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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

15.10  
ul. 3 Maja 19G

16.10  
ul. Brzezińska 54

17.10  
ul. Przejazd 6

18.10  
ul. 11 Listopada 33

19.10  
ul. Żwirki 2

20.10  
ul. Głowackiego 20

21.10  
ul. Korczaka 5
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Nasadzenia w Lisowicach 
Okres jesienny zostanie wykorzystany przez gminę do pokrycia 

terenu wypoczynkowego w Lisowicach nowymi nasadzeniami. 
Ogółem ma pojawić się ok. 1000 drzew i krzewów. Między innymi 
takie drzewa jak lipy, klony czy wiśnie nie tylko przyozdobią, ale 
również zacienią otwarty teren. Według przyrodników, którzy pro-

wadzą nadzór na powyższym terenem, Lisowice są bardzo bogatym 
ekosystemem pod względem różnorodności drzewostanu. Podobno 
niewiele brakuje, by nasze oczy mogły podziwiać wszystkie rodzi-
me gatunki. I właśnie o owe brakujące gatunki, mają zostać uzupeł-
nione nasadzenia w Lisowicach. 

Poza drzewami teren pokryją także liczne gatunki krzewów i 
kwiatów, jak choćby róża, przywrotnik, kocimiętka, rozchodnik, wi-
nobluszcz, lilak czy rozchodnik.

(pw)    

Wandalizm w parku
W sobotę w Parku Miej-

skim w Koluszkach miejski 
monitoring namierzył grupę 
młodych ludzi, którzy w godz. 
21.00-22.00 dopuścili się 
zniszczenia gminnego mienia. 
Najpierw kamery zarejestro-
wały młodego człowieka, któ-
ry wieszał się na lampie. Na-
stępnie na nagraniu widać osoby, które siłą otwierają skrzynkę 
elektryczną i podłączają do niej urządzenia muzyczne. Co ciekawe, 
młodzi ludzie całkowicie zignorowali dwukrotny przyjazd patrolu 

policji. Po odjeździe pracownika technicznego z Zakładu Usług Ko-
munalnych, który ponownie zabezpieczył i zamknął urządzenie, 
drzwi skrzynki zostały wyłamane. Straty oszacowano na 1000 zł. 

Sprawcy wandalizmu zostali spisani. W poniedziałek gmina 
złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i policja rozpo-
częła czynności zmierzające do ukarania sprawców. Nagranie z mo-
nitoringu posłuży jako dowód w sprawie. 

(pw)        
Zamknięcie wiaduktu

Najprawdopodobniej 3 listopada nastąpi zamknięcie wiaduktu w 
Koluszkach. Tego rodzaju informacja rozsyłana jest do przewoźni-
ków, którzy trudnią się transportem naszych mieszkańców. Kursy bu-
sów będą musiały zostać dostosowane do wprowadzanych objazdów. 

Gdy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz wykonawca po-
twierdzą datę zamknięcia, mieszkańcy zostaną poinformowani o 
tym co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.                        (pw)

Wycena usług drogowych szaleje
Samorząd ma poważny problem z projektami drogowymi. W 

ostatnim czasie gmina ogłosiła trzy różne przetargi na stworzenie 
projektów pod budowę trzech nowych dróg. O ile wcześniej brako-
wało chętnych do stworzenia projektów, obecnie mocno zaskakuje i 
zastanawia wycena. 

Dla przykładu gmina szacowała, że na zaprojektowanie ścieżki 
rowerowej od Długiego do Zygmuntowa przeznaczy ok 10 tys. zł, 
tymczasem najniższa złożona oferta przetargowa opiewa na 80 tys. zł. 
Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Wierzchy-Świny z 
zakładanych 70 tys. zł, w przetargu urosła do 157 tys. zł. Z kolei naj-
niższa oferta na zaprojektowanie przebudowy ul. Przejazd to 73 tys. zł, 
w sytuacji gdy gmina oszacowała wartość projektu na 30 tys. zł. 

Ze względu na niezadawalającą wycenę projektów, przetargi 
zostaną powtórzone. Z tego samego powodu gmina unieważniła 
przetarg na zimowe utrzymanie dróg. Również w tym przypadku za-
proponowane przez oferentów kwoty mocno przekroczyły samorzą-
dowe limity. Mocno zaskoczyła również rozbieżność cenowa. Jedna 
z firm usługę wyceniła na 1 mln 85 tys. zł, tymczasem druga aż na 2 
mln 559 tys. zł. 

(pw)         

Budowa tunelu w Gałkówku
Przypominamy, że od 12 grudnia wykonawca, który podjął 

się budowy tunelu w Gałkówku, może swobodnie decydować o 
terminie zamknięcia przejazdu kolejowego. Najnowszy komuni-
kat, który obecnie spłynął do samorządu jest taki, że do końca 
roku przejazd nie będzie zamykany. Chodzi bowiem o to, by 
mieszkańcom nie komplikować komunikacji w okresie świątecz-
nym. Prace budowlane rozpoczną się od rozbiórek, ale już po no-
wym roku.

W najbliższych tygodniach mieszkańcy graniczący z przejaz-
dem mogą spodziewać się korespondencji z informacją o rozpoczę-
ciu procedury przejęcia części działek i wypłaty odszkodowań. Po-
stępowanie związane z wykupem terenu prowadzi powiat łódzki 
wschodni. 

(pw)
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Spotkanie z radcą prawnym
Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zaprasza w dniu 26 

października 2021 r. o godz. 18:00 na spotkanie z radcą prawnym 
Panem Michałem Buzarem. W trakcie wykładu poruszone zostaną 
zagadnienia:

- podstawy zobowiązania jako istota węzła obligacyjnego,
- konsument i jego miejsce w systemie prawa,
- podstawowe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży, umo-

wy o dzieło oraz umowy zlecenie,
- podstawowe roszczenia konsumenta z tytułu nienależytego wy-

konania bądź niewykonania zobowiązania w ramach w/w 
umów.
Udział w wydarzeniu jest możliwy po wcześniejszym dokona-

niu imiennej rezerwacji w sekretariacie MOK pod numerem telefo-
nu (44) 714-58-80 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00.

Ogólnopolska premiera „Diuny”  
również w Koluszkach 

22 października w koluszkowskim Kinie Odeon 3D równolegle 
z ogólnopolską premierą ruszy projekcja filmu „Diuna”. Dla miło-
śników kina, a zwłaszcza fanów produkcji science-fiction, to nie-
zwykłe wydarzenie. Warto wspomnieć, że zwiastun filmu był czę-
ściej oglądany niż trailer najnowszego „Jamesa Bonda”.   

Ekranizacja kultowej po-
wieści Franka Herberta, świato-
wą premierę ma już za sobą. 
Miała ona miejsce we wrześniu. 
Niestety, polski dystrybutor po-
stanowił poczekać na amery-
kańską premierę filmu i wpro-
wadzi „Diunę” do naszych kin 
dopiero 22 października. 

„Diuna” jeszcze przed pre-
mierą, po pokazach prasowych, 
gromadziła bardzo dobre recen-
zje i w wielu krajach jest już 
najchętniej oglądanym filmem. 
Reżyserem „Diuny” jest Denis 
Villeneuve, scenariusz do filmu 

napisał jeden z najlepszych obecnie hollywoodzkich pisarzy Eric 
Roth. Muzykę skomponował Hans Zimmer. Budżet filmu wyniósł 
165 mln dol.

Film Diuna opowiada historię niezwykłej, pełnej przygód i 
emocji podróży Paula Atreidesa. Temu genialnemu i utalentowane-
mu młodemu człowiekowi pisane jest wspaniałe przeznaczenie, któ-
rego on sam nie jest w stanie pojąć. Najpierw jednak Paul musi się 
udać na najbardziej niebezpieczną planetę we wszechświecie, żeby 
ratować rodzinę i rodaków. Na planecie wybucha zażarty konflikt o 
dostęp do niewystępującej nigdzie indziej, najcenniejszej ze zna-
nych substancji. Wyzwala ona w ludziach ich największy potencjał. 
Ale wojnę przetrwają tylko ci, którzy pokonają swój strach.

Zapraszamy do Kina Odeon 3D.
(pw)

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej  
w Koluszkach 

19 października (wtorek) o godz. 14.00 odbędzie się zdalna XXXIX 
sesja Rady Miejskiej w Koluszkach. Transmisja sesji w internecie. W po-
rządku obrad m.in.:

– analiza oświadczeń majątkowych radnych oraz pracowników sa-
morządowych

– uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie

– utworzenie samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum 
Usług Wspólnych w Koluszkach. 

Noc Księgarń 2021 już 22 października
Jak co roku w październiku branża księgarska jednoczy siły, aby 

wspólnie zorganizować wielkie święto księgarstwa. Na tę jedną noc 
120 księgarń z całej Polski przygotowuje dla czytelników bogaty 
program spotkań, debat, warsztatów i koncertów – każdy miłośnik 
książek, niezależnie od wieku i upodobań czytelniczych, znajdzie w 
nim coś dla siebie. Ponadto księgarze zapowiadają, że tego dnia 
książki będzie można kupić w wyjątkowych, przyjaznych cenach.

Księgarnia Skład Główny 
Noc Księgarń nie ominie także Koluszek. Na piątkową noc 

Księgarnia Skład Główny przygotowała spotkanie autorskie, wysta-
wę, występ, konkurs oraz oczywiście półki pełne książek. 

Oto atrakcje jakie czekają w księgarni przy ul. Brzezińskiej w 
Koluszkach:

- 19.00 - spotkanie autorskie z Anną Stryjewską, autorką książ-
ki „Skradziona kołysanka”, połączone w wystawą prac malar-
skich. Prowadzenie Monika Winciorek

- 20.30 - zakupy po zmroku w księgarni. Wygraj półkę książek 
do czytania nocą! Konkurs dla nocnych zakupowiczów

- 21.00 - występ glowing hands
- 22.00 - losowanie nagrody.
A teraz coś dla niezdecydowanych: przypomnijmy, że rok 2021 

należy do Stanisława Lema, którego twórczość można również na-
być w księgarni.  

(pw)
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Bądź widoczny  
– bądź bezpieczny!

Jesień to przede wszystkim krótsze dni. Wielu mieszkańców po-
wiatu łódzkiego wschodniego jeszcze przed świtem podróżuje do 
pracy, na drogach można spotkać wielu rowerzystów i pieszych jed-
nak o tej porze na dworze jest jeszcze ciemno. Dlatego dbając o bez-
pieczeństwo swoich mieszkańców a przede wszystkim ich dobrą wi-
doczność policjanci kolejny raz przypominają o noszeniu odblasków 
i zadbaniu o swoje bezpieczeństwo.

W jesienne miesiące pogoda sprzyja pieszym wędrówkom i 
rowerowym dojazdom do pracy czy szkoły. Niestety kiedy ruch na 
drogach zaczyna się już przed godziną 5:00 jest jeszcze ciemno a 
widoczność dla kierowców ograniczona. Jak co roku policjanci 
podkreślają, że kamizelki odblaskowe, opaski czy elementy ubioru 
są minimalnym nakładem a mogą uratować zdrowie a nawet życie 
człowieka. Grupa niechronionych użytkowników dróg szczególnie 
narażona jest na niebezpieczne skutki zdarzeń drogowych. Przy 
konfrontacji z samochodem czy innym pojazdem mechanicznym 
piesi czy rowerzyści nie mają szans na wyjście bez szwanku z ta-
kiego ,,spotkania”. Podczas jesiennej i zimowej aury szybko robi 
się ciemno, poruszając się bez elementów odblaskowych po dro-
gach, jesteśmy niewidoczni dla kierowców samochodów.

Policjanci apelują! Pieszy czy rowerzysta, który porusza się po 
drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, musi mieć od-
blask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Wielu nie-
chronionych uczestników ruchu stosuje się do nowych przepisów. 
Niestety wciąż zdarzają się osoby, które narażają swoje życie. Pa-
miętajmy, pieszy bądź rowerzysta ubrany w ciemny strój jest wi-
doczny dla kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. 
Osoba mająca na sobie elementy odblaskowe jest widoczna nawet z 
odległości 150 metrów. Rower musi być wyposażony w sprawne 
oświetlenie. Odblaski mogą być doczepiane do ubrania, są nimi opa-
ski, kamizelki oraz smycze. Zaleca się umieszczać je na wysokości 
kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców. Wtedy 
mamy pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ru-
chu drogowego. Bądźmy widoczni dla zmotoryzowanych szczegól-
nie teraz, kiedy zmrok zapada coraz wcześniej. ŚWIEĆMY PRZY-
KŁADEM!

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

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1  
wypróbowali nową atrakcję  
parku wodnego w Lisowicach

Korzystając z ostatnich ciepłych dni tej jesieni, grupa uczniów 
Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach pod kierunkiem nauczycieli wy-
chowania fizycznego panów Jarosława Sobieszka i Pawła Rybiń-
skiego podjęła dwukrotnie wyprawę rowerową do parku wodnego w 
Lisowicach. Odważni mogli wypróbować swoją sprawność podczas 
jazdy na wakeboardzie. Mniej śmiali grali w siatkówkę, spacerowa-
li i przyglądali się wyczynom kolegów.

Wakeboard okazał się dyscypliną, w której urwisy z ulicy Wigu-
ry szybko nabrali wprawy. Po dwóch – trzech przejazdach niektó-
rym z nich przestało wystarczać, że potrafią utrzymać się na wodzie 
i próbowali skoków z rampy. Wszystko oczywiście odbywało się 
pod czujnym okiem instruktorów i nauczycieli. 

W ośrodku zadbano o bezpieczeństwo amatorów ślizgania 
się na wodzie oraz higienę. Osobom korzystającym ze szkolenia 
zostały wypożyczone pianki do nurkowania, kaski i kamizelki 
wypornościowe chroniące przed uderzeniem o wodę oraz umoż-
liwiające utrzymanie bezpiecznej pozycji ciała po upadku. W bu-
dynku stanowiącym zaplecze Wake Parku dostępne są toalety i 
natryski. 

Zaproszenia na zajęcia przekazał burmistrz Koluszek w celu 
spopularyzowania atrakcji zmodernizowanej niedawno placówki re-
kreacyjnej.
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Zdecydowanej większości 
mieszkańców Koluszek i okolic 
nie trzeba go przedstawiać. Jest 
właścicielem „Mania Studio” w 
Koluszkach, domu produkcyj-
nego, zajmującego się realizacją 
m.in. teledysków, filmów rekla-
mowych oraz dokumentalnych. 
Asystent na wydziale aktorskim 
w Państwowej, Wyższej  Szkole 
Filmowej, Teatralnej i Telewi-
zyjnej im. Leona Schillera w 
Łodzi, posiadający na swoim 
koncie duży dorobek artystycz-
ny. Niedawno obronił doktorat 
na wydziale operatorskim. Z dr 
Mateuszem Winklem rozmawia 
Zbigniew Komorowski.

-Kilkanaście miesięcy temu 
widzieliśmy się na planie fil-
mowym twojej pracy doktor-
skiej, która upubliczniona zo-
stała w maju tego roku, a była 
nią prapremiera filmu „Każda 
z blizn”, o życiu „Popka”- 
sportowca MMA i rapera. W 
ubiegłym miesiącu miała miej-
sce obrona Twego doktoratu w 
Szkole Filmowej w Łodzi. 

-Przed obroną doktoratu 
każdy może przyjść na taką pro-
jekcję, zwaną upublicznieniem 
filmu, i np. zakwestionować go. 
W majowej projekcji wzięli 
udział profesorowie łódzkiej 
Szkoły Filmowej, a także osoby 
zaproszone, w tym główny bo-
hater filmu, czyli „Popek”. Poza 
tym w Koluszkach miały miej-
sce jeszcze dwa pokazy, dostęp-
ne dla publiczności. 

- Zdradź kilka tajemnic 
„kuchni” filmowej twojego 
doktoratu…

-Pomyślałem o projekcie 
badawczym, który miał być w 
moim zamyśle filmem o życiu 
bohatera, w którym powinno po-
jawić się  kilka form filmowych, 
by móc potem im się przyjrzeć, 
jak one ze sobą korespondują i 
oddziałowują. W przypadku fil-
mu o „Popku”, przedmiotem 

pracy badawczej była myśl,  by 
pewne zdarzenia z jego życia za-
stąpić rożnymi formami przeka-
zu, na przykład animacją, sceną 
aktorską, relacją sportową, tele-
dyskiem, musicalem, a także 
rozmową w studio.  

-Fakt, że bohaterem Two-
jego filmu „doktorskiego” stał 
się jeden z muzyków, był 
czymś oczywistym? 

- Od lat pracuję głównie z 
artystami muzycznymi, i czasa-
mi myślę, że muzyka jest mi ja-

koś organicznie bliższa niż film 
fabularny długiego metrażu. Za-
czynałem od teledysków, zrobi-
łem kilka reportaży, program te-
lewizyjny o muzyce, kilka 
dokumentów czy realizacji kon-
certowych na ten temat. To, 
czym się zajmuję to obsługa ar-
tystów muzycznych pod wzglę-
dem realizacji obrazu filmowe-
go. Przygotowując się do mojej 
pracy doktorskiej w Szkole Fil-
mowej wiedziałem, że jej przed-
miotem będzie historia jednego 
z artystów muzycznych. 

-Wybór padł na „Po-
pka”…

-Tych „kandydatów” było 
kilku. Musiałem zastanowić się, 
która z muzycznych biografii 
jest najciekawsza. Szukałem 
wśród tych najbardziej nietuzin-
kowych,  bo kino jak wiemy, 
karmi się często dramatycznymi 

historiami. Nie od razu wiedzia-
łem, że to będzie „Popek”. W 
życiu jednak zdarzają się takie 
magiczne momenty, po których 
już wiesz, w którą stronę musisz 
pójść i jaką decyzję chcesz pod-
jąć. Tak było i w tym przypadku. 
Kiedy „Popek” razem z produ-
centem Matheo nagrywali w 
moim studiu płytę, do zaśpiewa-
nia refrenu zaproszony został 
Damian Ukeje, zwycięzca pierw-
szej edycji The Voice of Poland. 
Był on autorem tekstu śpiewane-
go przez siebie refrenu. Znalazły 
się tam słowa: „Prawdę o mnie 
zna każda z moich blizn. Choć 
solą w oku wczoraj, to drogo-
wskazem dziś”… W tamtej 
chwili uświadomiłem sobie, że 
życie człowieka składa się z ta-
kich kamieni milowych. U nie-

których są to dobre momenty, u 
innych blizny. Spojrzałem wte-
dy na „Popka”, który siedział na 
przeciwko Damiana i już wie-
działem, że mój film- doktorat 
będzie właśnie o tym bohaterze.  
Postanowiłem, że tak jak w ży-
ciu „Popka” każda z blizn była 
inna, tak w moim filmie każda 
forma obrazu będzie inną kon-
wencją  gatunkową. 

-Film pokazuje życie bo-
hatera w różnym odstępie cza-
sowym i składa się z kilku od-
słon. W efekcie powstała 
filmowa opowieść o jednej po-
staci…  

- Jedna z form, fabularna, ze  
świetnie odegraną przez Miro-
sława Zbrojewicza rolą,  przed-
stawia odwiedziny nastoletniego 
„Popka” u ojca w dniu swoich 
13 urodzin, streszczała jeden 
dzień, inna scena była z kolei 

skrótem 11-letniego ukrywania 
się „Popka” w Anglii.  Jego ży-
ciorys  podzieliłem na 9 różnych 
scen, każda w innej konwencji 
gatunkowej. Pomiędzy scenami 
powracałem do wywiadu z bo-
haterem filmu. Moim zdaniem, 
mimo że obraz składa się z kilku 
oddzielnych gatunków filmo-
wych, spełnił swe zadanie jako 
całość. 

-Twoja obrona polegała 
jedynie na przedstawieniu 
pracy filmowej?

-Nie tylko. Na początku 
musiałem złożyć projekt wraz z 
tematem filmu. Czekało mnie 
także wystąpienie przed Radą 
Wydziału Operatorskiego, przed 
którą musiałem przedstawić 
projekt mojej pracy a także, m.
in. swój dorobek artystyczny. 

-Kto się interesuje i śledzi 
Twoje kroki, wie, że nie jest 
mały..

-Na mój dorobek, poza wie-
loma realizacjami teledysków 
czy filmów dokumentalnych 
chociażby, złożyła się także 
moja 10 letnia praca w „filmów-
ce” w charakterze asystenta 
Pawła Siedlika, na wydziale ak-
torskim, gdzie pracowałem 
głównie za kamerą. 

-Jak przebiegała praca 
nad filmem?

-Film „Każda z blizn” po-
wstał w ciągu 2 lat. Pierwsze 
zdjęcia robiliśmy z Pawłem, 
czyli „Popkiem” w Londynie. 
Odwiedziliśmy miejsca, w któ-
rych przez 11 lat ukrywał się, 
ścigany listem gończym przez 
Interpol. Byliśmy w jego słyn-
nym garażu, czyli miejscu za-
adaptowanym przez niego na 
studio nagrań. Z Anglii wrócili-
śmy na początku marca ubiegłe-
go roku, na kilka dni przed ogło-
szeniem lockdownu i 
całkowitym zamknięciem gra-
nic.  Do pracy nad zdjęciami po-
wróciłem pod koniec czerwca 
ub. roku. Kolejne pół roku to 
czas dalszych działań, w efekcie 
czego zdjęcia do filmu ukończy-
łem pod koniec listopada.

-Poza tytułem przed na-
zwiskiem, co dał Ci doktorat?

-Chociażby spełnienie ma-
rzenia, jakim było zaproszenie 

„Prawdę o mnie zna każda z moich blizn”

Filmowa opowieść o „Popku”  
doktoratem Mateusza Winkla  
w łódzkiej Szkole Filmowej 
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do realizacji tego projektu mu-
zyków, realizatorów dźwięku, 
scenografów, kierowników pro-
dukcji, fotografów i operatorów, 
których dotąd spotkałem na mo-
jej drodze życiowej, z którymi 
niegdyś współpracowałem i  z 
którymi łączy mnie wiele do-

brych wspólnych chwil. W ten 
sposób spotkałem się po wielu 
latach na planie filmowym z Ar-
kiem Żyłką z Koluszek i z wie-
loma innymi osobami, które kie-
dyś zaczynały w Mania Studio 
swoją karierę.

-Film będzie dopuszczony 
do dystrybucji? 

-Moja praca została zgło-
szona na prawie 30 różnych fe-
stiwali filmowych. Zasada jest 
taka, że jeśli dany film uczestni-
czy w konkursie festiwalowym, 
nie może mieć premiery i nie 

wolno go upowszechniać w ki-
nach. Droga festiwalowa moje-
go filmu o „Popku” kończy się z 
początkiem przyszłego roku, 
kiedy to odbywać się będzie 
ostatni z festiwali, na który zgło-
siłem „Każdą z blizn”. Po tym 
okresie będzie można dopuścić 
go do dystrybucji. 

-Śledzisz poczynania festi-
walowe?

-Na ten moment wiem, że 
film „Każda z blizn” dostał się 
do finału festiwalu filmowego w 
Barcelonie, gdzie zajął 2 miej-
sce, natomiast trailer tego filmu 
okazał się zwycięzcą tego festi-

walu. Mogę także powiedzieć, 
że mój dokument bierze także 
udział w festiwalu w Tokio. Dla 
mnie już sam fakt, że film za-
kwalifikował się do konkursu 
festiwalowego, jest bardzo waż-
ny i nobilitujący. Niedawno do-
stałem wiadomość o zakwalifi-
kowaniu mojego filmu na 
Festiwal w Portland, co jest dla 
mnie kolejną nagrodą. 

-Wiążesz swoją przyszłość 
z pracą wykładowcy?

-Póki co, tak.  Pozostanę 
asystentem na wydziale aktor-

skim, a także samodzielnym wy-
kładowcą Małych Form Filmo-
wych. To chyba taka naturalna 
kolej rzeczy, że w pewnym mo-
mencie życia chciałbyś przeka-
zywać swoją wiedzę młodszym. 
Oczywiście będę w dalszym cią-
gu zajmował się produkcją fil-
mową. 

-Filmów dokumentalnych?
-Oczywiście, fabuła jakoś 

nigdy mnie nie pociągała. Ow-
szem, pracując nad np. teledy-
skiem, podczas którego trzeba 
opowiedzieć jakąś historię, siłą 
rzeczy zderzam się z fabułą, nie-
mniej coś co jest mi bliższe w 
produkcji filmowej, to doku-
ment. Fabuła, gdzie masz do 
czynienia z wieloma bohaterami 
i wieloma historiami jednocze-
śnie, chyba by mnie wykończy-
ła, skoro już przy pracy nad fil-
mem „Każda z Blizn”, 
nieustannie moje myśli były 
przy „Popku”. Poza tym w pracy 
nad filmem dokumentalnym 
mam większą swobodę, nie mu-
szę zbierać 30 osobowej ekipy, 
by coś nakręcić. Mogę zaprosić 
jedną osobę i porozmawiać do 
kamery, podobnie jak my w tej 
chwili. W dokumencie masz 
swobodę w eksperymentowaniu 
nad twoim dziełem, co przy fa-
bule nie jest już takie proste. 

-Co o Twoim filmie sądzi 
„Popek”?

-To człowiek, który ma do 
mnie wielkie zaufanie. To jedyny z 
moich bohaterów filmowych, któ-
ry podczas nagrywania nie powie-
dział „Wyłącz kamerę”. Wszystko, 
co mówił o swoim życiu, mogłem 

rejestrować. Przez 5 lat naszej zna-
jomości, nigdy taka sytuacja nie 
miała miejsca. W filmie najmoc-
niejszy wpływ wywarły na „Po-
pku” sceny, pokazane za pomocą 
animacji, z jego pobytu w ośrodku 
wychowawczym, gdzie  dobro-
wolnie oddała go jego matka. Było 
to dla niego bardzo traumatyczne 
przeżycie, w jego ocenie gorsze niż 
pobyt w więzieniu. Rekonstrukcja 
tych przeżyć na ekranie wywarła 
na nim największe wrażenie, po-
dobnie jak scena fabularna, opisu-
jąca jego wizytę u ojca, który bę-
dąc pod wpływem alkoholu spalił 
mieszkanie. 

- Jak znalazłeś młodego 
aktora, który zagrał rolę 13 
letniego „Popka” w tej scenie 
filmu? 

To Patryk Klimacki, z któ-
rym już wcześniej pracowałem 
przy produkcji jednego z wide-
oklipów. Patryk, jest stuprocen-
towym naturszczykiem, a mimo 
to przed kamerą zagrał świetnie 
swoją rolę. Jak go znalazłem? 
To syn mojej koleżanki ze 
szkoły podstawowej, Ani Kli-
mackiej, która zgodziła się, by 
syn zagrał postać nastoletniego 
„Popka”. Tę scenę nakręciliśmy 
w kamienicy kolejowej na 
„Czarnej Drodze”. 
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Burmistrz Koluszek informuje,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listo-

pada 65, 95-040 Koluszki od dnia 12.10.2021 r. do dnia 02.11.2021 r., 
wywieszony jest wykaz obejmujący część nieruchomości                                      
o pow. 212,20 m2, stanowiącej własność Gminy Koluszki, oznaczo-
nej numerem ewidencyjnym działki 152/21, położonej w mieście 
Koluszki, obręb 5, przeznaczonej do dalszej dzierżawy w trybie bez-
przetargowym na okres od 15.10.2021 r. do 14.10.2024 r.

Wykaz jak wyżej zamieszczony jest również na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kolusz-
kach www.koluszki.samorzady.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami telefon 44 725 67 53.

Burmistrz Koluszek informuje,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listo-

pada 65, 95-040 Koluszki od dnia 12.10.2021 do dnia 02.11.2021 r., 
wywieszone są wykazy o przeznaczeniu:
- lokali biurowych nr: 308 i 309 o łącznej pow. użyt. 30,66 m2, 

mieszczących się na III piętrze w budynku administracyjno-biuro-
wym, położonym w mieście Koluszki, przy ul. 11 Listopada 65, 
do dalszego najmu na okres od dnia 3 października 2021 r. do dnia 
2 października 2024 r., w trybie bezprzetargowym;

- lokalu biurowego nr 310 o pow. użyt. 26,35 m2, mieszczącego się 
na III piętrze w budynku administracyjno-biurowym, położonym  
w mieście Koluszki, przy ul. 11 Listopada 65, do dalszego najmu na 
okres od dnia 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2024 r.,  
w trybie bezprzetargowym;

Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kolusz-
kach www.koluszki.samorzady.pl p.

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami telefon 44 725 67 53

Burmistrz Koluszek informuje,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listo-

pada 65, 95-040 Koluszki od dnia 12.10.2021 do dnia 02.11.2021 r., 
wywieszone są wykazy o przeznaczeniu do użyczenia w trybie bez-
przetargowym:
- pomieszczeń nr B106  o pow. użyt. 13,85 m2 i B105 o pow. użyt. 

8,45 m2  położonych na I piętrze w północnej części budynku ad-
ministracyjno-biurowym stanowiącym własność Gminy Kolusz-
ki, położonym w Koluszkach, przy ul. 11 Listopada 65, w obrębie 
5, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 
1315 i 1316,  na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa z przeznaczeniem na magazynki podręczne;

- zabudowanej nieruchomości położonej w Koluszkach przy ulicy  
3 Maja 2, obręb 4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 
nr 558 o pow. 1163 m2, na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Koluszkach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kultu-
ralno-wychowawczej;

- pomieszczenia nr  4 o pow. użyt.  31,38 m2,  położonego w budyn-
ku administracyjno-biurowym stanowiącym własność Gminy Ko-
luszki, położonym w Koluszkach, przy ul. 11 Listopada 65, w ob-
rębie 5, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 
działek: 1315 i 1316, rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznacze-
niem na archiwum lub magazynek gospodarczy.

Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kolusz-
kach www.koluszki.samorzady.pl p.

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami telefon 44 725 67 53

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. 

tel.: 44 714-69-67
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach. Klasa 1b, wychowawca Beata Majewska. Góra od lewej: Aleks Gasparski, Kordian Ciesielski, 
Antoni Tylak, Maja Rogulska, Stanisław Sztuka, Wojciech Piasny, Mateusz Pysklak, Wojciech Paszkowski, wychowawca Beata Majewska. 
Środkowy rząd od lewej: Aleksander Cieślik, Zuzanna Reszka, Liliana Idzikowska, Jerzy Pająk, Nikodem Wadelski, Wiktoria Skoczylas. 
Rząd dolny od lewej: Julia Paschke, Maja Malinowska, Zuzanna Hajda, Oliwia Rządkowska, Dalia Wyroda, Natalia Nowak, Aleksandra 
Buczyńska, Hubert Wiśniewski, Oliwier Kołaczkowski.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach. Klasa 1c, wychowawca Agata Sztajbert. Od prawej góra: Tymoteusz Karliński, Seweryn Ści-
biorek, Amelia Goździk, Maria Rutkowska, Julia Barcicka, Karol Sztuka. Rząd środkowy od prawej: Jan Gawlik, Oskar Świderek, Filip 
Kopka, Nina Kroc, Marcel Piwowarski, Mateusz Krasoń, Miłosz Miksa, Filip Skura, Wiktor Klimacki. Dół od prawej: Laura Mróz, Antoni 
Dworzyński, Antoni Muszalski, Hanna Frączkowska, Natalia Sikorska, Maja Józwik, Nadia Banaszkiewicz, Lena Pieczywoda, Amelia Kwie-
cień, David Csontos.

Witamy pierwszaków
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Pracownik Magazynu
Miejsce pracy: Skierniewice

Zadania:
 • Realizację przyjęć towaru
 • Kompletację i realizację zamówień
 • Udział w inwentaryzacjach 

Wymagania:
 • Mile widziane doświadczenie w obszarze magazynowym
 • Mile widziane uprawnienia UDT na wózki widłowe
 • Gotowość do pracy na trzy zmiany
 • Komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej.

VEKA to międzynarodowa grupa obecna w kilkuna-
stu krajach na całym świecie. W Polsce działamy  
od prawie 27 lat, zatrudniamy ponad 700 pracowni-
ków. Jesteśmy największym pracodawcą w regionie. 
Dostarczamy naszym klientom wysokiej jakości  
systemy okienne PVC-U. 

Obecnie poszukujemy osób  
na niżej wymienione stanowiska:

Pracownik Produkcji - Dział Foliowania
Miejsce prac y: Skierniewice

Zadania:
 • Realizacja zleceń produkcyjnych
 • Obsługa maszyn produkcyjnych
 • Nadzór jakościowy nad prawidłowym przebiegiem procesu  

produkcyjnego
 • Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy
 •

Wymagania:
 • Mile widziane doświadczenie w obszarze produkcyjnym
 • Gotowość do pracy zmianowej
 • Umiejętność pracy zespołowej

Pracownik Produkcji - Ekstruzja
Miejsce pracy: Skierniewice

Zadania:
 • Realizacja zleceń produkcyjnych
 • Obsługa maszyn produkcyjnych
 • Nadzór jakościowy nad prawidłowym przebiegiem procesu 

produkcyjnego
 • Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy

Wymagania:
 • Mile widziane doświadczenie w obszarze produkcyjnym
 • Gotowość do pracy zmianowej w systemie czterobrygadowym
 • Umiejętność pracy zespołowej

Ślusarz Remontowy/Ślusarz Narzędziowy
Miejsce pracy: Skierniewice

Zadania:
 • Przeprowadzanie prac konserwacyjnych
 • Usuwanie bieżących usterek i uszkodzeń w maszynach i 

urządzeniach
 • Obsługa podstawowych maszyn i urządzeń warsztatowych 

(szlifierka, wiertarka)
 • Dokumentowanie przeprowadzonych konserwacji i napraw
 • Działania prewencyjne, montaż i demontaż narzędzi pro-

dukcyjnych zgodnie z planem produkcji

Wymagania:
 • Znajomość ogólnych prac ślusarskich
 • Zdolności manualne, precyzja, dokładność
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym
 • Zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz chęć do dalszej nauki
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe UDT

Oferujemy:
 � Konkurencyjne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę 
uzupełniane atrakcyjnym systemem premiowym

 � Nagroda roczna od wypracowanego przez spółkę zysku

 � Coroczne podwyżki

 � Dofinansowanie posiłków oraz ich dowóz na teren firmy  
7 dni w tygodniu dla wszystkich trzech zmian

 � Prywatną opiekę medyczną Medicover

 � Szeroki pakiet socjalny (w tym m.in. dofinansowanie wakacji 
i karty MultiSport)

 � Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na pre-
ferencyjnych warunkach

 � Miłą i koleżeńską atmosferę w pracy

Kontakt: +48 46 834 44 00                    Aplikuj: www.veka.pl/praca                     Mail: kontakt@veka.com
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Ślubowanie Pierwszaków w „Dwójce”



12 15.10.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 41

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

Podsumowanie zbiórki dla Zosi
Podczas zorganizowanego w ubiegłym tygodniu w Miejskim 

Ośrodku Kultury w Koluszkach koncertu charytatywnego na rzecz 
ciężko chorej Zosi Bigos, zebrano 5 292,40 zł. Poniżej prezentujemy 
kolejnych wykonawców, którzy zaśpiewali i zagrali dla Zosi. 

Pomagamy opiekunom osób 
starszych i niepełnosprawnych.

Jeżeli opiekujesz się osobą po 75 
roku życia lub niepełnosprawną  

w stopniu znacznym lub z orzecze-
niem pierwszej grupy zadzwoń 

Pomożemy w uzyskaniu świadczenia

 508-749-049
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Firma Starmeat w Koluszkach  
zatrudni:

 � pracownika biurowego, wymagania: komunikatywna znajomość  
jęz. angielskiego, umiejętność pracy w zespole; praca zmianowa,

 � elektromechanika: ks. sanitarno-epidemiologiczna, praca zmianowa,
 � operatora wózka widłowego wysokiego składowania:  

ks. sanitarno-epidemiologiczna, praca zmianowa,
 � pracowników rozbioru/produkcji: ks. sanitarno-epidemiologiczna; 

zmiana ranna
Oferujemy wysokie wynagrodzenie,  

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

lub składać osobiście w siedzibie firmy: Koluszki, ul. Zielona 18.

Piłka nożna
Klasa okręgowa

Kolejka 10.  9-10 października
Victoria Rąbień - LKS Różyca  2:6

Najbliższe spotkania
LKS Różyca - AKS SMS Łódź  16 października, 15:00

Tabela
1. LKS Różyca      10  24  30-16   
2. GKS Ksawerów     10  22  33-15  
3. ŁKS III Łódź      10  22  40-11  
4. Ner Poddębice     10  18  28-23  
5. Iskra Dobroń      10  18  28-23    
6. Włókniarz Pabianice   10  18  26-13  
7. AKS SMS Łódź       9  16  25-13  
8. Termy Uniejów     10  16  22-18  
9. Zawisza Rzgów     10  16  20-15  
10. Victoria Rąbień     10  13  26-29    
11. KAS Konstantynów Ł.  10  12  13-16   
12. UKS SMS Łódź    10  11  8-21    
13. Sokół II Aleksandrów Ł.  10    7  17-34  
14. Górnik Łęczyca     10    7  9-34  
15. GLKS Sarnów/Dalików  10    4  9-36    
16. Włókniarz Zgierz      9    2  9-26

Klasa A 2021/2022, grupa: Łódź II

Kolejka 8.  9-10 października
LKS Gałkówek - Victoria Łódź  1:0
KKS Koluszki - LKS Kalonka  3:0

Najbliższe spotkania
Błękitni Dmosin - LKS Gałkówek  16 października, 15:00
Victoria Łódź - KKS Koluszki  16 października, 16:00

Tabela
1. Polonia Andrzejów    8  19  29-11    
2. Huragan Swędów    7  17  28-14    
3. Czarni Smardzew    8  17  25-15    
4. LKS Gałkówek     7  15  18-12   
5. LZS Justynów     7  14  20-11    
6. Błękitni Dmosin     8  13  23-20    
7. Zjednoczeni II Stryków  6    9  19-15    
8. KKS Koluszki     7    9  17-15    
9. LKS Kalonka      7    6  10-22    
10. Victoria Łódź      7    5  6-10    
11. Iskra Głowno     7    4  9-25    
12. Boruta II Zgierz    8    3  7-14    
13. Sokół Popów     7    1  6-33   

ANDRZEJKI 2021 w Restauracji MALAGA
Serdecznie zapraszamy 27.11.2021 r. na imprezę Andrzejkową. 
Zapewniamy 3 gorące posiłki, zimne zakąski, ciasta, napoje, DJ. 

Cena 165 zł/os. Zapisy pod nr tel. 693-166-436

Florczak, Grabowski, Szablewska – Gmerek spółka partnerska radców prawnych oferuje:
• kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw;
• kompleksową pomoc prawną w obszarze zamówień publicznych;
• pomoc prawną dla podmiotów leczniczych;
• doradztwo prawne w obszarze nieruchomości;
• pomoc prawną dla jednostek samorządu terytorialnego.

Florczak, Grabowski, Szablewska-Gmerek spółka partnerska radców prawnych
ul. Tuwima 6 | 90-003 Łódź | tel. 504348876 | kancelaria@fgsg-lex.pl

www.fgsg-lex.pl

Sprzedam  
pocięte drzewo  
w big bagach 
150 zł za 1 m3

   
TEL. 602-579-706
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Zdrowe stopy podnoszą komfort  
codziennego funkcjonowania

Z wizytą u podologa 
Podologia czyli nauka o schorzeniach stóp, choć praktykowana 

już w starożytnym Egipcie, w Polsce swój bujny rozkwit przeżywa 
dopiero od kilkunastu lat. Zainteresowanie tą dziedziną nauki przy-
szło do nas z Niemiec, z kraju w którym podologia jest zawodem 
medycznym, działającym w ramach niemieckiej publicznej służby 
zdrowia. Choć w Polsce podologia to wciąż prywatna praktyka, zdo-
bywa u nas coraz szersze grono swoich odbiorców. 

„Zasięgnąć języka” postanowiliśmy w jednym z najprężniej dzia-
łających gabinetów podologicznych w Koluszkach przy ul. Poprzecz-
nej 5 (okolice rynku i SP nr 2). To ten sam gabinet, który do niedawna 
funkcjonował przy ul. Brzezińskiej 11. Przenosiny w nowy rejon Ko-
luszek związane były z coraz większym zainteresowaniem tego ro-
dzaju usługami, a tym samym wzrastającą liczbą klientów. Dzięki no-
wej lokalizacji, placówka dysponuje obecnie dwoma gabinetami 
(pomieszczeniami) zabiegowymi. Na wyposażeniu znajduje się także 
nowoczesny fotel zabiegowy, z możliwością dostosowania ustawienia 
do wymogów pacjenta, np. w pozycji półleżącej dla kobiet w ciąży. 
Co bardzo ważne, placówka pracuje na sterylnych i jednorazowych 
materiałach. Warto na to zwracać uwagę podczas wizyty u podologa, 
ponieważ w przypadku stosowania jedynie dezynfekcji, zabezpiecza-
my się tylko przed bakteriami. By zniszczyć wirusy i grzyby, z który-
mi najczęściej ma do czynienia podolog, konieczna jest sterylizacja 
narzędzi w wysokiej temperaturze. Uwaga: gabinet znajduje się na I 
piętrze. Ze względu na schody mogą mieć zatem utrudniony dostęp 
osoby z niepełnosprawnością ruchową.   

Natychmiastowa ulga
Choć niewiele osób dostrzega lub przyznaje się do problemów 

ze stopami, dane wskazują na to, że co druga osoba cierpi na scho-
rzenia w tych częściach ciała. Najczęściej dokuczają nam odciski, 
wrastające paznokcie i brodawki wirusowe. Niestety z reguły przy-
zwyczajamy się do tego typu dolegliwości lub próbujemy działać na 
własną rękę. Tymczasem niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że 
już jedna wizyta u podologa, może przynieść sporą ulgę, a nawet 
rozwiązać problem. 

- Najczęstsza przypadłość u naszych pacjentów to wrastające 
paznokcie. Zdarzają się osoby, które z ropiejącym, bolącym palcem 
u nogi potrafią chodzić nawet miesiąc. Pamiętam przypadek pewnej 
kobiety, która miała już tak poważny stan zapalny, że nie mogła  
włożyć stopy do buta. Trafiła do nas w klapkach w środku zimy. 
Tymczasem już po jednym zabiegu, wyszła bez bólu – opowiada 

Monika Światek-Tarnowska, dyplomowany podolog, a zarazem 
właścicielka gabinetu.   

Odwiedzając podologa możemy sobie zaoszczędzić również 
sporo przyszłego bólu. W przypadku wrastających paznokci, lekarz 
pierwszego kontaktu najczęściej wyśle do chirurga, w celu zerwania 
paznokcia. Tymczasem z reguły wystarczy zwykłe podcięcie, zało-
żenie specjalistycznego opatrunku oraz w dalszym etapie odpowied-
nie uformowanie wzrostu paznokcia. Współpraca podologa i lekarza 
to bardzo ważny aspekt udanej terapii np. paznokci grzybiczych, 
gdzie kluczem do sukcesu jest połączenie oczyszczenia manualnego 
przez podologa oraz kontroli dermatologicznej, a niekiedy przepisa-
nia leków doustnych przez lekarza.

Podstawowy zabieg skrócenia paznokcia to koszt 60 zł. W ra-
mach zabiegu następuje skrócenie płytki paznokciowej i oczyszcze-
nie wałów okołopaznokciowych. Zabieg trwa do 30 minut. W przy-
padku paznokci wymagających bardziej czasochłonnych zabiegów, 
spowodowanych koniecznością likwidacji poważniejszych zrogo-
waceń i podawania dodatkowych preparatów, wycena usługi jest do-
stosowywana do danego zabiegu.

Walka z odciskami
Podolog świetnie poradzi sobie także z dokuczliwym odciskiem. 

Tu jednak należy zaznaczyć, że większość odcisków to wieloletnie za-
niedbania, wynikające raczej z wad postawy niż na przykład ze źle do-
branego obuwia. Podolog oczyści i usunie skalpelem lub frezem próż-
niowym kłopotliwy fragment zrogowacenia, założy opatrunek, a 
następnie zaleci preparat do użytku domowego. Ulga będzie wyraźna. 
Pamiętajmy jednak o tym, że jeżeli nacisk na powyższy fragment sto-
py powoduje złe ułożenie ciała, odcisk powróci. 

Warto jednak chociaż raz w roku poddać się oględzinom podo-
loga, ponieważ nawet 30-minutowa konsultacja może rozwiązać 
wiele naszych długotrwałych bolączek. 

- Z naszym ciałem jest jak z giętką wieżą z klocków. Jeżeli na 
samym dole włożymy większy lub mniejszy klocek, to cała wieża 
poprzez wychyły i naciski dostosuje się do nowego ułożenia. Podob-
nie jest z naszym kręgosłupem. Bardzo często osoba posiadająca na 
przykład odciski na przedstopiu, cierpi na ból kręgosłupa. Bo to co 
zaczyna się na stopach, nie kończy się na kostkach, ale przenosi się 
dalej na kolana, biodra i kręgosłup. Jako podolog jestem w stanie to 
wychwycić. Zresztą nasza obserwacja pacjenta odbywa się od same-
go wejścia do gabinetu, bowiem już po samym chodzie można wie-
le wyczytać. Tak samo cennych informacji dostarcza układanie się 
butów na stopie. W przypadku zauważenia nieprawidłowości kieru-
jemy taką osobę do fizjoterapeuty, w celu zastosowania odpowied-
nich wkładek ortopedycznych. A zatem niekiedy zwykła konsultacja 
z podologiem a później fizjoterapeutą, może wyleczyć z dokuczli-
wego bólu kręgosłupa, kolan czy bioder  - wyjaśnia pani Monika. 

Plaga brodawek
Wirusowe brodawki na stopach to prawdziwa plaga u dzieci. Pod-

czas jednego z badań profilaktycznych w koluszkowskim przedszko-
lu wyszło na jaw, że brodawkami zakażona jest większość dzieci.

- Przyczyną epidemii brodawek jest słaba odporność organi-
zmu. I niekoniecznie musi być ona wywołana chorobą, ale np. złym 
odżywianiem, stresem czy niedosypianiem. Przy takim osłabieniu 
wystarczy mała rana na skórze, by wirus wniknął do organizmu W 
naszym gabinecie zakażenie leczymy poprzez podniesienie poziomu 
witaminy D3, na której ogromne niedobory cierpi większość Pola-
ków. Aby określić poziom tej witaminy w organizmie, należy wyko-
nać badanie z krwi. Po podniesieniu odporności w miejscu brodaw-
ki wywołujemy miejscowy stan zapalny. Po jego namierzeniu, 
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organizm atakuje i wypycha wirusa na zewnątrz skóry. Następnie 
oczyszczamy chorobowo zmienione miejsce i nakładamy stosowny 
preparat. Po podniesieniu odporności możemy się czasami zdziwić, 
gdy dochodzi do wysypu brodawek. Ale to normalna reakcja organi-
zmu, który usuwa z organizmu patogeny. Innym z pozytywnych 
aspektów zwiększenia poziomu witaminy D3 w organizmie, jest 
ogólne lepsze samopoczucie - dodaje właścicielka gabinetu.

Aby nie nabawić się grzybów lub innych patogenów, należy 
również unikać zabiegów, które osłabiają lub pozbawiają nas natu-
ralnej ochrony, jaką daje skóra i flora bakteryjna na stopach i pa-
znokciach. Przykładem jest tu bardzo modne w ostatnim czasie uży-
wanie tzw. skarpetek złuszczających, czyli okładanie stóp substancją 
z kwasem. Kwas owszem działa złuszczająco, ale niszczy jednocze-
śnie naturalną barierę, również na paznokciach. Podolog zdecydo-
wanie odradza przeprowadzanie takiego zabiegu w domu, ponieważ 
jest to niekontrolowane złuszczenie naskórka. 

Oferta dla seniorów 
Od grudnia, jeden dzień w miesiącu gabinet planuje dedykować 

specjalnie osobom w podeszłym wieku. Tego dnia seniorzy którzy 
odwiedzą gabinet, będą objęci zniżką w wysokości 10 proc. na ob-
cięcie płytki paznokciowej. Na wizytę będą obowiązywać zapisy. 
Ruszą one najprawdopodobniej w listopadzie. Dlaczego gabinet 
chce wprowadzić „dzień dla seniora”? 

– Osoby starsze ze względu na ograniczenia w widzeniu i słab-
szą koordynację ruchową, mają duże problemy z obcinaniem pa-
znokci u nóg. Do tego dochodzą związane z wiekiem zgrubienia, 
które wymagają zastosowania specjalistycznych narzędzi do skraca-
nia twardej płytki paznokciowej. Do ściągania nadmiaru paznokcia 
w gabinecie używamy np. frezów rotacyjnych. Warto zadbać o pa-
znokcie, ponieważ ich odpowiednia pielęgnacja przekłada się na 
wyższy komfort codziennego funkcjonowania – zaznacza podolog 
Monika Światek-Tarnowska.                                                       (pw)              

Koncert patriotyczny  
Śpiewającej Rodziny Kaczmarków

W ubiegłą niedzielę w Kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Koluszkach, przy wszystkich zajętych miejscach siedzących, od-
był się koncert patriotyczny „Chwała Bohaterom”, poświęcony hi-
storii walk podziemia niepodległościowego z lat 1944-1963 z so-
wietyzacją Polski. Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków 
Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA 
PLUS”. Organizatorem koncertu było Stowarzyszenie Sympatyków 
Gminy Koluszki.

Przed publicznością wystąpiła znana z repertuaru muzyki po-
ważnej oraz klasyki muzyki rozrywkowej, rodzina Kaczmarków. 
Akompaniował im zespół muzyczny pod dyrekcją jednego z najlep-
szych muzyków polskich, profesora Akademii Muzycznej w Łodzi, 
Adama Manijaka. 

Wśród aplauzu dla śpiewających, na szczególną uwagę zasłu-
gują tym razem młodzi synowie Piotra i Iwony Kaczmarków. Bra-
wom dla Wojciecha i Adama nie było końca, a ich interpretacja 
słynnej, przedwojennej „Pieśni o Matce” (Matko moja ja wiem), 
doczekała się bisowania, wywołując łzy wzruszenia u wielu słu-
chaczy. 

Dodajmy, że Adam razem z bratem Wojciechem w 2017 r. wy-
dali dwie płyty: „Marzenia się spełniają” oraz „Najpiękniejsze pie-
śni neapolitańskie”. Wojciech Kaczmarek - baryton - doskonale 
śpiewa zarówno klasykę, jak i popularne przeboje. Nie wyobraża so-
bie życia bez śpiewu. Studiuje na Akademii Muzycznej w Bydgosz-
czy na Wydziale Wokalno-Artystycznym. 

Adam Kaczmarek - tenor - ze sceną zżyty jest od dziecka, ale 
prawdziwą popularność przyniósł mu udział w programie „Mam ta-
lent”, w którym wykonał piosenkę „Delilah”. Śpiew jest dla niego 
bardziej naturalną formą wypowiedzi niż słowo. 

Koncertowi towarzyszyła zbiórka do puszki na leczenie chorej 
Zosi Bigos.

Jak się przygotować do zabiegu podologicznego?
 • przed zabiegiem nie należy obcinać paznokci oraz nie powinno 
się oczyszczać podeszwy. Dzięki temu podolog otrzymuje infor-
mację o faktycznym stanie stóp, a także możliwość prawidłowe-
go uformowania paznokcia w trakcie przycinania.

 • dla własnego komfortu odśwież stopy, ale nie stosuj długiego 
moczenia (powyżej 7 minut). Zmacerowana przez wodę stopa 
zaciera różnice między miejscami zdrowymi i zmienionymi cho-
robowo. 

 • przyjdź w butach, w których już chodzisz. Najlepiej na niskiej 
podeszwie, by ewentualny opatrunek po opracowaniu pięty lub 
odcisku mógł się utrzymać.

 • jeśli po zabiegu podologicznym chcesz pomalować paznokcie, 
zabierz odpowiednie buty żeby nie uszkodzić lakieru (gabinet 
służy także jednorazowym obuwiem).

     
Cennik przykładowych usług:
- pełen zabieg podologiczny  130-200 zł
- wizyta z brodawką wirusową 70-100 zł
- wizyta z wrastającym paznokciem 80-150 zł
- usuwanie odcisku/modzela 60-90 zł
- oczyszczenie, skrócenie paznokci 60-80 zł

Diagnozowanie oraz skuteczne terapie takich schorzeń jak: pa-
znokcie wrastające i zmienione chorobowo, grzybica, odciski i modze-
le, brodawki wirusowe, pielęgnacja stopy cukrzycowej. 

Gabinet Podologiczny, Koluszki ul. Poprzeczna 5, I piętro,  
tel. 609-644-120 (fb/podologiakoluszki)

Zatrudnię Asystentkę Stomatologiczną  
lub osobę zainteresowaną nauką w zawodzie

asystentka/higienistka stomatologiczna
Praca w gabinecie stomatologicznym w Koluszkach,  

tel. 693-629-884 
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KUPIĘ
Piec ekogroszek, zdemontuję, 
wydam zaświadczenie o złomowa-
niu, 516-391-689
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

EDUKACJA
Angielski, 518-238-611
Matura – korepetycje, matematyka, 
j. angielski – reżim sanitarny,  
tel. 508-732-104
Korepetycje z języka polskiego, 
przygotowanie do egzaminów,  
tel. 507-944-357

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
Smarowanie smołą i lepikiem, 
kładzenie papy, przycinanie drzew, 
tel. 519-356-788
Bramy garażowe, wrota, drzwi, 
ogrodzenia, bramy, montaż ogro-
dzeń, tel. 506-771-822
Budowa domów, 505-509-874
Pranie kanap, dywanów, foteli, 
profesjonalne chemia karcher, 
512-450-390       
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Mała szwalnia przeszyje,  
605-99-44-50
Transport, przeprowadzki, 
692-462-063
Tynki gipsowe i cementowo-wa-
pienne agregatem, 669-201-962
HYDRAULIK - Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,  
tel. 506-864-713
Instalacje sanitarne, wod-kan, gazu, 
C.O., pompy ciepła, tel. 506-098-164
Produkcja i montaż ogrodzeń 
betonowych, panelowych i siatki 
oraz bramy, 515-310-037
Usługi koparką, prace ziemne, 
603-728-488
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam własnościowe M-4 
Koluszki, ul. Sikorskiego 7,  
tel. 512-196-220
Sprzedam mieszkanie o powierzch-
ni 60 m2 w Brzezinach,  
tel. 501-102-709
Sprzedam mieszkanie 54 m2  
w Brzezinach, ul. Kulczyńskiego, 
604-051-902
M-4 w Koluszkach sprzedam, 
511-455-226 
Sprzedam dom w Koluszkach  
z piękną działką, tel. 881-300-749 
lub 697-779-237
Sprzedam dom w Długiem koło 
Koluszek, tel. 726-703-020
Kupię ziemię rolną, 502-248-979
Sprzedam dom w centrum Żako-
wic, tel. 508-143-494
Działkę budowlaną w Koluszkach 
sprzedam, tel. 530-810-900
Sprzedam działkę budowlaną  
w Koluszkach, tel. 606-825-351
Kupię mieszkanie 20 m2 Parter,  
tel. 883-948-435

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia kwatery, 601-835-140
Do wynajęcia M-3 w Koluszkach, 
tel. 608-436-420
Wynajmę garaż, najchętniej ogrze-
wany, Koluszki lub bliskie okolice, 
504-614-662
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Piec C.O. używany, tel. 603-930-385
Tanio sprzedam pianino antyk, 
niemieckie, Wilhelm Menzel. 
Dywan wełniany beżowy „Duka”. 
Sofę zamszową rozkładaną. Lodów-
kę Electrolux, 601-088-002 
Kostkę brukową Sparta Grafit 140 m2, 
tel. 601-348-451
Drewno kominkowe i rozpałkę, 
608-830-403
Drewno opałowe kominkowe,  
tel. 509-101-167  
Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037
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 do prasowania spodni 
damskich na kant, tel. 602-721-448
Zatrudnimy Kierowcę C+E. Praca 
stała, spokojna, wyłącznie w kraju. 
Załadunki z Łodzi/Warszawy  
i powrót na pusto tego samego dnia. 
Posiadamy własny mobilny serwis. 
Zapewniamy wysokie wynagrodze-
nie i dodatkowe ubezpieczenie,  
tel. 507-199-570
Kawy Malowane Sklep i Kawiarnia 
zatrudnią pracownika. Koluszki,  
ul. Reja 3/5, tel. 606-23-96-96
Zatrudnię do pracy przy montażu 
ogrodzeń panelowych,  
tel. 509-115-589
Zatrudnię pracownika podjazdu na 
stację paliw w Koluszkach oraz 
pracownika myjni samochodowej. 
Więcej informacji pod nr tel. 
601-228-408 lub 531-254-290 
Firma PPH REWA zatrudni do 
działu logistyki. Wymagany język 
angielski w stopniu komunikatyw-
nym, tel. 44 714-37-03

Firma PPH REWA zatrudni 
pracownika do prac magazynowych. 
Mile widziane uprawnienia na 
wózki widłowe, tel. 44-714-37-03

Zatrudnię szwaczki oraz praso-
waczki, 693-426-098

Zatrudnię pracownika - skład 
pojazdów wojskowych ul. Partyzan-
tów 32f, Koluszki tel. 602-579-706

Zatrudnię do zakładu krawieckiego 
lub chałupniczo szwaczki,  
tel. 698-628-352

Zatrudnię kierowcę C+E, praca  
na 8 godzin, tel. 602-579-706

Zatrudnimy szwaczki stała praca 
kontakt 604-797-243

Zatrudnię szwaczki, 602-194-850

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

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Sprzedam zrębki z drzew 
liściastych 50 zł za 1 m³  

TEL. 602-579-706

Lokal użytkowy do wynajęcia. Galeria Arkadian Koluszki, ul. Reja 3  
tel. 604-796-539
Sprzedam 4 opony zimowe 195/60/15 i piec węglowy 10KW,  
tel. 696-979-562
Sprzedam piec na eko-groszek, tel. 691-74-32-84
Tanio sprzedam wełnę 10, styropian 10 i styropian 2, tel. 694-644-442

Przerwa w dostawie ciepła
KPGK Sp. z o.o. zawiadamia, że od godz. 10:00 w dniu 

15.10.2021 r. (piątek) do godz. 15:00 dnia 16.10.2021 r. nastąpi 
przerwa w dostawie ciepła do odbiorców usług zlokalizowanych w 
obrębie ulic: 11 Listopada 62, 62D, 63, Wołyńska 10, 12, Budowla-
nych 4A, 6, 8, 10, Warszawska 124, 124A.

Przerwa związana jest z koniecznością usunięcia awarii ciepło-
ciągu.
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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 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 
� orzech-kostka
� orzech
� ekogroszek
� miał

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIELMiejsce  
na Twoją  
reklamę

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

STAJNIA BOROWA :
poszukuje stajennego

Osobę lubiącą zwierzęta.
Z pomysłami tzn. złota rączka

Praca na pół etatu.

731 701 550
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Piątek  
15.10

14:30 MAŁA WIELKA STOPA 2: W rodzinie siła
16:30 WESELE
19:00 ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW

Sobota  
16.10

14:30 MAŁA WIELKA STOPA 2: W rodzinie siła
16:30 WESELE
19:00 ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW

Niedziela  
17.10

14:30 MAŁA WIELKA STOPA 2: W rodzinie siła
16:30 WESELE
19:00 ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW

Środa 
20.10

16:30 WESELE
19:00 ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW

Czwartek 
21.10

16:30 WESELE
19:00 ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW

ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW
Polska / Dramat / 2021 / 160 min. / 2D

Polska, 1983 roku. W 
kraju wciąż obowiązuje, 
mimo zawieszenia, wprowa-
dzony przez komunistyczne 
władze stan wojenny, mający 
na celu zduszenie solidarno-
ściowej opozycji. 12 maja 
Grzegorz Przemyk, syn opo-
zycyjnej poetki Barbary Sa-
dowskiej, zostaje zatrzymany 
i ciężko pobity przez patrol 
milicyjny. Przemyk umiera po 
dwóch dniach agonii. Jedy-
nym świadkiem śmiertelnego 
pobicia jest jeden z kolegów 
Grzegorza, Jurek Popiel, któ-
ry decyduje się walczyć o 

sprawiedliwość i złożyć obciążające milicjantów zeznania. 
Początkowo aparat państwowy, w tym Ministerstwo Spraw We-

wnętrznych, bagatelizuje sprawę. Jednak gdy ponad 20 tysięcy ludzi 
przemaszeruje przez ulice Warszawy za trumną Przemyka, władza 
decyduje się użyć wszelkich narzędzi przeciwko świadkowi i matce 
zmarłego, aby ich skompromitować i zapobiec złożeniu przez Jurka 
zeznań w sądzie. Rozpoczyna się, nadzorowana osobiście przez Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych, generała Czesława Kiszczaka, operacja 
„Junior”, której głównym celem jest powstrzymanie Jurka przed 
ujawnieniem prawdy oraz zrzucenie winy na sanitariuszy, którzy 
wieźli Przemyka po pobiciu na pogotowie. Armia esbeków zaczyna 
śledzić Jurka i jego rodziców, inwigilując ich życie prywatne 24 go-
dziny na dobę, zaś media i prokuratura są kierowane i naciskane 
przez władzę, aby do opinii publicznej trafiały tylko „właściwe” ko-
munikaty.

WESELE
Polska / Dramat / Polska / Dramat / 2021 / Premiera / 2D

Wesele Anno Domini 2021. 
Gromada podchmielonych gości 
szaleje na parkiecie w rytm disco 
polo, druhny zacięcie rywalizują 
ze sobą w konkursach, ktoś na-
grywa wideo życzenia dla młodej 
pary. Wesele jakich wiele, jednak 
pod pozorem dobrej zabawy kry-
je się gorzka prawda o nas. Panna 
młoda w zaawansowanej ciąży 
(Michalina Łabacz), zdecydowa-
na na emigrację, z rosnącym nie-
pokojem obserwuje wybryki 
męża. Jej ojciec, lokalny biznes-
men Rysiek (Robert Więckie-
wicz), tej nocy też ma więcej 

zmartwień niż tylko zamieszanie wokół ślubu córki. Interes życia 
wisi na włosku, a w tle są nie tylko wielkie pieniądze, ale także 
szczęście jego najbliższych. Sytuacja zaognia się również za sprawą 
zaproszonych na uroczystość gości, a wszystko to obserwuje senior 
rodu Antoni Wilk (Ryszard Ronczewski), do którego wracają wspo-
mnienia dramatycznych wydarzeń sprzed lat, kiedy poznał miłość 
swojego życia. Z każdą minutą rosną emocje i odżywają najgłębsze 
uczucia, historie burzliwych miłości dawnych i nowych kochanków 
przenikają się nawzajem. Stopniowo zatraca się granica między tym 
co kiedyś, a tym co teraz. Na jaw wychodzą tajemnice przeszłości, 
nakręcające spiralę zła, z której nie ma ucieczki. Mało komu udaje 
się zobaczyć coś więcej poza „swoimi własnymi” prawdami. A jeśli 
już się uda, to najczęściej w ukryciu – w obawie i strachu przed kon-
sekwencjami i zdemaskowaniem. Świt zastanie bohaterów w różnej 
kondycji, stanie emocjonalnym i z różnym bagażem doświadczeń. 
Pewne jest tylko jedno – z tym weselnym kacem każdy będzie mu-
siał poradzić sobie sam.



Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach. Klasa 1a, wychowawca Anna Kabat. Od góry od lewej: Dominik Nowakowski, Tomasz Mróz, 
Filip Szewczyk, Wojciech Wojtalczyk, Natan Lipiński, Brajan Sośnicki. Drugi rząd od lewej: Filip Kopeć, Fabian Pawełek, Piotr Kotynia, 
Adam Polus, Maciej Karp, Lena Szewczyk, Zofia Lipska, Zuzanna Zielińska, Anna Sienkiewicz. Trzeci rząd od lewej: Natalia Antczak, 
Aleksandra Stachecka, Klaudia Gluza, Rozalia Płocka, Kornelia Kułak, Marcelina Sołtysiak, Iga Michalczewska, Maja Płocka, Adrianna 
Pabjańczyk. Nieobecny: Aleksander Kaźmierczak.

W Koluszkach zabrzmiał  
„Gaudeamus Igitur”

Z udziałem burmistrza Koluszek, Waldemara Chałata, dyrektor 
Biblioteki Publicznej, Ewy Oleksiak, wykładowców i słuchaczy,  

Witamy pierwszaków

w dniu 11 października w Urzędzie Miejskim w Koluszkach kolejny 
rok pracy zaingerowała Akademia Wieku Dojrzałego. Uroczystość 
rozpoczęła się odśpiewaniem „Gaueamus Igitur” a wykład inaugu-
racyjny wygłosił dr Kazimierz Zawadzki. Nowym słuchaczom wrę-
czono Indeksy, przedstawieni zostali tegoroczni wykładowcy. 

Zk


