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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

27.08  
ul. Głowackiego 20

28.08  
ul. Korczaka 5

29.08  
ul. Sikorskiego 6A

30.08  
ul. 3 Maja 8

31.08  
ul. 3 Maja 19G

1.09  
ul. Brzezińska 54

2.09  
ul. Przejazd 6
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LINPARK w Lisowicach zaprasza
W najbliższych dniach uruchomiona zostanie jedna z najwięk-

szych atrakcji w Lisowicach, czyli Park Linowy. Obiekt jest już goto-
wy. Składa się on aż z 19 drewnianych pali, wykonanych z wytrzyma-
łego modrzewia syberyjskiego. Między palami rozwieszonych zostało 
blisko 700 metrów tras o różnym stopniu trudności. Dzięki temu, że 
trasy zostały umieszczone na trzech różnych wysokościach, każdy, bez 
względu na wiek i umiejętności, będzie mógł spróbować swoich sił.  

Najwyższa platforma umożliwi nam chodzenie na wysokości 9 
metrów. To trasa dla KOMANDOSÓW. Dla dzieci zostały przygoto-
wane trasy na wysokości 80 cm nad ziemią. Ogółem park linowy 
składa się z 67 przeszkód. Każda z przeszkód to tor o długości 8 me-
trów. Najbardziej efektownym elementem parku, którego nie wypa-
da nie zaliczyć, jest tzw. zjazd tyrolski, czyli przejazd na linie stalo-
wej na specjalnym karabinku z rolkami. Zjazd ma długość prawie 
100 metrów i jest on tak pomyślany, by zjechać, a następnie drugą 
liną powrócić.

UWAGA: Park linowy będzie atrakcją całoroczną, oznacza to 
zatem, że będzie funkcjonował również zimą. Operatorzy już myślą 
nad stworzeniem „zimowych” przeszkód. 

(pw)

CENNIK - LINPARK w Lisowicach
TRASA zielona (JUNIOR) – 15 zł
TRASA niebieska (DASZ RADĘ) – ulgowy 20 zł, normalny 25 zł
TRASA czerwona (KOMANDOS) – ulgowy 30 zł, normlany 35 zł  
TRASA czarna (TYROLSKI ZJAZD) – ulgowy 25 zł, normalny 30 zł
TRASA czerwona + czarna – ulgowy 45 zł, normalny 50 zł
TRASA czerwona + niebieska – ulgowy 50 zł, normalny 55 zł
TRASA czerwona + niebieska + czarna – ulgowy 60 zł, normalny 70 zł

Zakup biletu upoważnia do jednorazowego wejścia na dany tor 
przeszkód. Numer telefonu do informacji i rezerwacji: 535-408-245.

Do kiedy atrakcje w Lisowicach

Ten weekend to ostatni dzień, w którym będzie funkcjonowało 
strzeżone kąpielisko w Lisowicach. Po niedzieli zamknięte zostaną 
także baseny. Jeśli pogoda pozwoli na to, do końca października bę-
dziemy mogli jeszcze wypożyczyć kajaki oraz poszaleć na wakebo-
ardzie. Park linowy będzie atrakcją całoroczną. 

(pw)

Numery telefonów do poszczególnych atrakcji 
(rezerwacja i informacja):
 - park linowy: 535-408-245
 - wakeboard: 572-364-193
 - kajaki: 536-015-215

Groźny wypadek w Koluszkach

Rowerzysta zderzył się z samochodem 
20 sierpnia 2021 roku około godziny 13.00, w Koluszkach na ul. 

11 Listopada doszło do groźnego wypadku drogowego. Ze wstępnych 
ustaleń policjantów na miejscu wynika, iż 86-letni mieszkaniec gminy 
Koluszki jadąc rowerem od miejscowości Katarzynów w kierunku 
ronda, skręcił gwałtownie w lewo w wyniku czego doszło do zderze-
nia z jadącym w przeciwnym kierunku samochodem mitsubishi, któ-

rym kierował 24-letni mieszka-
niec gminy Koluszki. W wyniku 
zdarzenia ranny został rowerzy-
sta. - Mężczyzna został przetrans-
portowany lotniczym pogoto-
wiem ratunkowym do szpitala w 
Łodzi. Kierujący samochodem 
był trzeźwy - powiedziała nam 

sierż. szt. Aneta Kotynia, oficer prasowy komendy powiatowej Policji 
w Koluszkach.

Koluszkowscy policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia 
pod nadzorem prokuratury. Policjanci kolejny raz przypominają, że 
rowerzysta, który ma do dyspozycji drogę dla rowerów lub pas ruchu 
dla rowerów, obowiązany jest do korzystania z nich. Na drogach tych 
w większości obowiązują takie same reguły jak na jezdni, tzn. należy 
poruszać się prawą stroną z bezpieczną prędkością. W przypadku bra-
ku wymienionych dróg rowerzysta może poruszać się po jezdni.

- Kierowców przestrzegamy, aby podczas wyprzedzania rowe-
rzysty zachowywali szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny 
odstęp. Odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m - mówi sierż. szt. 
Aneta Kotynia z KPP w Koluszkach.

Aktualnie w przepisach dotyczących ruchu rowerów nie ma 
zapisów dotyczących kasków ochronnych ani kamizelek odblasko-
wych. Pamiętajmy jednak, że zakładając kask chronimy głowę, 
część ciała najbardziej narażoną na urazy. Kamizelka odblaskowa, 
szelki odblaskowe, opaski, ułatwiają dostrzeżenie rowerzysty 
przez kierowcę, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycz-
nych.

Policja apeluje do wszystkich kierujących o respektowanie 
przepisów ruchu drogowego oraz o wzajemny szacunek.
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Awaria pociągu INTERCITY  
w Kaletniku

25 sierpnia 2021 roku przed godziną 8.00 rano Stanowisko Kie-
rowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej po-
wiatu łódzkiego wschodniego otrzymało zgłoszenie o awarii składu 
pociągu pospiesznego w miejscowości Kaletnik w pobliżu Kolu-
szek. Na skutek uszkodzenia trakcji elektrycznej i pantografu pociąg 

relacji Łódź – Warszawa zatrzymał się przed miejscowością Kalet-
nik. Po dojeździe zastępów strażacy zabezpieczyli wraz ze służbami 
kolei miejsce zdarzenia, a następnie  pomogli opuścić kilku osobom 
skład pociągu, które w związku z zaistniałą sytuacją odczuwały dys-
komfort psychiczny. Następnie po podstawieniu sprawnego składu 
przez wyznaczone drzwi ewakuacyjne strażacy przy użyciu drabin 
przenośnych i innego sprzętu wykonali tzw. trap do przemieszczenia 
172 pasażerów do podstawionego składu osobowego, który po chwili 
odjechał w stronę Warszawy. Działania zakończono po niespełna go-
dzinie i nikt z pasażerów oraz ratowników nie doznał obrażeń. W dzia-
łaniach brały udział trzy zastępy  z JRG Koluszki oraz OSP Koluszki.

Dodatkowe zajęcia  
dla przedszkolaków

Od września mają ruszyć dodatkowe zajęcia dla dzieci z przed-
szkoli na terenie naszej gminy. Będą to bezpłatne zajęcia, pozapro-
gramowe, na które gmina pozyskała dotację z UE w wysokości 470 
tys. zł. W ramach powyższych środków zorganizowane zostaną m.
in.: zajęcia językowe dla 100 dzieci, nauka gry w szachy i warcaby 
dla 50 dzieci, zajęcia taneczne dla 100 dzieci, zajęcia plastyczne dla 
100 dzieci, a także zajęcia z logopedą.

Nabory prowadzone będą w macierzystych przedszkolach. 
Same zajęcia będą odbywać się w różnych miejscach. W pierwszych 
dniach nowego roku szkolnego rodzice otrzymają ankiety w celu 
ustalenia zainteresowania poszczególnymi zajęciami. Szczegóły po-
znamy wkrótce.

Kontrola umów na odbiór odpadów  
powstających na terenie nieruchomo-
ści niezamieszkałych

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, z późn. 
zm.) Burmistrz Koluszek, informuje o przystąpieniu do sporządzenia ewidencji 
umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości niezamieszkałych w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieru-
chomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy.

Urząd Miejski w Koluszkach przypomina, że zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. usta-
wy właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się z terenu 
nieruchomości odpadów komunalnych i którzy nie są obowiązani do ponoszenia 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są zobowiąza-
ni do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nierucho-
mości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej (wykaz podmiotów do-
stępny jest na stronie Urzędu Miejskiego w Koluszkach www.koluszki.pl, ), przez 
okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Do nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich, na których nikt nie 
mieszka, a wytwarzane są odpady komunalne zalicza się np. budynki użytecz-
ności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakła-
dy rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, targowiska, cmentarze itp.

Dopuszcza się w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego 
obsługi biurowej działalności gospodarczej uiszczanie opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości za-
mieszkałej.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele 
mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieru-
chomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów 
komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym. Właściciele nie-
ruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do: 

uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 
za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją,

indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z podmiotem upraw-
nionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest 
działalność gospodarcza), a w przypadku gdy część niezamieszkała jest wynaj-
mowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący chyba, że 
umowa najmu lokalu stanowi inaczej. 

Jednocześnie informujemy, że brak posiadania aktualnych umów na od-
biór odpadów komunalnych, skutkować będzie nałożeniem kary grzywny na 
podstawie art. 10 ust. 2 ww. ustawy.

W związku z powyższym wszyscy przedsiębiorcy z terenu naszej gminy, 
którzy do tej pory nie zawarli jeszcze takiej umowy, zobowiązani są niezwłocz-
nie tego dokonać oraz przesłać lub dostarczyć kopię umowy do Urzędu Miej-
skiego w Koluszkach , ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki w terminie do 
15.10.2021 r.: pocztą elektroniczną na adres: um@koluszki.pl, lub ePUAP, li-
stownie na adres: Urząd Miejski w Koluszkach ul 11 Listopada 65, 95-040 Ko-
luszki, osobiście w godzinach pracy urzędu.

Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej , stano-
wisko do spraw gospodarki odpadami w Urzędzie Miejskim w Koluszkach pod 
numerem  telefonu;  44 725 67 49
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75-letni mieszkaniec Koluszek  
utonął w zalewie w Lisowicach 

Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności 
śmierci 75-letniego mężczyzny, który ostatni raz widziany był w 
piątek w Lisowicach. Podczas prowadzonych działań poszukiwaw-
czych zwłoki mężczyzny zostały znalezione w pobliskim zbiorniku 
wodnym.

21 sierpnia 2021 roku w  godzinach wieczornych zgłosiła się do 
Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach  rodzina zaginionego 
75-letniego koluszkowianina, która poinformowała, iż mężczyzna 
dzień wcześniej wyszedł z domu i do tej pory nie wrócił. Jak się 
okazało wyjechał z domu na przejażdżkę rowerową koło południa. 
Rodzina próbowała szukać mężczyzny na własną rękę, kiedy jed-
nak to nie przynosiło skutków, poinformowała o wszystkim poli-
cjantów z koluszkowskiej komendy. Natychmiast rozpoczęły się 
ustalenia i działania poszukiwawcze. W jednostce ogłoszono alarm 
dla funkcjonariuszy. 22 sierpnia 2021 roku około południa policjan-
ci przeszukując teren w Lisowicach zauważyli w zbiorniku wodnym 
zwłoki mężczyzny. Jak się okazało był to 75-letni mieszkaniec Ko-
luszek. 

Obraz z kamer monitoringu miejskiego wskazuje na to, że  do 
tragicznego zdarzenia doszło bez udziału osób trzecich. Na nagraniu 
widać poszukiwanego mężczyznę, który ok. godz. 23.00 wchodzi do 
zbiornika i w nim pływa. Przyczyną śmierci było zatem najprawdo-
podobniej utonięcie. 

Oświadczenie Urzędu Miejskiego  
w Koluszkach

W nawiązaniu do pojawiających się informacji prasowych in-
formujemy, że zdarzenie związane z utonięciem osoby w naszym za-
lewie nastąpiło w późnych godzinach nocnych, kiedy kąpielisko nie 
jest strzeżone przez ratowników. Wydarzenie miało miejsce już po 
zakończeniu organizowanych w Lisowicach wydarzeń. Na wniosek 
policji zabezpieczone zostały nagrania monitoringu obiektu, które 
potwierdzają przebieg zdarzenia. Rodzinie zmarłego składamy wy-
razy współczucia.

Policjanci ostrzegają!
Brawura, alkohol, niestrzeżone kąpieliska – to często droga do 

tragedii. Zawsze warto czuć respekt przed żywiołem, jakim jest 
woda.  Czy jest to kąpiel w rzece, jeziorze, morzu czy oceanie nie-
zbędne jest trzeźwe myślenie, poczucie odpowiedzialności i zdro-
wy rozsądek! Woda najczęściej nie wybacza błędów!

Przede wszystkim wybierajmy kąpieliska strzeżone, na których 
znajdują się profesjonalni ratownicy wodni. To właśnie tam, pod 
okiem wykwalifikowanych fachowców możemy mieć przeczucie, 
że w przypadku jakiegokolwiek niebezpieczeństwa czy zagrożenia 
ratownicy natychmiast zareagują i udzielą nam pomocy. Nie przece-
niajmy swoich możliwości, warto mierzyć siły na zamiary. Aseku-
rujmy się obecnością innych osób czy bojką. Jeśli chcemy spróbo-
wać pływania długodystansowego, to lepszym miejscem będzie 
basen niż środek jeziora. 

Nigdy nie wchodźmy do wody po alkoholu, który powoduje 
zaburzenia zmysłów, orientacji czy równowagi. Nawet jego nie-
wielka ilość w połączeniu z wysoką bądź niską temperaturą powo-
duje, że nasze reakcja na niebezpieczeństwo mocno się opóźnia. 
Zwracajmy uwagę na osoby które są obok nas. Może się okazać, że 
ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy. Jeżeli będziemy w stanie 
mu pomóc to starajmy się to zrobić, ale w granicach swoich moż-
liwości. Jeżeli nie będziemy się czuć na siłach to poinformujmy o 
tym inne osoby a przede wszystkim służby ratunkowe.

Przerwy w dostawach prądu
 � 27.08.2021 r. w godz. 8:00 do 14:00: Wola Cyrusowa Kol.  

22-45; 161-245;Wola Cyrusowa 30, 36, 40, 43, 44
 � 30.08.2021 r. w godz. 8:00 do 14:00: Koluszki ul. Miedziana 

2-10, Złota 4-19, Żeliwna 1-46
 � 31.08.2021 r. w godz. 8:00 do 14:00: Koluszki ul. 11 Listopada 84, 

Warszawska 191-193, Wiejska 1, 3. 
 � 7.09.2021 r. w godz. 8:00 do 12:00: Borowa ul.: Cytrynowa, 

Pomarańczowa. w godz. 12:00 do 15:00 : Koluszki ul.: Konop-
nickiej od Nr 34 do 43.

 � 8.09.2021 r. w godz. 12:00 do 16:00: Gałków Duży ul.: Główna 
Nr od 90 do 145, Jesienna Nr od 1 do 8, Letnia Nr od 1 do 4, 
Przyrodnicza nr od 2 do 36, Zimowa.

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej 
30 sierpnia (poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się XXXVII 

zdalna sesja Rady Miejskiej w Koluszkach. 
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O sytuacji w branży tury-
stycznej z Anną Michalec z Biu-
ra Podróży Turkus przy ul. Gło-
wackiego 21 w Koluszkach, 
rozmawia Zbigniew Komorow-
ski. 

- Czy pandemia bardzo 
spowolniła ruch turystyczny? 

- Pandemia do biur podróży 
wkroczyła 13 marca 2020 roku, 
kiedy to od następnego dnia zo-
staliśmy zmuszeni do pozosta-
nia w domach. Do lipca 2020 r. 
w zasadzie nie latały samoloty, 
więc przez okres 5 miesięcy 
pandemia wręcz zatrzymała, a 

nie spowolniła turystykę. W lip-
cu na poszczególnych kierun-
kach zaczęły powoli odbywać 
się loty i wiele osób skorzystało 
jeszcze z wakacji. Ci, którzy 
mieli wykupione wyjazdy na 
czas od marca do lipca, niestety, 
nie mogli z nich skorzystać. 
Otrzymali zwrot całości wpłaco-
nych pieniędzy, vouchery na ko-
lejne wakacje lub przerezerwo-
wali swoje pobyty na późniejsze 
terminy, zgodnie ze swoją decy-
zją. Ten sezon jest już zdecydo-

wanie lepszy. Klienci są spra-
gnieni wakacji i wyjazdów 
zagranicznych i od kilku miesię-
cy tłumnie przybywają do biura, 
by rezerwować swoje wymarzo-
ne wakacje. Ruch jest bardzo 
duży, co widać po dostępności 
miejsc w samolotach i hotelach. 

-Dokąd w tym sezonie wa-
kacyjnym klienci Turkusa wy-
jeżdżają? Które z regionów są 
najbardziej oblegane?

-W tym sezonie, szczegól-
nie w początkowej jego fazie, 
wybierali regiony, które wpusz-
czały turystów bez większych 
obostrzeń. W czerwcu ogromną 
popularnością cieszyła się Alba-
nia. Do tej chwili można tam po-
lecieć nie będąc zaszczepionym 
i bez konieczności wykonywa-
nia testów przed wylotem. Spora 
ilość turystów wypoczywa rów-
nież w Grecji, Bułgarii, Turcji, 
Włoszech, na Wyspach Kanaryj-
skich czy Egipcie. Tutaj osoby 
zaszczepione mogą przyjechać 
drukując certyfikat zaszczepio-
nego ze swojego Internetowego 
Konta Pacjenta. Chciałabym za-
znaczyć, że osoby niezaszcze-
pione mogą polecieć w zasadzie 
wszędzie, wykonując jedynie 
test PCR lub test antygenowy 
przed wylotem. Spotkałam się z 
takimi głosami, że osoby nie-
zaszczepione nigdzie nie mogą 
wypocząć. To kompletna bzdu-
ra. W żadnym momencie pande-
mii nie było takiej sytuacji. Za-
tem dementuję plotki - każdy 
może wypocząć, czy jest zacze-
piony, czy też nie. W biurach po-
droży otrzymaliśmy specjalne 
kody rabatowe dla naszych 
klientów na wykonywanie ta-
kich testów. Test antygenowy 
można już zrobić za 94 zł, więc 
nie jest to duża kwota. 

-Państwa klienci lubią tu-
rystykę czynną czy zdecydo-
wanie wolą spędzać dwa tygo-
dnie nad basenem pod 
palmami? Jak to wygląda sta-
tystycznie?

-Do momentu pandemii 2/3 
klientów wybierało wakacje sta-
cjonarne. Będąc na takich wy-
jazdach, często poza leżakowa-
niem pod palmą, korzystali 
również z wycieczek fakulta-
tywnych, bądź też wypożyczali 
samochód i na własną rękę zwie-
dzali miejsce, do którego przy-

byli. 1/3 klientów wybierała na-
tomiast typowe wycieczki 
objazdowe, gdzie każdego dnia 
śpimy w innym miejscu i zwie-
dzamy ile się da, wg programu.

W tym roku zauważam, że 
klienci w niemal 100% wybiera-
ją wyjazdy stacjonarne. Będąc 
na miejscu najczęściej wypoży-
czają samochody i nie chcąc tra-
fiać w tłum, indywidualnie zwie-
dzają okolice. Jest to zrozumiałe 
ze względu na panującą nadal 
pandemię.  

-Z mediów społecznościo-
wych można zauważyć, że z 

polskich miast uwielbia Pani 
Kraków i często tam powraca. 
Czym Panią zachwyciła daw-
na stolica Polski? Wawel, sta-
rówka, planty, a może żydow-
ski Kazimierz?

-Kraków kocham od cza-
sów studiów, kiedy to miałam 
okazję odbywać miesięczne 
praktyki na Wawelu. Od tego 
momentu rzeczywiście wracam 
tam, kiedy tylko mam chwilę. 
Za każdym razem przemierzam 
ulice Starego Miasta wsłuchując 
się w Mariacki Hejnał,  podą-
żam na Wawel, do Wawelskiej 
Katedry, spaceruję plantami i 
biegnę na Kazimierz. Nie jestem 
w stanie jednoznacznie powie-
dzieć, które z tych miejsc za-
chwyca mnie najbardziej. Kra-
ków to jest po prostu miasto, 
które ma swój przecudowny kli-
mat. 

-Zachęciłaby Pani do 
zwiedzania naszego kraju? Co 
warto obejrzeć i gdzie się wy-
brać?

-Zdecydowanie tak. Polska 
to przepiękny kraj. Mamy to 
szczęście mieć i góry i morze. 
Czemu z tego nie skorzystać? Ja 
staram się robić krótkie wypady 
weekendowe dość często i na-
prawdę zachęcam. Poza mo-
rzem i górami mamy przecu-
downe jeziora, pozostałości po 
zamkach, piękne stare miasta. 
Baza hotelowa w ostatnich latach 
bardzo się rozwinęła, możemy 
wypoczywać naprawdę na bar-
dzo wysokim poziomie. Ponadto 
ci, którzy mają dzieci mogą do 
marca 2022 roku wykorzystać 
bony 500 zł, jeśli jeszcze tego nie 
zrobili. Takimi bonami można 
również płacić w moim biurze, 
gdyż w ofercie posiadam rów-
nież wczasy w Polsce.

Ruszyliśmy masowo 
na wakacje 
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Koluszkowska pielgrzymka 
dotarła na Jasną Górę 

Żar i chłód, wysiłek i ból, tysiące postawionych kroków. To co-
dzienność na pielgrzymim szlaku, a mimo to już od 30 lat mieszkań-
cy naszej gminy niestrudzenie podążają do Sanktuarium Matki Bo-
żej Częstochowskiej.

Czy była to udana piel-
grzymka? Nie mam poję-
cia. Z pielgrzymką jest bo-
wiem trochę jak z życiem. 
Życie rozgrywa się w sercu, 
pielgrzymka również. Moż-
na wstać z niechęcią o 5.00 
rano, ale równie dobrze  

można wstać z radością o wschodzie słońca. Możesz iść przez wkurza-
jące pole, ale możesz przecież kroczyć przez to samo pole jak przez nie-
znany ląd. Możesz wysłuchać nudnej mszy, ale możesz też przeżyć ją 
jako fascynującą rozmowę z Bogiem. Wszystko zależy od ciebie. 

Co było zatem na tegorocznej pielgrzymce? Było dużo deszczu. 
To prawdziwa rzadkość. Deszcz padał jednak w idealnych momen-
tach, jakby pod Bożą kontrolą. Na pielgrzymce to naturalne. Były 
hulajnogi. Kilka osób hulało aż miło. Była pyszna zupa i mięta z 
kuchni polowej, nieodłączne elementy 30-letniej historii koluszkow-
skiej pielgrzymki. W ostatnim czasie do tradycji doszła nowocze-
sność, ale jakże miła nowoczesność: podążające za pielgrzymką Toi 
Toie oraz umilająca leśny marsz muzyka ze smartfona. Były słodkie 

bułki od Burmistrza, było słońce, były mokre skarpetki, były bąble, 
a jak bąble to i kochana pomoc medyczna. Była rozradowana grupa 
muzyczna, i zdyscyplinowani kierujący ruchem. Były codzienne po-
wroty na nocleg do domu, i codzienne wyjazdy na trasę. Były żarty 
i zaduma, był człowiek i Bóg. Była też przygoda. 

Pielgrzymka to ciekawy organizm, w którym każdy ma swoje 
niepowtarzalne miejsce. I będziemy pielgrzymować zapewne kolej-
ne 30 lat, jeśli współpraca i troska o drugiego człowieka wciąż bę-
dzie gościć w naszych sercach. 

(pw)

Pielgrzymka w liczbach
Na tegoroczne rekolekcje w drodze zapisało się 170 pątników. 

Nie oznacza to jednak, że każdego dnia na trasę wychodziła dokład-
nie taka liczba pielgrzymów. Część osób dołączała bowiem do piel-
grzymki w wybranych dniach. Pielgrzymka przeszła 137 kilome-
trów w 5 dni. Najstarszym pielgrzymem był Wiesław Jaworski lat 
80, a najmłodszą 5-miesięczna Hania Woźniak. Z kuchnią polową 
równe 30-lat podążali Irena Nowak i Stanisław Lach. Czy to możli-
we by uczestniczyć w pielgrzymce 11 razy, mając zaledwie 10 lat. 
Dla koluszkowskiej pielgrzymki to nic trudnego, wystarczy podró-
żować już w brzuchu mamy. Kierownikiem 30 jubileuszowej piel-
grzymki był ksiądz Michał Pietrasik - proboszcz parafii w Gałkowie 
Dużym. Z pątnikami kroczyli także ks. Piotr Ciącio z parafii Św. Ka-
tarzyny w Koluszkach, ks. Tomasz Król, posługujący w Gałkowie 
Dużym diakon Łukasz Kowalski, a także kleryk Patryk Nowacki. 
Do naszej pielgrzymki dołączył także ks. Stanisław Cichosz.     
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O pielgrzymowaniu 
w drodze i w życiu 

Z księdzem Michałem Pietrasikiem, proboszczem parafii Świę-
tej Trójcy w Galkowie Dużym, kierownikiem XXX Jubileuszowej 
Pieszej Pielgrzymki z Koluszek na Jasną Górę rozmawia Zbigniew 
Komorowski. 

-Która to już pielgrzymka w życiu księdza?
-Nie jestem w stanie policzyć.
-Jakim zjawiskiem religijnym w relacji do Boga jest dla 

Księdza pielgrzymka?
-To specyficzna forma modlitwy, rekolekcji w drodze, choć nie 

wiem, czy „specyficzny” jest tu dobrym słowem. Na pewno jest to 
taka forma modlitwy, do której gdy dochodzą zmęczenie, wysiłek fi-
zyczny, życzliwość wobec innych ludzi, podejmowany wspólnie 
trud, przyjmuje się zupełnie inaczej Słowo Boga. Pielgrzymowanie 
ma też i to znaczenie, że my w życiu jesteśmy pielgrzymami. Całe 
nasze życie jest pielgrzymką: mamy na co dzień pewne trudności, 
potrzebujemy pomocy drugich, by te trudności pokonywać. 

-Nie każdy widzi sens takich rekolekcji. Jak ich przekonać?
-W życiu duchowym jest mnóstwo różnych dróg  w których mo-

żemy się odnaleźć. Są wspólnoty neokatechumenalne,  Oazy, wspól-
noty Żywego Różańca czy choćby pielgrzymki. Każda z tych dróg 
ma swoją specyfikę, nastawienie. Wszystko zależy od naszych po-
trzeb. Piesze pielgrzymki są zwykle raz w roku i wielu ludzi czeka te  
12 miesięcy na kolejną z wielkim utęsknieniem, odliczając czas od 
pielgrzymki do pielgrzymki. Są też tacy, którzy odnajdują swoje ży-
cie wiary na innych drogach. Myślę że to jest dobre, bo każdy z nas 
jest inny. Cel wszystkich dróg jest w końcu jeden i ten sam: zbawie-
nie. Czy trzeba kogokolwiek namawiać? Do religijności jak najbar-
dziej tak, ale czy będzie to pielgrzymka czy jakikolwiek inny rodzaj 
przeżywania swej wiary, to już sprawa indywidualna.  

-Rekolekcje to także trud, o czym wspomnieliśmy na począt-
ku.

-Tak jak w życiu, którego nie ma bez trudu. W „Krzyżu jest zba-
wienie”. Owszem, nie ma co porównywać cierpienia Chrystusa na 
Krzyżu do trudów życia czy pielgrzymowania, nie mniej i tu i tu 
mamy jakiś wysiłek: Czasem słonce, czasem deszcz i kurz lub zmę-
czenie. 

-Na trasie koluszkowskiej pielgrzymki stykamy się nie tylko 
z przyrodą lecz także ze sztuką sakralną: XVII  wieczne sanktu-

arium w Gidlach, wcześniej zabytkowy kościół gotycki z XV stu-
lecia w Będkowie, piotrkowska fara, również z XV wieku i oczy-
wiście klasztor na Jasnej Górze. Poza przeżyciami duchowymi, 
dotykamy też naszej wrażliwości estetycznej, przebywając w 
tych historycznych miejscach, gdzie modliły się całe pokolenia…

-Bogactwo sztuki sakralnej inspiruje nas do modlitwy. Przypo-
mina nam, że nasi przodkowie także przeżywali spotkania z Bogiem 
i to pobudzało ich do dzieł literackich, pieśni, malarstwa czy rzeźby 
która wyrażała ich religijność. Możemy na te budowle spojrzeć sze-
rzej: nie jesteśmy Kościołem jedynie w naszym kościele parafial-
nym ale  Kościołem Powszechnym. Na drodze pielgrzymki ludzie 
przyjmują nas, są otwarte drzwi. Wszędzie tam, gdzie wchodząc do 
Kościołów czy kaplic możemy pokłonić się Panu Jezusowi, gdzie 
mieszkańcy witają nas ciepłą strawą, tam wszędzie możemy poczuć 
wspólnotę Kościoła Powszechnego. Warto spojrzeć w ten sposób na 
tę powszechność. Nie tylko w stronę tych, którzy nas goszczą, lecz 
także na idących z nami w pielgrzymce. Być może ktoś bardziej niż 
ja potrzebuje wsparcia w danym momencie lub wody do picia

-Jak pokonać kryzys, w jakim w ostatnich latach i miesią-
cach znalazł się Kościół? 

-Uważam, że to z  czym mamy do czynienia, o czym wspomnia-
łeś, to nie tylko kryzys Kościoła, to jest kryzys człowieka. To, co 
dzieje się w Kościele, jest pochodną kryzysu, w jakim znalazł się 
współczesny człowiek ze swoim zagubieniem.

Trzeba na to popatrzeć szerzej. Z obecnej sytuacji  wyjdziemy, 
gdy będziemy potrafili oprzeć swe życie na Chrystusie. W przeciw-
nym wypadku faktycznie trudno będzie pokonać jakikolwiek kry-
zys.  

-Pytanie do Liturgisty. Najnowsze Motu Prioprio papieża 
Franciszka regulujące kwestię podejścia do tzw. Mszy Trydenc-
kiej, nie wszystkich zadowoliło. Gdzie jest racja? Po stronie re-
form liturgicznych soboru Trydenckiego w XVI wieku czy Sobo-
ru Watykańskiego niemal 60 lat temu?

-Sobór Watykański II to nie tylko kwestia sprawowania mszy po  
polsku czy po łacinie, przodem czy tyłem do ludzi. To przede 
wszystkim otwarcie Kościoła w myśleniu, patrzeniu na człowieka. 
To jedno. Żyjemy w czasie po tym soborze. Papież Franciszek, po-
dobnie jak jego poprzednicy, nie odrzuca nauczania ani soboru 
Trydenckiego ani żadnego innego, a było ich przecież dużo więcej 
w historii Kościoła. Chodzi jednak o to, że czas płynie, zmieniają 
się czasy i uwarunkowania, w których przyszło żyć naszemu poko-
leniu. 

-Słynne „Aggiornamento”- określenie, które po soborze wa-
tykańskim II zrobiło swoistą „karierę” a które oznacza dostoso-
wywanie się Kościoła do współczesności- przy oczywistym za-
chowaniu tego, co w Kościele jest jego istotą… 

-Otóż to. Kościół nie może stać w miejscu, w związku z tym 
trudno się do pewnych rzeczy cofać. Z drugiej strony Papież prze-
cież nie potępił w żaden sposób mszy trydenckiej, prosił jedynie, by 
pewne rzeczy uregulować, by nie było podziału w Kościele. Chciał 
zapobiec takiemu różnicowaniu, która msza jest lesza, bo każda 
msza, w której przychodzi do nas Chrystus, jest najlepsza.

-Jak zaprosić do przyjaźni z Bogiem tych, którzy stoją z dala 
lub od Niego odeszli? Jak być apostołem nadziei?

-Musimy uwierzyć, że Pan Bóg nas kocha. Zarówno trudności 
rodzinne, kryzys człowieka i Kościoła, oraz wiele innych proble-
mów sprawiają, że trudno jest nam uwierzyć w miłość Boga. Powie-
działbym tak: właśnie pomimo tych trudności, o których zawsze 
można dużo mówić, bo są na miarę naszego stanu, powinniśmy 
uwierzyć że Bóg nas darzy wielką miłością. Na tym należy opierać 
swoją relację do Boga i drugiego człowieka. 
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Jubileusz zawarcia małżeństwa 
Dnia 24 sierpnia w Sali Ślubów w Urzędzie Miejskim w Ko-

luszkach odbyła się uroczystość Jubileuszu małżeńskiego. Medal 
„Za Długoletnie pożycie małżeńskie” otrzymali Państwo Aniela i 
Józef Kępa, którzy na ślubnym kobiercu stanęli w roku 1970.  Me-
dal, kwiaty i ciepły koc na jesienne wieczory wręczył burmistrz Ko-
luszek, Waldemar Chałat. W jubileuszowej uroczystości udział 
wzięli najbliżsi, dzieci oraz wnuczka. Na koniec, zgodnie z tradycją, 
wszyscy wysłuchali mini koncertu w wykonaniu zespołu „Przygo-
da”. 

Zk

Piknik harcersko-sołecki w Długiem 
OSP Długie i Harcerze SH „Czerwono-Czarni” zapraszają 

mieszkańców na wydarzenie integracyjne, które odbędzie się 4 
września przy OSP w Długiem.  

Jest w Długiem straż ogniowa,
Do pomocy wciąż gotowa,

Na spotkanie z mieszkańcami,
Wszystkich chętnie zapraszamy.

Już sołtyska zbiera ludzi,
Aby nikt się tu nie nudził.

I harcerze też tu będą,
Pośpiewają, pogawędzą,
Muzyka wolny czas umili,

Więc nie traćcie takiej chwili,
Alkoholu nie wnosimy,

Tylko grzecznie się bawimy,
Kto co może niech przyniesie,
Będzie to już 4-ty wrzesień.

Program:
10:00 – Start
10:00 – 13:00 – Gra terenowa*
13:00 – 14:00 – Przerwa, poczęstunek grochówką
14:00 – 15:00 – Pokaz sprzętu strażackiego
15:00 – 15:30 – Piosenka z alfabetem
15:30 – 17:00 – Pokaz ratownictwa drogowego  

                                 oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy
17:00 – Rozpoczęcie ogniska**

* Na grę terenową obowiązują wcześniejsze zapisy. Liczba miejsc 
ograniczona. Udział w grze bezpłatny. W grze biorą udział rodzi-
ce wraz z dziećmi do lat 15. Zapisy SMS-owe pod numerem: 
+48 510 026 009 w treści wpisujemy GRA TERENOWA Nazwi-
sko + liczba osób. Obowiązkowe buty terenowe. Prosimy o za-
branie prowiantu na grę terenową.

** Kiełbaska we własnym zakresie. Dodatki do kiełbaski zapewnia 
OSP Długie.

Chętnie przyjmiemy słodki poczęstunek. 
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Koluszki – Jasna Góra
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Piknik Seniora w Lisowicach 
Po 2-letniej przerwie, spowodowanej ubiegłorocznymi anty co-

vidowymi obostrzeniami, w Lisowicach, w plenerze, odbył się ko-
lejny Piknik Seniora. Wzięło w nim udział 300 osób, które na impre-
zę przyjechały autokarami. W trakcie biesiadowania seniorzy 
wysłuchali prelekcji lekarza medycyny dr Agnieszki Pabin-Zieliń-
skiej, która zachęcała jeszcze nie zdecydowanych do szczepień 
przeciw Covid-19 oraz przedstawiła po krótce zasady profilaktyki 
antycovidowej. Oprawę muzyczna imprezy zapewnił biesiadnikom 
Piotr Petrykowski, a o kuchenne podniebienia zadbał  Andrzej Pio-
trowski, zapewniając gorący posiłek. Wszystkie posiłki były bez-
płatne, o co zadbał organizator imprezy: Burmistrz Koluszek i Miej-
ski Ośrodek Kultury w Koluszkach. Zabawa potrwała do godziny 
21.00, po czym uczestnicy podstawionymi autokarami powrócili do 
domów. 

Zk
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Firma KOLREX – producent dzianin 

zatrudni osobę  

do działu handlowego na stanowisko 

MENADŻERA DS. SPRZEDAŻY 

W przypadku zainteresowania prosimy o przysłanie CV  
na adres: tomek@kolrex.com.pl.  

Wymagana znajomość j.angielskiego. 

Sprzedam  
pocięte drzewo  
w big bagach 
150 zł za 1 m3

   
TEL. 602-579-706

Lista ofiarodawców na potrzeby  
kuchni pielgrzymkowej w roku 2021

Podziękowania za kwoty pieniężne dla wszystkich, którzy 
wpłacali do: Pani Bożeny Olczyk - Zygmuntów, Frączkowskiego 
Marka - Koluszki, Łaszczyka Zbigniewa - Koluszki, Nowaka Jerze-
go - Skierniewice. 

Za mięso i kiełbasę Panu Piekarskiemu - Koluszki ul. Leśna, za 
kiełbasę - Ścibiorów, za warzywa Pani Karlińskiej - Koluszki i Pani 
Barbarze Sasin - Brzeziny. Za ziemniaki: Remigiusz Rudnicki - Dłu-
gie, Krystyna Janowska - Wierzchy, Eugeniusz Kobus - Wierzchy. 
Za przyprawy do zup - Brzeziny. Za wodę mineralną - Pani Karliń-
ska i Pan Frączkowski. Za paliwo do samochodu Jacek Kijo - Ko-
luszki i stacja Paliw przy OSP na ul. Reformackiej - Brzeziny. Stacja 
Lotos - Brzeziny ul. Waryńskiego, Tamir Brzeziny, Kuś Brzeziny. Za 
użyczenie samochodu - Panu Zbigniewowi Retwińskiemu - Kolusz-
ki. Aptece Świętego Huberta za miętę

Kierownictwo Pielgrzymki składa podziękowania: 
 � Burmistrzowi Koluszek za pomoc w zorganizowaniu autoka-

ru oraz wodę mineralną i słodkie bułki 
 � Komendzie Powiatowej PSP za użyczenie radiostacji 
 � firmie Gumiś Pan Grzegorz Golenia za produkcje smyczy 

pielgrzymkowych 
 � piekarni Olszyńscy za pieczywo 
 � Firmie Agat za samochód wraz z kierowcą 
 � Pani Irenie Nowak za zorganizowanie kuchni oraz Pani Elż-

biecie Pietrzak za organizację pierwszej pomocy medycznej. 
 � Wszystkim zaangażowanym w prace podczas pielgrzymki: 

księżom, klerykom, grupie muzycznej, służbie medycznej, 
kuchni pielgrzymkowej, zabezpieczeniu drogowemu, służ-
bie porządkowej.

W imieniu pątników ks. Michał Pietrasik składa serdeczne 
podziękowania panu Mateuszowi Karwowskiemu za pomoc w 
organizacji pielgrzymki.    

Zakład Przetwórstwa 
Mięsnego 

"PIEKARSKI" s.c.

Poszukuje osoby 
na stanowisko:  
PRACOWNIK BIUROWY

Zakres obowiązków:
- wystawianie faktur
- obsługa programu PC-Market, Small Business
- telefoniczna obsługa klienta
- przygotowywanie raportów 

Wymagania:
- wykształcenie wyższe
- dobra znajomość Excel
- komunikatywność
- dokładność, skrupulatność

Oferujemy:
- pracę w nowoczesnej, stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

Oferty prosimy przesyłać drogą mailową na adres:  
piekarski@piekarski.com.pl lub składać osobiście: 95-040 Koluszki, ul. Leśna 9. 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.
Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Z.P.M. „PIEKARSKI” s.c. dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych).”

Urząd Miejski w Koluszkach informuje 
W dniu 31.08.2021 r. o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) na tere-
nie placu sołeckiego w Słotwinach odbędzie się zebranie wiejskie Sołec-
twa Słotwiny w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego 
na rok 2022.

W dniu 08.09.2021 r. o godz. 16:30 (I termin), 16:45 (II termin) na tere-
nie OSP Borowa odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Borowa I w 
sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2022.

W dniu 11.09.2021 r. o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) na tere-
nie OSP Wierzchy odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Wierzchy w 
sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2022.
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Studio Figura zaprasza  
na Dni Otwarte!

Dni Otwarte, o których mowa w tytule, odbywać się będą w 
Studio Figura, przy ulicy Kościuszki 11, w dniach 2-4.09.2021. - 
Czeka na Was miła atmosfera, przyjemnie spędzony czas, profesjo-
nalne porady oraz atrakcyjne nagrody. Nasze Studio podczas dni 
otwartych będzie dostępne w godz. 9-18 - zaprasza Agnieszka Tom-
czyk właścicielka Salonu..

Koncept Studio Figura to kompleksowy program indywidualne-
go prowadzenia klientek na drodze do osiągnięcia ich wymarzonego 
celu. - Dobierzemy odpowiednie zabiegi, które pomogą osiągnąć cel 
w jak najszybszym czasie. Studio Figura to także niezwykle unikal-
na, kobieca atmosfera. Profesjonalny i wykwalifikowany personel 
oferujący usługi najwyższej jakości- powiedziała nam właścicielka 
Studia. 

Pani Agnieszka Tomczyk zapewnia, że wraz ze swoimi pracow-
nicami wkłada całe serce w to, aby pomagać kobietom. -Wiele z 

nich to widzi i docenia, co nas niesamowicie nakręca i buduje- mówi 
Pani Agnieszka, dodając, że utrata zbędnych kilogramów jest dla 
wielu marzeniem.                                                                   

Względy estetyczne to jedno, coraz częściej bowiem otyłość 
staje się poważnym problemem zdrowotnym. Najlepsze efekty przy-
nosi całościowa troska o swój organizm.

-Każda klientka, która zjawia się u nas po raz pierwszy, odbywa 
z nami rozmowę na temat zdrowia, trybu życia, codziennych nawy-
ków. Musimy poznać daną osobę. Modelowanie sylwetki w Naszym 
Studio to szereg zabiegów, które pomagają w walce o piękny wygląd 
i doskonałe samopoczucie. Korzystamy wyłącznie ze skutecznych 
metod pozwalających na zmniejszenie obwodów ciała czy modelo-
wanie sylwetki. Każdego dnia udowadniamy, że marzenia o pięknej 
figurze mają szansę spełnić się szybciej niż myślimy- zapewnia 
Agnieszka Tomczyk, właścicielka Zakładu.

STUDIO FIGURA KOLUSZKI UL. KOŚCIUSZKI 11, 95-040 
KOLUSZKI, TEL: 664-347-347

Zapraszamy!
Zk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach
poszukuje pracownika na stanowisko

PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ
Kandydatka powinna spełnić jedno z poniższych wymagań:

• tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub
• tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska naucza-

nia i wychowania, lub
• ukończenie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa 

środowiska nauczania i wychowania, lub
• tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pe-

diatrycznego zdobyty po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego 
rozpoczętego po dniu 23 sierpnia 2015 r.,

• szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinne-
go lub pediatrycznego  (w trakcie)

Ponadto osoba ta powinna być zatrudniona w ZOZ lub prowadzić wła-
sną działalność.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 44 714 19 63              

Dyrektor SOSW w Koluszkach

Piłka nożna

Klasa okręgowa
Kolejka 2.  21-22 sierpnia

LKS Różyca - ŁKS III Łódź  1:5

Najbliższe mecze

UKS SMS Łódź - LKS Różyca  29 sierpnia, godz. 11:00

Klasa A
Kolejka 1.  21-22 sierpnia

Czarni Smardzew - KKS Koluszki  1:1

Najbliższe mecze 

KKS Koluszki - Boruta II Zgierz  28 sierpnia, 17:00
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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

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
� usługi wyburzeniowe i rozbiórkowe

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

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

tel. 505 210 010

Firma Starmeat w Koluszkach  
zatrudni:

 �pracownika biurowego, obowiązki: komunikatywna 
znajomość jęz. angielskiego, umiejętność pracy w zespole;  
2 zmiany
 �pracowników rozbioru: ks. sanitarno-epidemiologiczna; 
zmiana ranna
 �operatora wózka widłowego

Oferujemy wysokie wynagrodzenie,  
ubezpieczenie grupowe, prywatną opiekę medyczną.
CV prosimy przesyłać na adres: zarzad@starmeat.pl  

lub składać oosobiście w siedzibie firmy: Koluszki, ul. Zielona 18.
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Pompę do wody na siłę, duża 
wydajność, tel. 782-187-516
Poloneza – ambulans w bdb. stanie, 
zarejestrowany, tel. 609-854-843
Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037
Sprzedam drewno kominkowe  
i rozpałkę, 608-830-403
Drewno opałowe kominkowe,  
tel. 509-101-167
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377

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

EDUKACJA
Matura – Korepetycje, matematy-
ka, j.angielski – reżim sanitarny,  
tel. 508-732-104

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
Korepetycje z j. angielskiego, od 
najmłodszych dzieci po studentów, 
nadrobimy zaległości, przełamiemy 
bariery, pobawimy się językiem, 
507-323-169, rita.kalasznikowa@
gmail.com
Pranie kanap, dywanów, foteli, 
profesjonalne chemia karcher, 
512-450-390
Tynki maszynowe cementowo-wa-
pienne, gipsowe 669-201-962
Mała szwalnia przeszyje 605-994-450
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Krojownia usługowa, szybko 
kompleksowo, 601-175-330
Remontowo – wykończeniowe, 
solidnie, kompleksowo. R. Wnuk, 
tel. 660-160-989
HYDRAULIK - Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,  
tel. 506-864-713
Instalacje sanitarne, wod-kan,  
gazu, C.O., pompy ciepła,  
tel. 506-098-164

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działkę budowlaną  
w Koluszkach, tel. 606-825-351
Sprzedam dom z działką w Długiem 
k/Koluszek, 726-703-020
Sprzedam działki budowlane, ładna 
okolica, blisko rzeki „Rawki”  
w Woli Łokotowej, tel. 782-187-516
Dom w Żakowicach, ul. Piotrkow-
ska, sprzedam tel. 508- 143- 494
Sprzedam dom z budynkami 
gospodarczymi i 1ha ziemi. Stefanów 
– Gmina Koluszki, 603-164-638
Kupię mieszkanie 20 m2 Parter,  
tel. 883-948-435
Sprzedam mieszkanie w Kolusz-
kach, Oś. Głowackiego, 3 piętro 
63m2, tel. 698-288-657
Sprzedam działki budowlane, Ręka-
wiec, 725-632-561, 667-088-917
Kupię gospodarstwo, ziemię  
w Przanowicach, tel. 536-996-026

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Wynajmę garaż, najchętniej ogrze-
wany, Koluszki lub bliskie okolice, 
504-614-662
Do wynajęcia garaż murowany  
z kanałem 736-552-489
Do wynajęcia pokój z kuchnią  
i łazienką 601-835-140
Do wynajęcia M-3 w Koluszkach, 
608-436-420  
Wynajmę lokal usługowy 
35m2 501-487-658
Szukam mieszkania do wynajęcia,  
1 lub 2 pokoje w Koluszkach,  
tel. 511-008-253
Wynajmę lub sprzedam pół domu  
z ogrodem – tel. 661-428-684
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Sprzedam tanio używany piec 
gazowy Vaillant dwufunkcyjny  
z zasobnikiem 20l+szacht kominowy 
ocynk, stan sprawny, 538-299-697
Sprzedam piec węglowy (drewno-
+węgiel), ogniwo13 kW ze sterow-
nikiem - sprawny, 538-299-697
Sprzedam betoniarkę 150,  
607-042-857
Pyszne jabłka, tanio, 505-771-121
Stół 152 cm na 220 cm i 6 krzeseł, 
508-708-669
Sprzedam stemple budowlane, 
605-236-737

OGŁOSZENIA DROBNE
Montaż ogrodzeń Panelowych, 
Sztachetowych oraz z siatki.  
Wyburzenia i inne. Wycena gratis, 
507-364-074
Wycinki, Koszenia. Karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074
DAR-BRUK, układanie kostki 
brukowej (krótkie terminy, szybko  
i solidnie), tel. 782-178-554
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
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA
Zatrudnię murarza, pracownika 
budowlanego. Atrakcyjne warunki 
pracy i płacy, 724-724-402
Zatrudnię cieśli, murarzy i pomoc-
ników, 509-391-286
Zatrudnię szwaczki do zakładu, 
730-222-048
Zatrudnię w zakładzie krawieckim 
szwaczki chałupniczki, 602-776-665
Zatrudnię szwaczki, chałupniczki, 
695-606-680
Zatrudnię młodą osobę do sprzeda-
ży na rynku we wtorki, 533-001-414
Zatrudnię kierowcę na naczepę 
wywrotkę, 601-467-172
Poszukuję opiekunki do starszej 
osoby w Żakowicach, 693-974-953
Zatrudnię Opiekunkę do dziecka 
2,5 letniego, miejsce pracy Kolusz-
ki, praca od 1 września,  1/2 etatu  
5 dni  lub 3 w tygodniu pracującym, 
od godziny 16.00-19.00.  
tel. 606-615-666
Zatrudnię kierowcę kategorii C lub 
C+E, praca kraj, weekendy wolne, 
662-593-832

Zatrudnię szwaczki, 602-194-850
Zatrudnimy elektryków i pomocni-
ków elektryków,  42 214-07-00
Zatrudnię szwaczki, możliwość 
przyuczenia. Wysokie wynagrodze-
nie, umowa o pracę, stałe wzory, 
praca cały rok, tel. 608-810-914 
Zatrudnię panie do pracy w zakła-
dzie dziewiarskim. Praca fizyczna 
– lekka. Wysokie wynagrodzenie. 
Stała praca przez cały rok, rejestra-
cja, tel. 508-860-054
Zatrudnię prasowacza oraz osobę 
do wykańczania – do zakładu 
krawieckiego, 601-204-420 lub 
607-426-909
Szwaczki zatrudnię. Gwarancja 
pracy cały rok. Własna produkcja, 
powtarzalność wzorów, soboty 
wolne, tel. 605-600-896
Zatrudnię szwaczki i chałupniczki 
– praca cały rok, stały wzór,  
664-975-055
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 brygadzistę do montażu 
konstrukcji stalowych, 793-969-252
Zatrudnię na stanowisko tig-mig 
oraz do obróbek blacharskich,  
tel. 886-890-516
Zatrudnię na stałe do zakładu 
osobę do szycia oraz osobę  
do prasowania, tel. 605-086-828
Zatrudnię szwaczki, krawcowe  
na zakład oraz chałupnictwo,  
tel. 698-628-352
Zatrudnię pracownika do produkcji 
palet, tel. 785-998-740

RÓŻNE
SpływyKajakowePilicą,  
506-704-420
Oddam za darmo stopy fundamen-
towe pod konstrukcję wiaty – 12 
sztuk. Odbiór osobisty,  
tel. 44 715-21-00

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO za SŁOWO

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Firma budowlana zatrudni pracowników, fizycznych, 607-314-883
Sprzedam dom z piękną działką w centrum Koluszek, pow. działki 1200 m2, 
881-300-749, 697-779-237
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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

PROMOCJA
LETNIA

Aby skorzystać z promocji zamów produkt do 30 sierpnia
z terminem wykonania/odbioru na WRZESIEŃ–PAŹDZIERNIK
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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 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

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

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

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

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

Firma WIWA zatrudni 
pracownika, najlepiej 

mężczyznę do prac 
pomocniczych przy 
produkcji obuwia. 

Kontakt 502-505-173

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

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

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

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

Miejsce  
na Twoją  
reklamę
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Piątek  
27.08

15:00 WYROLOWANI
17:00 CZARNA OWCA
19:00 FREE GUY

Sobota  
28.08

15:00 WYROLOWANI
17:00 CZARNA OWCA
19:00 FREE GUY

Niedziela  
29.08

15:00 WYROLOWANI
17:00 CZARNA OWCA
19:00 FREE GUY

Środa 
1.09

17:00 CZARNA OWCA
19:00 FREE GUY

Czwartek 
2.09

17:00 CZARNA OWCA
19:00 FREE GUY

FREE GUY
USA / Komedia / Fantasy / 2020 / 

Premiera / 2D napisy

Guy to przeciętny urzędnik bankowy, który zupełnie przez przy-
padek odkrywa, że jest drugoplanowym graczem w otwartej grze 
wideo. W rzeczywistości pozbawionej ograniczeń postanawia wziąć 
sprawy w swoje ręce, ocalić swój świat i zostać bohaterem według 
własnego scenariusza!

CZARNA OWCA
Polska / Komedia / Dramat / 2021 

2D Oryginalna

Magda, nauczycielka w kato-
lickim liceum, ukrywa przed 
wszystkimi fakt, że woli kobiety, 
Arek od dłuższego czasu nie może 
znaleźć pracy, a Tomek – popularny 
youtuber, kieruje się głównie swo-
im interesem. 

Ambaras zaczyna się, kiedy 
zmęczona życiem w ukryciu Magda 
postanawia iść za głosem serca, 
uruchamiając lawinę kolejnych 
zdarzeń. Asia zrywa z Tomkiem, 
dziadek znika, a Arek ma problem z 
posklejaniem rzeczywistości na 
nowo. Gdy w końcu tłumione od lat 

kryzysy, konflikty i pragnienia eksplodują, każdy zaczyna żyć na wła-
sny rachunek. A przynajmniej tak mu się wydaje… Czy każdy z boha-
terów odnajdzie swój własny sposób na szczęście? 

Podopieczni WTZ otrzymali  
swoje wymarzone mieszkanie

Sierpień 2021 roku okazał się począt-
kiem wielkich zmian dla dwojga podopiecz-
nych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Sto-
warzyszeniu Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Razem” w Kolusz-
kach. Krystyna Rybak i jej syn Adam ode-
brali klucze do gminnego mieszkania socjal-
nego. Poprawa warunków bytowych oraz 
zapewnienie komfortu życia dwojgu niepeł-
nosprawnym mieszkańcom Koluszek było 
ogromnym przedsięwzięciem,  w które za-
angażowany był zarząd Stowarzyszenia 
„Razem” oraz pracownicy i przyjaciele 

Warsztatu Terapii Zajęciowej. Działania instytucji wsparli także są-
siedzi rodzinny. Dzięki ich wspólnej, wytężonej pracy mieszkanie 
zostało pomalowane oraz wyposażone w niezbędne meble pokojo-
we, akcesoria łazienkowe i sprzęty kuchenne. Przekazali oni rów-
nież rodzinie paczki żywnościowe, chemię gospodarczą, potrzebne 
sprzęty gospodarstwa domowego oraz artykuły higieny osobistej. 
Życie w godnych warunkach lokalowych jest bardzo ważnym ele-
mentem prowadzonej w WTZ rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Trzymamy kciuki za dalsze pozytywne zmiany w życiu Krysty-
ny i Adama oraz dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to waż-
ne przedsięwzięcie.



W tym roku „Jedynka” najlepsza  
na egzaminie dla szkół podstawowych 

Wyniki egzaminu dla ósmoklasisty
Pod koniec maja uczniowie szkół podstawowych mierzyli się z 

tzw. egzaminem ósmoklasisty. W woj. łódzkim do egzaminu przy-
stąpiło blisko 22 tys. uczniów.   

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co 
oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć 
szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien 
uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egza-
min przeprowadzany jest w formie pisemnej.

Jeśli chodzi o Gminę Koluszki, nie mamy powodów do narze-
kania. Nasza średnia gminna przekracza średnią krajową i woje-
wódzką, oraz jest równa powiatowej. W stosunku do wyników z 
ubiegłego roku, zaszła wyraźna zmiana. W tegorocznym zestawie-
niu zdecydowanie najlepsze wyniki osiągnęła Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Koluszkach, rok wcześniej palmę pierwszeństwa wyraźnie 
dzierżyła Szkoła Podstawowa w Różycy. 

Wyniki jasno również pokazują, że uczniowie coraz lepiej radzą 
sobie z j. angielskim. Wszystkie szkoły z terenu naszej gminy (poza 
Różycą) wyraźnie poprawiły swoje wyniki z roku ubiegłego, a Ró-
życa z doskonałym tegorocznym wynikiem była bliska powtórzenia 
swojego ubiegłorocznego, wtedy najlepszego gminnego wyniku. 
Rozczarowały za to trochę wyniki z matematyki. Jedynie Szkoła 
Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa z Długiego mogą pochwalić 
się lepszym wynikiem niż rok temu.           

Jeśli chodzi o j. polski, choć na ogólnopolskim tle wypadamy 
dobrze, jednak również w tym przedmiocie wyniki nie są do końca 
zadawalające. Poza Szkołą Podstawową nr 2 w Koluszkach, która 
podniosła swój wynik, i Szkołą Podstawową nr 1 w Koluszkach, 
która osiągnęła wynik porównywalny z ubiegłorocznym, pozostałe 
trzy szkoły odnotowały wyraźnie gorsze wyniki.

UWAGA: Choć na zaprezentowanych wykresach ujęliśmy 
Szkołę Podstawową w Będzelinie, to ze względu na zbyt małą licz-
bę uczniów (jedynie 5 osób), wyniki tej szkoły nie są wliczane do 
średniej gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i krajowej. Przy tak 
niewielkiej liczbie uczniów, gorszy wynik jednego lub dwóch egza-
minowanych drastycznie zaniża bowiem uśredniony wynik dla całej 
szkoły. Wyniki tej szkoły nie zostały uwzględnione również w oma-
wianej treści artykułu, przy porównywaniu wyników z roku ubiegłe-
go.

(pw)


