy 
jest informacja o łamaniu przepisów prawa. Policja nie ustanawia 
prawa ani też nie w jej kompetencjach są rozwiązania, które należą 
do zarządcy drogi. Bezpieczeństwo w zakresie ruchu drogowego a 
szczególnie dotyczące tzw. ,,niechronionych uczestników ruchu 
drogowego” jest jednym z priorytetów . Wielokrotnie działania 
ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów odbywa-
ją się na terenie całego województwa w czasie i w obrębie wytypo-
wanych ze względu na zagrożenie miejsc.   

Podczas ostatnie 2 tygodnie kiedy odbyły się 4 dni targowe ko-
luszkowscy policjanci zastosowali 16 pouczeń i tylko 1 mandat. Za-
wsze każda sytuacja jest oceniania indywidualnie. Funkcjonariusze 
w tym czasie interweniowali 17 razy, w większości były to zgłosze-
nia od samych mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę z tego , że dzia-
łania te mogą być negatywnie odbierane przez osoby nie respektują-
ce obowiązujących przepisów prawa. Spotykają się one natomiast z 
pozytywną oceną tych, którzy mając świadomość tego  jak ważne 
jest  bezpieczeństwo w ruchu drogowym przekazują nam takie zgło-
szenia prosząc o interwencję”. 

(tom)

Dziś już się żegnamy  
do przedszkola wyruszamy…

W dniu 24 czerwca 2021r. w Żłobku Miejskim w Koluszkach, 
miało miejsce uroczyste pożegnanie trzylatków.

Dzieci pod czujnym okiem opiekunek, przygotowały krótka 
uroczystość artystyczną, która na pewno pozostanie długo pamięci 
ich rodziców. Absolwenci otrzymali z rąk Pani Dyrektor pamiątko-
we dyplomy a Rada Rodziców ufundowała książeczki „Opowiada-
nia Przedszkolaka”.

Wierzymy, że idąc do przedszkola nasi mali podopieczni zabiorą 
ze sobą bogaty ekwipunek wspólnych zabaw, twórczej pracy i wielu 
dobrych wspomnień. Z końcem sierpnia Żłobek opuści 33 dzieci, któ-
re zamkną pierwszy bardzo ważny etap swojego życia i edukacji. 
Będą jeszcze korzystać z opieki w Żłobku przez całe wakacje.

REKRUTACJA. Dnia 01.07.2021 r. rozpoczyna się nabór 
na wolne miejsca w Żłobku Miejskim w Koluszkach przy ulicy 
Staszica 36. Wnioski z załącznikami znajdujące się na stronie in-
ternetowej www.zlobekkoluszki.wikom.pl prosimy o dostarcza-
nie do siedziby placówki w godzinach 9.00-15.00. Rekrutacja po-
trwa do 16.07.2021r. Serdecznie zapraszamy. 
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Uczniowie „Dwójki”  
na spotkaniu z Burmistrzem 

Spotkaniem z Waldemarem 
Chałatem Burmistrzem Kolu-
szek klasa VIIc zakończyła pro-
jekt edukacyjny „W tyglu moty-
wów. Przystanek władza.”. W 
czasie godzinnej wizyty ucznio-
wie dowiedzieli się jak wygląda 
dzień pracy włodarza naszego 
miasta oraz co należy do jego 
obowiązków. Pan Burmistrz 

chętnie też opowiadał o początkach pracy w samorządzie. Pierwsze 
szlify zdobywał jako radny. Dalsze doświadczenie zyskał pełniąc 
funkcję zastępcy ówczesnego burmistrza. Wiedza, umiejętności oraz 
zaufanie mieszkańców sprawiły, że w następnej kadencji objął już 
główny ster Miasta i Gminy Koluszki.

Dzięki rozmowie młodzież wzbogaciła się o wiedzę w zakresie 
struktury władz samorządowych. Pan Burmistrz obszernie opowia-
dał o właściwościach administracji samorządowej na szczeblu woje-
wódzkim, powiatowym oraz gminnym. W ten oto sposób lekcja w 
terenie, bo tak można nazwać wizytę w koluszkowskim urzędzie, 
pomogła uczniom rozwinąć kompetencje obywatelskie.

W trakcie spotkania nie zabrakło też kontekstów literackich. 
Uczniowie przedstawili Panu Burmistrzowi wnioski, jakie wysunęli 
z lektur, w których pojawia się motyw władzy. Byli ciekawi, który 

sposób sprawowania władzy jest mu bliski i czym kierował się decy-
dując się na start w wyborach. Okazuje się, że motywacją była chęć 
poprawy życia mieszkańców Koluszek i kształtowanie pozytywnego 
wizerunku naszego miasta. Siódmoklasiści chcieli też wiedzieć jakie 
książki czyta Burmistrz i które są dla niego szczególnie ważne.

Humorystycznym zakończeniem spotkania stała się zagadka 
matematyczna, którą młodzież próbowała rozwiązać. Okazuje się, 
że mimo sprawowanej od wielu lat funkcji Burmistrz nadal interesu-
je się matematyką i z nią wiąże swoje losy po zakończeniu kariery 
samorządowej.

Matematyka stała się też inspiracją do organizacji kolejnego 
przedsięwzięcia. Już po wakacjach Pan Burmistrz poprowadzi lek-
cję z tego przedmiotu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2.

Barbara Gudanis-Kościołek 

16-latek na motocyklu  
nie dopuszczonym do ruchu

28 czerwca tuż przed godziną 14:00 w Kurowicach policjanci z 
Wydziału Ruchu Drogowego KP Policji w Koluszkach zatrzymali 
do kontroli motocyklistę. Jak się okazało był nim 16-letni mieszka-
niec gminy Koluszki. Jechał on motocyklem nie dopuszczonym do 
ruchu po drodze publicznej, nie mając uprawnień do kierowania po-
jazdem oraz poruszał się drogą dla pieszych i rowerzystów. Teraz 
sprawą nastolatka zajmie się sąd.

Policjanci apelują! Wiele ofiar wypadków z udziałem jednośla-
dów to właśnie młodzi ludzie, zderzenie motocykla z samochodem 
czy inną przeszkodą może prowadzić do tragedii. Kierujący w takiej 
sytuacji nie ma wokół siebie żadnej ochrony, jego ciało jest narażone 
na silne urazy.  Często przyczynami zdarzeń jest: nieposiadanie 
uprawnień do kierowania pojazdem czy jazda pod wpływem alkoho-
lu. Przypominamy również, że jazda motocyklem wymaga nie tylko 
zdrowego rozsądku i umiejętności, ale i posiadania odpowiednich 
uprawnień do kierowania. Kierujący jednośladami powinni pamiętać 
o podstawowych zasadach bezpiecznej jazdy. W szczególności należy 
unikać brawurowej jazdy i stosowania się do ograniczeń prędkości. 
Apelujemy do kierujących samochodami, aby zwracali szczególną 
uwagę na motocyklistów, rowerzystów i spoglądali w lusterka.

Zanim wyjedziemy na drogę powinniśmy sprawdzić stan tech-
niczny motocykla: przyjrzeć się oponom – określić ich zużycie, datę 
produkcji oraz ciśnienie wewnątrz. Następnie skontrolujmy zawie-
szenie pod kątem wycieków i sprawność oraz zużycie klocków ha-
mulcowych. 

(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)
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Praktyki zawodowe uczniów  
Zespołu Szkół nr 2 w Szwecji

23 maja  grupa 26 uczniów klas trzecich technikum Zespołu 
Szkół nr 2 w Koluszkach rozpoczęła praktyki zawodowe w Szwecji. 
Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Zawodowcy w 
Łódzkiem”, którego koordynatorką była p. Aleksandra Wieloch – na-
uczyciel przedmiotów z zakresu logistyki. Projekt ten został sfinanso-
wany z funduszy unijnych programu „Erasmus+”. Wybrani w procesie 
rekrutacji uczniowie technikum logistycznego, mechatronicznego i te-
leinformatycznego przebywali 4 tygodnie na praktykach zagranicznych 
w Malmö. Wyjazd poprzedzony został szkoleniem w zakresie BHP, 
przygotowaniem językowym oraz  pedagogiczno – psychologicznym.

W ramach projektu uczniowie mieli zapewniony darmowy 
transport, hotel, pełne wyżywienie (śniadanie, lunch w pracy, obia-
dokolację), ubezpieczenie oraz kieszonkowe.    Przez miesiąc trze-
cioklasiści  odbywali praktyki zawodowe  w zakładach pracy odpo-
wiadających ich kierunkom kształcenia. Pobyt w Malmö był 
doskonałą okazją, żeby zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, a 
także wykorzystać w praktyce umiejętność posługiwania się języ-
kiem angielskim.

W czasie wolnym praktykanci wraz z opiekunami: p. Adamem 
Koszackim, p. Marcinem Batorem, p. Krzysztofem Woźniakiem i p. 
Kamilem Butienko zwiedzali interesujące zakątki półwyspu Skania. 
Wyjątkową atrakcją, którą mieli okazję zobaczyć w Szwecji był  
Ales Stenar -kamienny kompleks znajdujący się w miejscowości 
Kaseberga. Składa się on z 59 głazów i ma 67 metrów długości oraz 
19 szerokości. W pamięci uczniów i opiekunów pozostanie wy-
cieczka  do miejscowości Mölle na klifach Kullaberg. Jest to najbar-
dziej wysunięte na zachód miejsce w Skåne. Urwiska wznoszą się 
od 70 do 188 m n.p.m.

Nie bez znaczenia był fakt, iż pogoda w Szwecji dopisała. 
Uczestnicy wyjazdu wykorzystali sprzyjającą aurę zażywając kąpie-
li morskich i słonecznych, spacerując po plaży, do portu i na molo, a 
także odbywając przejażdżki na hulajnogach.

Na koniec wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty potwier-
dzające ukończenie zagranicznych praktyk. Mamy nadzieję, iż mło-
dzież biorąca udział w projekcie, wykorzysta zdobyte doświadcze-
nie w swym przyszłym zawodowym życiu.

Wyjazd trzecioklasistów do Szwecji jest dowodem na to, iż 
warto podjąć naukę w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach. Przypomi-
namy, iż oferta edukacyjna naszej placówki obejmuje dwa typy 
szkół: liceum ogólnokształcące i technikum. W czteroletnim liceum 
uczniowie mogą podjąć naukę w klasie policyjno-pożarniczej, zaś w 
pięcioletnim technikum mają do wyboru trzy kierunki: technik logi-
styk, technik mechatronik i technik automatyk. Zapraszamy!  

Wakacje z OSiR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach zaprasza Dzieci z 

Gminy Koluszki do udziału w „Wakacjach z OSiR”. W programie 
wiele atrakcji:

 • wycieczka do parku rozrywki i wypoczynku – Sady Klemensa 
w Podskarbicach Szlacheckich,

 • wyjazd na baseny letnie do Lisowic
 • wycieczka do Doliny Skrzatów – Parku Skrzacich Opowieści 
w Chociszewie

 • wycieczka kolejką wąskotorową w Rogowie
W programie zaplanowano również prelekcję profilaktyczną nt. 

bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji przeprowadzoną przez 
strażaków z Państwowej Zawodowej Straży Pożarnej w Koluszkach 
oraz projekcję bajki w Kinie Odeon 3D

I Turnus   2 sierpnia 2021 – 6 sierpnia 2021 roku 
II Turnus  9 sierpnia 2021 – 13 sierpnia 2021 roku 
Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat. Koszt uczestnictwa jedne-

go dziecka wynosi 100 zł/turnus.
Zapisy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koluszkach przy ul. 

Ludowej 2 od 5 lipca 2021 roku (poniedziałek) w godz. 8:00 – 
15:00. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.
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Maj i czerwiec w przedszkolu 
w Gałkowie Dużym

Mówi się, że maj i czerwiec to najpiękniejsze miesiące w roku. 
Wiosna w pełni, a lato  powolutku, nieśmiało zagląda do naszych 
okien. Czas ten w naszym przedszkolu obfitował w częste spacery, 
wycieczki na łąkę oraz liczne chwile spędzone na placu zabaw.  
Ale nie tylko…w murach naszego przedszkola działo się wiele.

20 maja obchodzony był ustanowiony przez ONZ Światowy 
Dzień Pszczół, którego celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie 
pszczół dla środowiska, dla ludzi oraz ich ochronę przed wyginię-
ciem. Dzieci tego dnia mogły dowiedzieć się czegoś więcej na te-
mat życia tych niezwykłych istot. Poznały bliżej pracę pszczelarza, 
mogły obejrzeć narzędzie, którymi pracuje. Miały okazję zobaczyć 
w jaki sposób powstaje miód oraz spróbować jego różnych rodza-
jów.

Maj to też miesiąc, w którym obchodzimy święto Mamy, nie-
jednokrotnie łączone z czerwcowym Dniem Taty. Dlatego też przez 
cały ostatni czas ze wszystkich uchylonych w naszym przedszkolu 
okien i drzwi dobiegały odgłosy przygotowań do występu dla rodzi-
ców (nuciły nawet Panie w kuchni). Tradycyjne spotkanie z okazji 
Dnia Mamy i Taty odbyło się tylko w najstarszej grupie. 6 latki za-
grały koncert życzeń dla swoich rodziców na scenie w ogrodzie 
przedszkolnym. Pozostałe grupy zaprezentowały swoje umiejętno-
ści wokalne, taneczne oraz recytatorskie przed obiektywem kamery. 
Filmy zostały udostępnione wśród rodziców, którzy nie ukrywali 
wzruszenia w komentarzach. 

Ostatni czas przyniósł naszym przedszkolakom również wiele 
doświadczeń kulinarnych. Dzieci brały udział w cytrynowych 
warsztatach z okazji Dnia Lemoniady oraz w spotkaniu podczas któ-
rego wraz z p. Anetą z zaprzyjaźnionego sklepu Kar-Pol robiły owo-
cowe, zdrowe sorbety. Najmłodsze przedszkolaki piekły również 
wiosenne ciasteczka, aby przywołać promienie słońca, których tak 
brakowało nam na początku maja.

Nasze przedszkole dwukrotnie odwiedził teatrzyk „Widzimi-
sie”. Fantastyczna para aktorów znana już przez nas i nasze dzieci 
odegrała dla nas przedstawienia pt. „Żuczek” i „Trzy małe świn-
ki”. Dzieci z wielkim zaangażowaniem oglądały przygody tytuło-
wych bohaterów, piszczały na widok Wilka, który zdmuchiwał ko-
lejne budowle Świnek i pomogły wrócić Żuczkowi do domu 
rozumiejąc, że prawdziwe szczęście i bogactwo odnajdzie właśnie 
tam. 

Dzień Dziecka obchodzony był w naszym przedszkolu wyjąt-
kowo, bo aż przez dwa dni. Pierwszego czerwca dzieci brały udział 
w specjalnie przygotowanych na ten dzień atrakcjach w swoich gru-
pach. Były zawody sportowe, zabawy taneczne, bańki mydlane, fo-
tobudka, lody, kino z popcornem i prezenty. Drugiego czerwca od-
był się Bal, który poprowadziła p. Kasia Wasiak. Dzieci przebrane w 
kolorowe stroje tańczyły do swoich ulubionych piosenek oraz 
uczestniczyły w przeróżnych konkursach.

Powoli zbliżają się wakacje. Z niektórymi z naszych przedszko-
laków zobaczymy się dopiero we wrześniu, jeszcze innych będzie-
my obserwować przez szybę życząc im powodzenia w drodze do 
szkoły. W lipcu nasze przedszkole „odpoczywa”, pełni sił wracamy 
na dyżur w sierpniu a miesiąc później rozpoczynamy kolejny pięk-
ny, pełen atrakcji rok szkolny. Tymczasem wszystkim życzymy cu-
downych i radosnych wakacyjnych chwil.

Paulina Królikowska
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Trzeci Etap 32. Wyścigu Solidarności  
i Olimpijczyków wystartował  
w Koluszkach 

Koluszki znalazły się na trasie 32. 
Międzynarodowego Wyścig Kolarski 
„Solidarności” i Olimpijczyków. Jest to 
druga po Tour de Pologne  pod wzglę-
dem rangi impreza kolarska w Polsce. 
To już drugi raz, gdy nasze miasto go-
ściło kolarzy. Tegoroczny wyścig, któ-
ry wystartował w Pabianicach a  po 
przebyciu swoją metę miał w Stalowej 
Woli, w Koluszkach( OSiR przy ulicy 
Zagajnikowej)  miał początek trzeciego 
etapu Wyścigu  i zakończył się w Siera-
dzu. W tegorocznej edycji Wyścigu So-

lidarności i Olimpijczyków wzięło udział, według wcześniejszych 
zapowiedzi-26 ekip ze 162 kolarzami. Rywalizacja toczyła się za-

równo w klasyfikacji indywidualnej, punktowej, górskiej, młodzie-
żowej i drużynowej. Zawodnicy, którzy wystartowali w trzecim eta-
pie z Koluszek, mieli na drodze do Sieradza do pokonania ponad 
190 kilometrów. Na tej trasie  wyznaczone zostały trzy lotne premie 
- na granicy powiatu Zgierskiego, a następnie w Piątku i Warcie. 
Przed starem w Koluszkach, zanim zaprezentowane zostały drużyny  
krajowe i międzynarodowe, biorące udział w Wyścigu, swoich sił na 
krótkim odcinku ulicy Zagajnikowej próbowali najmłodsi, których 
dopingowali rodzice i dziadkowie. 

Zk
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PROJEKTOWANE  
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE
ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE
AUDYTY ENERGETYCZNE

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

Dobre wyniki na Mitingu LA  
w Radomiu

Pomimo upałów nasi zawodnicy uzyskali szereg dobrych wyni-
ków startując w Lekkoatletycznym Mitingu dla Dzieci w Radomiu. 
W zawodach uczestniczyły osoby (od dzieci po seniora) posiadające 
licencje PZLA. 

Wartościowy wynik 
(3:21,77) w biegu na 1000 
m okraszony IV klasą spor-
tową i czwartym miejscem 
uzyskała Adrianna Siemiń-
ska. 

W biegach na 300 me-
trów, Milena Płocka w swo-
jej serii zajęła z czasem 
53,65 III miejsce i nowy re-
kord życiowy, szósta była 
Ania Siemińska (59,57). W 
pierwszej najsilniejszej 
grupie, po mocnej walce 
Ada Siemińska uzyskała 
czwarte miejsce i najlepszy 
tegoroczny wynik (49,36).

Trzeba przyznać iż wiele biegów w tym na 300 m było znacznie 
opóźnione, co spowodowało ponowne przeprowadzenie rozgrzew-
ki, do Koluszek wróciliśmy po 21:00.

Zaginęła Kotka!!! 
ul. Sikorskiego, Koluszki 

Dnia 21.06.2021 zaginęła kotka.

Mała, drobna, im. Bunia
(Biało-Czarno-Ruda)

Kotek domowy, 4 lata

Nr do kontaktu

517-893-433, 504-471-537, 

514-055-951

NAGRODA!!

Wielu mieszkańców podziwia kwietny ogródek przy jednym z bloków 
przy ul. Sikorskiego w Koluszkach

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

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.
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Piłka nożna 
Końcowa tabela rozgrywek w klasie okręgowej (gr. Łódź) w se-

zonie 2020/2021

1. Widzew II Łódź     34  85   136-20   
2. LKS Różyca      34  76   93-44   
3. GKS Ksawerów     34  72   96-45  
4. Włókniarz Pabianice   34  72   82-38  
5. UKS SMS Łódź     34  61   92-48   
6. Start Brzeziny      34  59   92-65   
7. AKS SMS Łódź     34  53   77-59   
8. Termy Uniejów     34  49   65-81   
9. KAS Konstantynów Ł.   34  48   71-68   
10. Victoria Rąbień     34  46   85-80   
11. Zawisza Rzgów     34  45   61-60   
12. Sokół II Aleksandrów Ł.  34  43   73-67   
13. GLKS Sarnów/Dalików  34  40   80-97   
14. Orzeł Parzęczew    34  38   63-97  
15. KS II Kutno      34  38   63-84  
16. KKS Koluszki     34  33   53-87   
17. GLKS Dłutów     34  16   20-110  
18. PTC Pabianice     34    5   20-172

Ostatnia kolejka 
LKS Różyca - AKS SMS Łódź   3:0  (walkower)

Wielki sezon Różycy,  
KKS spada do Klasy A

Dla kibiców z Koluszek zaskakująca wiadomość jest taka, że 
KKS spada do Klasy A i ponownie będzie rywalizował z drużyną 
z Gałkówka. Z kolei LKS Różyca na 75. rocznicę założenia Klu-
bu, sprawił sobie piękny prezent. Drugie miejsce w grupie tuż za 
rezerwami Widzewa to doskonały wynik. 

Co prawda niedosyt awansu pozostał, ale rywalizacja z tak moc-
nym klubem, który w każdej chwili może dosłać swym rezerwom 
posiłki z wyższej ligi, to zadanie ciężkie do zrealizowania. Na co 
zresztą zwraca uwagę prezes LKS Różyca Zbigniew Łudzikowski. 

- W rywalizacji z Widzewem były małe szanse, bo klub ten wy-
stawiał zawodników z pierwszej drużyny, ale fakt że nie przegrali-
śmy z nimi meczu (wygrana i remis u siebie), chyba bardzo dobrze 
o nas świadczy. Na pewno nie ma wstydu, a zajęcie przez tak małą 
miejscowość drugiego miejsca w „okręgówce”, uważam za wielki 
sukces. Dziękuję za to przede wszystkim zawodnikom i trenerowi 
Kornelowi Błażejewskiemu, który rozwija drużynę już trzeci rok, 
ale podziękowania za wsparcie kieruję także do Zarządu Klubu, bur-
mistrza Koluszek Waldemara Chałata oraz okolicznych sponsorów. 

W kolejnym sezonie drużynie z Różycy teoretycznie powinno 
być łatwiej, ponieważ na miejsce Widzewa Łódź do naszej grupy nie 
trafi klub z potężnym zapleczem piłkarskim. LKS Różyca nie ule-
gnie również osłabieniu.

- Mamy bardzo mocny skład. Dobra wiadomość jest taka, że 
wszyscy zwodnicy zostają, a dodatkowo spodziewamy się znaczą-

cych wzmocnień. Na pewno w składzie pojawią się miłe niespo-
dzianki – dodaje prezes.

Przy okazji prezes Zbigniew Łudzikowski dementuje obiego-
wą opinię, jakoby klub z Różycy płacił swoim „gwiazdom” gigan-
tyczne pensje. – Faktycznie grają u nas zawodnicy o znanych na-
zwiskach w świecie piłki nożnej. Nie zarabiają oni jednak nie 
wiem jakich pieniędzy. To co mieli zarobić grając w piłkę, już za-
robili. Teraz grają dla przyjemności, bo w drużynie tej jest sporo 
znających się dobrze kolegów, łącznie z trenerem, którzy ściągają 
się wzajemnie do naszego klubu. Rzadko zdarzają się tacy ludzie. 
Dzięki temu jest wspaniała atmosfera w drużynie. Zawodnicy 
przyjeżdżają na mecze z żonami, z dziećmi. Tydzień temu na za-
kończenie sezonu był również wspólny grill, na którym pojawiła 
się cała kadra z rodzinami.

Na koniec pozostała odpowiedź, kto wie czy nie na najważniej-
sze pytanie, czy klub z Różycy stać jest w ogóle pod względem fi-
nansowym na to, by występował w wyższej lidze? 

Tegoroczny brak awansu do IV ligi, nie jest tak bardzo bolesny 
dla Klubu, ponieważ Zarząd doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że 
pod względem infrastruktury, LKS Różyca nie zostałby i tak do-
puszczony do rozgrywek. 

- Awansować i grać na obcym stadionie - jak podkreśla prezes 
- chyba mijałoby się z celem. Nie mamy odpowiednich szatni, try-
bun, wszystko to wymaga remontu. Jedyne co mamy to super pły-
tę boiska, którą chwalą wszędzie. Obecnie na naszym stadionie w 
Różycy gościmy nawet obóz piłkarski dla dzieci i młodzieży z ka-
dry Łodzi. Młodzi piłkarze trenują u nas, a nocują w hotelu w An-
drespolu. Stan murawy to efekt owocnej współpracy z sołectwem, 
które pomaga nam finansowo. Ludzie generalnie są za tym by nam 
pomagać, bo widzą że pieniądze nie idą na marne, widzą konkretny 
efekt.  

W kwestii infrastruktury pojawiło się jednak światełko w tune-
lu. Gmina zdecydowała się na budowę nowego budynku klubowe-
go. Prace mają zostać zakończone w 2023 r. Wtedy do przebudowy 
pozostałyby już tylko trybuny, które przy występach w IV lidze po-
winny zapewnić 200 miejsc siedzących. Obecnie trybuny zapewnia-
ją 110 miejsc. Klub liczy jednak na to, że przy tak dużych sukcesach 
sportowych, dotacja ze strony samorządu która obecnie wynosi 58 
tys. zł w skali roku, zostałaby odpowiednio podwyższona. O resztę 
zadbaliby sponsorzy.       

(pw, fot. LKS Różyca)
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Burmistrz Koluszek informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach,                               

ul. 11 Listopada 65, w dniach od 29.06.2021 r. do dnia 20.07.2021 r., 
wywieszone są wykazy o przeznaczeniu działek gruntu, oznaczo-
nych numerami ewidencyjnymi: 401/55 o pow. 1382 m2, 401/39 o 
pow. 412 m2, 401/40 o pow. 375 m2, 401/43 o pow. 396 m2, 401/70 o 
pow. 786 m2, położonych 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.

                              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.

Księgarnia Skład Główny 
zaprasza na kino letnie

Już 9 lipca Księgarnia Skład Główny rusza z kolejnym cyklem 
„Literatura na ekranie”. W tym roku plenerowe KINO zostanie urzą-
dzone NA KOZIM RYNKU (zielony skwer za stacją Orlen przy ul. 
Wigury w Koluszkach). 

Seanse będą organizowane w wakacyjne miesiące co dwa tygo-
dnie. 9 lipca o godz. 21.00 Księgarnia zaprasza na film „Co gryzie 
Gilberta Grape’a” (reż. Lasse Hallstrom). W tytułową postać wciela 
się Johnny Deep, a u jego boku będzie można zobaczyć młodego Le-
onarda DiCaprio i Juliettę Lewis. Film powstał na podstawie książ-
ki „Co gryzie Gilberta Grape’a” autorstwa Hedges Peter.

Organizator zapewnia leżaki oraz koce. Wstęp wolny! Kolejne 
seanse: 23.07, 06.08, 20.08.

Teatr plenerowy dla dzieci  
z pięknym przesłaniem 

W ubiegłym tygodniu na tzw. Kozim Rynku w Koluszkach, Księgar-
nia Skład Główny zorganizowała spektakl plenerowy  „O Słodkiej Kró-
lewnie i Pięknym Księciu”. Publiczność i pogoda dopisały. Przedstawie-
nie spotkało się z ciepłym odbiorem, dzieci zafascynowały kukiełki i 
scenografia, a dorosłych porwało przesłanie sztuki, traktujące o tym, że o 
każdą relację między ludźmi trzeba dbać. Zielony skwer na Osiedlu Sta-
romiejskim okazał się przyjaznym miejscem na kolejne wydarzenia. Or-
ganizator planuje już wystawienie teatru plenerowego dla dorosłych. Wy-
darzenie odbyło się w ramach przedsięwzięcia  „Tabor literacki”. 

(Fot. Karolina Włodarkiewicz Obstinate photographer)
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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

Biuro Rachunkowe  
Kredo

Małgorzata Zielińska

Koluszki ul. 11 Listopada 65 
pokój 312  

(budynek Urzędu Miejskiego)
pn. – pt. 8.00-15.00

tel. 532-155-142

Księgowość  
dla małych i dużych firm, 

doradztwo

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

Certyfikat Ministra Finansów 67494/2014
 � 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.

Likwidacja sklepu BRACIA KILIAN
ul. Partyzantów 3

WYPRZEDAŻ bluzki, koszulki od 5 zł, bluzy od 8 zł
Zapraszamy pn-pt 9.00-15.00 

Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

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

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIELINSTALACJE 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

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

BARBER SHOP 
GENTLEMAN 

zaprasza na profesjonalne strzyżenie 
oraz stylizację brody

poniedziałek – piątek: 8.00-20.00    
sobota: 9.00-15.00
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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

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
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
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam ziemię rolną,  
tel. 609-684-898
Sprzedam dom z budynkami 
gospodarczymi i 1ha 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 63 m2, 698-288-657
Sprzedam ziemię 4,30 ha na terenie 
gminy Koluszki, 669-576-994

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Mieszkanie do wynajęcia 49 m2, 
pierwsze piętro, tel. 508-363-845 
Do wynajęcia lokal ogrzewany 200 
m2 lub 100 m2, wszystkie media, 
667-162-885
Do wynajęcia mieszkanie o pow. 
150 m2 (stan surowy), ul. Głowac-
kiego 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 budynek 100 m2, 
media. Wola Łokotowa 6,  
gm. Jeżów, tel. 44 714-04-79  
lub 726-700-567

SPRZEDAM
Pyszne czereśnie. Tanio,  
tel. 505-771-121
Czarną ziemię sprzedam. Możliwy 
transport, 601-467-172
Krowę, jałówkę, cielaka sprzedam, 
601-467-172
Sprzedam drewno kominkowe  
i rozpałkę, 608-830-403
Betoniarka 150, 607-042-857
Drewno opałowe kominkowe,  
tel. 509-101-167
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377

OGŁOSZENIA DROBNE
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA
Zatrudnię pracowników do maga-
zynu opakowań tekturowych. Mile 
widziana obsługa wózka widłowego, 
tel. 730-130-577 lub 603-583-815
Zatrudnię kierowcę na BUSA - trasy 
międzynarodowe, tel. 693-97-97-01
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 pracowni-
ka 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 dwuzmianowa, 
orzeczenie o niepełnosprawności 
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
Szwaczki zatrudnię. Gwarancja 
pracy cały rok. Własna produkcja, 
powtarzalność wzorów, soboty 
wolne. 605-600-896

RÓŻNE
SpływyKajakowePilicą,  
506-704-420

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

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.
 � 12.07.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Andersa Nr 2, 3, 

7, 8, 9, 10, 11, Piłsudskiego 4, Sikorskiego 15.
 � 15.07.2021 r. w godz. 8:00 do 11:00: Koluszki ul.: Hetmana 3 do 6, 

Kulczyńskiego 1, 3, 4, 6 
 � w godz. 11:00 do 14:00: Borowa ul.: Krótka, Krzywa, Liliowa, Wi-

nogronowa. 
 � 16.07.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Budowlanych 

4A, 4b, 4C, 6, 8, 10, 13, 19, 25, 27, 29, Miła 1 do 6. 

Zatrudnimy kierowcę C+E – kontenery. Praca po kraju w cyklu tygodnio-
wym. Początek i koniec w Koluszkach, tel. 505-147-805
Zatrudnię szwaczki i chałupniczki, 664-975-055
Do wynajęcia mieszkanie w Koluszkach, 664-739-379
Zatrudnię pracownika do produkcji palet, 785-998-740
Zatrudnię panów do sprzątania i obsługi maszyn myjących w zakładzie 
produkcyjnym na terenie Koluszek. Orzeczenie o niepełnosprawności mile 
widziane. Tel 534 096 941
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SPRZEDAŻ - SERWIS  
NARZĘDZI I MASZYN  

OGRODNICZYCH I BUDOWLANYCH
 www.arkadianarzedzia.pl

 Koluszki, tel. 502-651-007

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

DOWÓZ GRATIS NA TERENIE KOLUSZEK

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

Gabinet  
„ALEXANDER-MED”

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

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

95-040 Koluszki
ul. 11 Listopada 41  

godz. 10.00-11.30; 18.00-20.00

NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

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

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

POMPY CIEPŁA
bezwarunkowej gwarancji5 

L
A
T

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

tel. 501 10 22 81, 509 307 458
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KANCELARIA PRAWNA
Radca Prawny TOMASZ KOS

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

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

dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

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

tel. 509 099 286

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

 
 KOSTKA � 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

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

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

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

NAPRAWA
Sprzętu budowlanego

Koparko-Ładowarki i inne

Wykonujemy części  
zamienne jak oryginały  

ze stali gatunkowej  
– hartowanej

Tel. 667-162-885
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Piątek  
2.07

15:00 TOM & JERRY
17:00 MAGNEZJA
19:30 MINARI

Sobota  
3.07

15:00 TOM & JERRY
17:00 MAGNEZJA
19:30 MINARI

Niedziela  
4.07

15:00 TOM & JERRY
17:00 MAGNEZJA
19:30 MINARI

Środa 
7.07

17:00 MAGNEZJA
19:30 MINARI

Czwartek 
8.07

17:00 MAGNEZJA
19:30 MINARI

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.

MINARI
USA / Dramat / 2020 / 115 min. / 2D Napisy

W pogoni za amerykańskim 
snem Jakob Yi (Steven Yeun) 
przeprowadza swoją rodzinę z 
Kalifornii do sielskiego Arkan-
sas. Jego marzeniem jest stwo-
rzyć własną farmę, której plony 
mogłyby zaopatrywać okolicz-
nych koreańskich sklepikarzy. 
Pozostali członkowie rodziny nie 
są zadowoleni z przenosin, 
zwłaszcza, gdy okazuje się, że 
ich nowy dom ma… kółka i jest 
tak wątły, że może sobie nie po-
radzić z nawiedzającymi okolicę 
tornadami.Jakby tego było mało, 
do rodziny dołącza nieco szel-

mowska babcia z Korei. Choć nie pachnie tak jak powinna, a jej me-
tody wychowawcze są dość dziwaczne, na przekór wszystkiemu, 
nawiązuje nić porozumienia z 6-letnim niesfornym Davidem, a pozo-
stałych członków rodziny uczy, jak tworzyć nową więź z Ameryką, 
pielęgnując równocześnie własną tradycję.Zaskakująca i zawadiacka, 
a jednocześnie pełna czułości, uniwersalna opowieść o delikatnej 
sztuce zapuszczania nowych korzeni, która wymaga czasu, cierpliwo-
ści i pokory, trafnie nawiązująca do wytrzymałego koreańskiego zioła 
minari, które wyrośnie wszędzie, gdzie się je posadzi.

MAGNEZJA
Polska / Komedia / Western / Kryminał / 2020

Pogranicze polsko-sowieckie, przełom lat 20. i 30. XX wieku. 
Po śmierci szefa gangu i głowy rodziny, władza nad przestępczym 

klanem Lewenfiszów przechodzi 
w ręce jego córki – Róży (Maja 
Ostaszewska). Razem ze swoimi 
siostrami kobieta kontynuuje 
szemrane interesy ojca i robi 
wszystko, by oprzeć się rosną-
cym w siłę sowieckim bandytom, 
którym przewodzi konserwatyw-
ny Lew (Andrzej Chyra). 

Tymczasem w cieniu rywa-
lizacji dwóch potężnych rodzin, 
nierozłączni bracia – Albin (Ma-
teusz Kościukiewicz) i Albert 
Hudini (Dawid Ogrodnik) – 
wcielają w życie swój przewrot-
ny plan. Z pomocą uwodziciel-

skiej Heleny (Magdalena Boczarska) chcą okraść bank, w którym 
przechowywane są bogactwa Lewenfiszów. 



Otwarcie sezonu  
w Lisowicach

W miniony weekend uruchomiono kąpielisko oraz baseny w Li-
sowicach. Z dnia na dzień przybywa chętnych do wypoczynku. Kusi 
przede wszystkim darmowa kąpiel w zalewie i wakacyjne prażenie 
się na plaży, ale w tygodniu można było również spotkać osoby ko-
rzystające z płatnych basenów. Do użytku oddano również dwa bo-
iska do piłki plażowej. Aby pograć należy przyjść z własną piłką. 
Przy plaży znajduje się ogólnodostępna przebieralnia oraz płatna 
murowana toaleta. Toalety nie obsługuje pracownik. Żeby z niej 
skorzystać należy wrzucić do zamka monetę 1 zł. Obecnie jeszcze 
nie funkcjonuje restauracja, w której można by rozmienić pieniądze, 
a zatem radzimy mieć przy sobie monety o takim nominale. Na tere-
nie płatnych basenów stoją darmowe toytoye. Sukcesywnie do użyt-
ku dochodzić będą kolejne atrakcje, a sam teren będzie „dopieszcza-
ny” pod względem wizualnym, o czym informować będziemy w 
kolejnych artykułach.

(pw)        


