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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

22.10  
ul. Sikorskiego 6A

23.10  
ul. 3 Maja 8

24.10  
ul. 3 Maja 19G

25.10  
ul. Brzezińska 54

26.10  
ul. Przejazd 6

27.10  
ul. 11 Listopada 33

28.10  
ul. Żwirki 2
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Zarządca dróg wojewódzkich  
wyznaczył datę zamknięcia 
wiaduktu 

- W związku z rozpoczynającymi się robotami w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 715 w Koluszkach, informujemy, że 8 listopada br. 
planowane jest zamknięcie wiaduktu nad torami kolejowymi - infor-
muje Marcin Nowicki, rzecznik ZDW w Łodzi. 

Oficjalny objazd dla  pojazdów do 5 ton będzie prowadził: ul. 
Towarową, ul. 3 Maja, ul. Krańcową, a następnie przez Felicjanów 
do ul. 11 Listopada. Z kolei dla pojazdów powyżej 5 ton przez: Ża-
kowice, Nowe Chrusty, Stefanów, Rokiciny (DW 716), Buków, Bro-
nisławów i Ujazd (DW 713). 

UWAGA: w przyszłym tygodniu ma rozpocząć się budowa no-
wej nakładki asfaltowej na ul. Krańcowej. Inwestycja ma przygoto-
wać drogę do wzmożonego ruchu samochodów w czasie budowy 
nowej przeprawy nad torami. Prace na drodze mają zostać zakoń-
czone przed zamknięciem wiaduktu. W najbliższym czasie lepiej 
unikać powyższej trasy, ponieważ droga może być całkowicie wyłą-
czona z ruchu.

Do czasu zamknięcia wiaduktu prace budowlane będą toczyć 
się także na drodze od strefy ekonomicznej do Erazmowa. Obecnie 
droga ta ma charakter gruntowy. Po utwardzeniu asfaltem, odcinek 
ten stanie się doskonałym skrótem na drugą stronę Koluszek, z wy-
korzystaniem drugiego przejazdu w Felicjanowie. Do listopada za-
kończona ma zostać także budowa drogi asfaltowej, która połączy 
Lisowice i Erazmów z ul. Naftową w Koluszkach. W kolejnym nu-
merze gazety zaprezentujemy mapki z propozycjami dodatkowych 
objazdów, które przygotowuje gmina.

Obecnie trwają również rozmowy na temat dowożenia dzieci do 
szkół.  W tygodniu poprzedzającym święta, rodzice w szkołach do 
których posyłają swoje dzieci, mogą spodziewać się informacji o 
nowy rozkładzie jazdy autobusów szkolnych, z uwzględnieniem 
zmienionych tras oraz godzin odjazdów i przyjazdów. 

Przypomnijmy, że nowy wiadukt będzie obiektem o długości 
ponad 132 metrów. Stara przeprawa drogowa nad torami z lat sie-
demdziesiątych ubiegłego wieku zostanie rozebrana. W ramach za-
dania powstaną również: chodniki, kanalizacja deszczowa i oświe-
tlenie. Wartość robót to 25,5 mln zł.

(pw)

Przebudowa budynku  
pod Klub Seniora

Wybrano wykonawcę, który przystosuje budynek dawnego 
przedszkola przy ul. Budowlanych pod potrzeby seniorów. Pracami 
budowlanymi zajmie się firma ze Skierniewic. Przypomnijmy, że 
projekt przewiduje wyburzenie kilku wewnętrznych sal, tworząc z 
trzech pomieszczeń jedno duże. Dla polepszenia funkcjonalności, 
powstałe w ten sposób olbrzymie pomieszczenie zostanie wyposa-
żone w przesuwaną ściankę. Obiekt ma również dysponować mini 
zapleczem kuchennym, pomieszczeniem na biuro oraz gabinetem z 
przeznaczeniem na odnowę biologiczną i ćwiczenia fizyczne.

Koszt przebudowy to 560 tys. zł. Wykonawca ma rozpocząć 
prace już w październiku, a ukończyć inwestycję na wiosnę przy-
szłego roku.  

(pw) 

Gmina powołuje Centrum  
Usług Wspólnych

Podczas minionej sesji 
Rady Miejskiej w Kolusz-
kach, burmistrz Koluszek 
przedłożył projekt uchwa-
ły, której celem jest powo-
łanie tzw. Centrum Usług 
Wspólnych w Koluszkach. 
Celem nowej jednostki sa-
morządowej jest konsoli-
dacja księgowości z więk-
szości gminnych instytucji. 
Jednym słowem osoby 
prowadzące księgowość w szkołach, przedszkolach, żłobku, Miej-
skim Ośrodku Kultury, Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, zostaną przeniesione do nowej jednostki w 
budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach. Powołanie Centrum 
Usług Wspólnych w zamyśle ma wpłynąć na lepszy podział zadań, 
wymianę informacji, a także na oszczędności. 

Uchwała została zaakceptowana przez radnych. Jednostka 
wspólną obsługę powyższych instytucji ma zapewnić od 3 stycznia 
2022 r.

(pw)         
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Dezynfekcja sieci wodociągowej
Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w związku z awariami sieci wodo-
ciągowej, włączeniami sieci oraz przyłączy wodociągowych do ist-
niejącej infrastruktury na terenie Miasta i Gminy Koluszki przystępu-
jemy od dnia 18.10.2021 r. do procedury podawania podchlorynu 
sodu na Ujęciu Wody w Stefanowie i Regnach do sieci wodociągowej. 
Konieczność zastosowania dezynfekcji wody wynika z wystąpienia 
awarii na sieci wodociągowej, włączeniami oraz profilaktyki. 

Planowany termin zakończenia podawania chloru ustalono na 
dzień 29.10.2021 r.

Nowy operator pogotowia  
ratunkowego zapewni lepszy sprzęt

Od kilku lat pomoc medyczna w postaci pogotowia ratunkowe-
go, na terenie powiatu łódzkiego wschodniego obsługiwana była 
przez szpital z Tomaszowa Maz. Poza Koluszkami, karetki stacjono-
wały w Tuszynie i Kurowicach. W awaryjnych sytuacjach, wyko-
rzystywana była również karetka z Brzezin.         

Od stycznia 2022 r. obsługę powyższej pomocy medycznej na 
terenie naszego powiatu może przejąć Wojewódzka Stacja Ratow-
nictwa Medycznego w Łodzi. Tego rodzaju rekomendację uchwali-
ła w tej kwestii Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Ostateczną 
decyzję podejmie wojewoda. 

Zmiana może być szansą na skok jakościowy w pogotowiu ra-
tunkowym. WSRM zadeklarowała bowiem, że do obsługi naszych 
mieszkańców chce wprowadzić najnowsze karetki z 2020 r. Na ich 
wyposażeniu znalazłyby się m.in. nowoczesne urządzenia do ucisku 
klatki piersiowej, które pozwalają na dłuższą reanimację. Nowy 
operator zapowiedział także utrzymanie w Koluszkach karetki S z 
lekarzem. Dodajmy, że pozostałe karetki operujące na terenie nasze-
go powiatu zabierają do pojazdu jedynie ratowników medycznych.   

W przypadku dokonania wyboru nowego operatora pogotowia 
ratunkowego, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Ło-
dzi zadeklarowała również przejęcie wszystkich dotychczasowych 
pracowników stacji pogotowia w Koluszkach. Przypomnijmy, że 
obecnie pogotowie ratunkowe stacjonuje na terenie naszego miasta 
w budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach.         

(pw)     

Powstaną nowe założenia  
do strategii gminy 

Rozpoczynają się prace nad stworzeniem strategii rozwoju na-
szej gminy do 2030 r. Obecnie wybierany jest wykonawca, który po-
dejmie się tego zadania. Wkrótce ogłoszone zostaną konsultacje 
społeczne, w trakcie których mieszkańcy będą mogli prezentować 
swoje założenia odnośnie kierunku w jakim powinna rozwijać się 
Gmina Koluszki. 

Przypomnijmy, że do tej pory rozwój naszej gminy szedł w trzech 
kierunkach. Pierwszy z nich polegał na budowaniu zaplecza pod po-
zyskiwanie dużych inwestorów, którzy zapewnią dodatkowe miejsca 
pracy oraz wpływy do gminnego budżetu. Chodziło tu o rozbudowę 
koluszkowskiej strefy ekonomicznej. Drugi kierunek to budownictwo 
mieszkaniowe. Ponieważ bolączką naszego miasta stał się w pewnym 
momencie brak nowych mieszkań, władze gminy zmierzały do podej-
mowania takich decyzji, które zachęciłyby developerów do inwesto-
wania w nowe budownictwo mieszkaniowe. Trzeci z kierunków to tu-
rystyka weekendowa, której efektem są m.in. ścieżki rowerowe oraz 
kompleks turystyczno-wypoczynkowy w Lisowicach. 

Strategia rozwoju poza elementem informacyjnym, jako doku-
ment jest niezbędna do pozyskiwania środków z UE.          

(pw)

Przejazd w Gałkówku zamkną  
w drugiej połowie stycznia

Z informacji płynących od firmy Strabag, która będzie realizo-
wać budowę tunelu w Gałkówku, wynika, że przejazd zostanie za-
mknięty dopiero ok. 20 stycznia. Choć wykonawca inwestycji ma 
możliwość zamknięcia przejazdu już 12 grudnia, nie skorzysta z tej 
opcji. Okres świąteczny i pierwsze tygodnie stycznia zostaną wyko-
rzystane do prac rozbiórkowych i organizacji placu budowy. Dodaj-
my, że biuro budowy zostanie ulokowane przy szkole podstawowej, 
w okolicy dawnej przychodni. Budowa tunelu ma potrwać do wio-
sny 2023 r.

(pw) 

Koleżance Elżbiecie Świderskiej 
z powodu śmierci MAMUSI 

wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

składają koleżanki emerytki 

z Urzędu Miejskiego w Koluszkach  

Przerwy w wdostawach prądu
 � 27.10.2021 r. w godz. 9:00 do 14:00: Gałków Duży ul.: Ludowa 

Nr od 1 do 29, Słoneczna Nr od 1 do 21,   Główna Nr od 20 do 
89, Dworcowa Nr od 2 do 10.

Koleżance

Elżbiecie Świderskiej

wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci Mamy

Henryki Szklarek
składają Burmistrz

 oraz Koleżanki i Koledzy 
z Urzędu Miejskiego w Koluszkach
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Mieszkaniówka nabiera rozpędu 
W ciągu najbliższych 3-4 lat w Koluszkach i najbliższej okolicy 

może powstać nawet 400 mieszkań developerskich. Nasza gmina 
przeżywa właśnie istny boom budowlany. Co ciekawe, nowa zabu-
dowa mieszkaniowa jest niezwykle zróżnicowana. Powstają nie tyl-
ko tradycyjne bloki, ale również szeregowce, czy apartamentowce. 
Poniżej przedstawiamy listę inwestycji, które już są wdrażane lub 
wkrótce zostaną rozpoczęte.       

Osiedle Nowa Warszawska
Projekt zakłada budowę 24 domów w zabudowie bliźniaczej. 

Osiedle powstaje przy ul. Warszawskiej na granicy Koluszek i Zyg-
muntowa. Przy ulicy biegnie ścieżka rowerowa. Powierzchnia do-
mów wynosi od 138 m2 do 155 m2. Każdy dom posiada garaż i miej-

sce postojowe. Od strony ulicy widoczny jest już pierwszy gotowy 
dom. W głębi działki powstaje kilka kolejnych budynków. Inwesty-
cja realizowana jest przez koluszkowskiego developera. Info: nowa-
warszawska.pl. 

Domy w zabudowie bliźniaczej   
Inny developer z Koluszek do zaproponowania ma 8 domów w 

zabudowie bliźniaczej usytuowanych na działkach od 338 m2 do  
670 m2, zlokalizowanych przy ul. Granicznej na skraju Przanowic 
(okolice tzw. opalówki). Każdy dom posiada garaż, użytkowe pod-
dasze oraz ogród z tarasem. Powierzchnia budynku to 120 m2.

Kolejne 4 domy w zabudowie bliźniaczej z działką, developer 
oferuje w Koluszkach przy ul. Pięknej (okolice os. Warszawskiego). 
Każdy segment jest indywidualnie funkcjonującym domem z dużym 
tarasem położonym na działce o powierzchni 415 m². Powierzchnia 
domu to 156 m². 

Ostatni z planowanych budynków w zabudowie bliźniaczej  
(2 mieszkania) powstanie przy ul. Żeromskiego w Koluszkach. Info: 
domykoluszki.pl.

Osiedle Lawendowe
Docelowo na osiedlu, które zlokalizowane jest przy ul. Sikor-

skiego w Koluszkach, powstaną trzy jednakowe budynki wieloro-
dzinne, po 21 mieszkań każde. Powierzchnia mieszkań wynosi od 
37 m2 do 84 m2. Budynek dysponuje windą, komórkami lokatorski-
mi oraz miejscami postojowymi dla samochodów. Każdy lokal wy-
posażony jest w przestronny balkon i funkcjonalną garderobę. 
Obiekt jest ogrzewany przez miejską ciepłownię. Pierwszy z „blo-
ków” został już oddany do użytku. Dwa kolejne są już równolegle 
budowane. Info: lawendoweosiedle.pl. 

Osiedle przy ul. Witosa
Ciekawie położona, zadrzewiona nieruchomość dysponuje po-

wierzchnią 1,3 ha. Umowa przewiduje, że właściciel terenu musi 

wybudować co najmniej 12 budynków jednorodzinnych lub bliźnia-
czych, z czego budowę czterech obiektów musi zakończyć w ciągu 
3 lat. Docelowo na działce ma powstać 80 apartamentowców. Wła-
ścicielem terenu jest firma TDM Apartamenty z gminy Andrespol. 
Firma ma już gotowy projekt zagospodarowania terenu. Działka zo-
stała zakupiona od gminy we wrześniu 2021 r. za 1,6 mln zł netto.

Bloki przy ul. Andersa
Teren o powierzchni 1 ha położony jest przy skrzyżowaniu ul. 

Piłsudskiego i ul. Andersa (za cmentarzem). Staną na nim 4 bloki, z 
łączną ilością 198 mieszkań. Budowa pierwszego z bloków ma ru-
szyć już na wiosnę. Prawdziwą nowością dla mieszkańców Kolu-
szek będą z pewnością podziemne garaże, w które wyposażonych 
ma zostać połowa mieszkań. Właścicielem nieruchomości jest firma 
TOMPOL z Tomaszowa Maz. Developer działkę nabył od gminy we 
wrześniu za 2 mln zł netto. 

Budynek wielorodzinny przy parku
Oryginalnie na tle 

prezentowanych inwe-
stycji, prezentuje się 
projekt, który powstaje 
przy ul. Kościuszki w 
Koluszkach. Naprzeciw 
parku budynek po daw-
nym klubie oraz pizzerii 
Laguna, przebudowy-
wany jest na obiekt 
mieszkalny wielorodzinny. Projekt realizuje developer z Koluszek.  

Teren przy ul. Armii Krajowej 
Wciąż nie jest znane przeznaczenie terenu przy ul. Armii Krajo-

wej w Koluszkach, który dysponuje potężnym potencjałem w kon-
tekście budownictwa mieszkaniowego. W grudniu 2020 r. Rada 
Miejska w Koluszkach uchwaliła zmianę planu zagospodarowania 
przestrzennego dla kilku działek na os. Łódzkim w Koluszkach, na 
których może powstać osiedle domów jednorodzinnych w zabudo-
wie szeregowej. Szacuje się, że terenu starczy nawet dla 80 domów.  

Osiedle „kolejowe”
W przyszłości „mieszkaniówka” może pojawić się również przy 

Parku Miejskim w Koluszkach. Latem PKP wystąpiły bowiem do 
samorządu o decyzję o warunki zabudowy dla terenu naprzeciw ce-
glanych dawnych domów kolejowych. Dokładnie chodzi tu o dział-
kę między torami kolejowymi a parkiem, w miejscu gdzie rozkłada-
ło się wesołe miasteczko podczas Dni Koluszek. Na działce o 
powierzchni 1 ha planowana jest budowa 4 budynków wielorodzin-
nych.

Uwalnianie kolejnych terenów
Niezależnie od powyższych planów developerskich, spory teren 

do zagospodarowania otrzymało również budownictwo jednoro-
dzinne. Podziały działek trwają już na os. Budowlanych, na terenie 
wzdłuż wału kolejowego. Prawdziwy boom budowlany rusza na Bo-
rowej, gdzie do zagospodarowania czeka 1,5 tys. działek. Po wybu-
dowaniu wodociągu i uzbrojeniu terenu w przyłącza energetyczne, 
właściciele działek zaczęli występować o pozwolenia na budowę. 
Jeśli chodzi o budownictwo wielorodzinne, gmina ma również w 
planach uchwalenie planu zagospodarowania, który umożliwi dal-
szą rozbudowę bloków w głąb pól w okolicy ul. Andersa. 

(pw)
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Kiermasz słodkości  
dla chorej Zosi w „Dwójce” 

O tym, jak wielkie serca mają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2, 
mogliśmy przekonać się we wtorek, 12 października, kiedy to członko-
wie Szkolnego Koła Wolontariatu przygotowali charytatywny kiermasz 
słodkości na rzecz chorej na SMA pięciomiesięcznej Zosi Bigos.

Przedsięwzięcie, przygotowane z niebywałym rozmachem, 
okazało się strzałem w dziesiątkę, bowiem udało się zebrać kwotę 
3263,31 zł. Ponadto Pan Ariel Hybner, właściciel firmy świadczą-
cej usługi dekarskie, prywatnie tata jednej z naszych uczennic, prze-
kazał datek w wysokości 500 zł, za co w  imieniu rodziców Zosi z 
całego serca dziękuję. Wyrazy wdzięczności kieruję również do 
wszystkich uczniów zaangażowanych w przedsięwzięcie oraz ich 
rodziców. Bez Waszej pomocy nie udałoby się zebrać tylu pieniąż-
ków. 3761,31 zł już zasiliło konto chorej dziewczynki.

opiekun SKW, A.J.

Wrześniowa integracja 
uczniów z Będzelina

We wrześniu uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Brze-
chwy w Będzelinie mieli okazję na spędzenie wspólnego czasu i po-
szerzanie swojej wiedzy poza murami szkoły.

Uczniowie klas I-IV  z nauczycielami: p. Beatą Kartasińską, p. 
Beatą Klejbach, p. Iwoną Rybińską oraz p. Agnieszką Mazur wyje-
chali 28 września do Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności 
(SOWA) w Piotrkowie Trybunalskim. Ciesząca się niezwykłą popu-
larnością atrakcja znajduje się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 
Adama Próchnika, w budynku Mediateki 800-lecia. Na początku 
dzieci zapoznały się z biblioteką, jej zbiorami, przestrzeniami – czy-
telnią, salą zabaw, salą gier, dźwiękoszczelnymi kabinami, podziem-
nym magazynem. Wszyscy byli zachwyceni tym, co biblioteka ofe-
ruje czytelnikom. Następnie uczniowie udali się do strefy 
eksperymentów. Poprzez interakcję z eksponatami mogli odkrywać 
zjawiska i prawa rządzące światem, rozwiązywać zadania konstruk-
cyjne i logiczne, a dzięki temu zdobywać wiedzę  doświadczeniem i 
zabawą.

Z kolei 30 września uczniowie  klas IV-VIII  wraz ze swoimi 
wychowawczyniami: p. Agnieszką Mazur, p. Agnieszką Siedlecką, 
p. Renatą Borkowską i p. Renatą Frydrych udali się na jednodniową 
wycieczkę do Gniezna i Biskupina.  Zwiedzanie rozpoczęło się od 
Biskupina w województwie kujawsko-pomorskim, który słynie jako 
najbardziej popularny i znany rezerwat archeologiczny. Można tu 
było obejrzeć osadę warowną pochodzącą z epoki żelaza, zobaczyć 
co mieściło się dookoła niej i jak wyglądały wnętrza domów. Na-
stępnym punktem wycieczki było Gniezno, gdzie uczniowie mogli 
przyjrzeć się słynnej katedrze – miejscu ważnych wydarzeń histo-
rycznych. To tu odbyła się koronacja Bolesława Chrobrego oraz 
zjazd gnieźnieński. Uczestnicy wycieczki podziwiali unikatowy 
skarb sztuki romańskiej – drzwi gnieźnieńskie oraz dowiedzieli się, 
że w tym miejscu znajdują się relikwie św. Wojciecha – głównego 
patrona Polski. Na koniec wszyscy udali się na mieszczący się na 
Wzgórzu Panieńskim rynek, który z przyległymi do niego kościoła-
mi stanowią dawną część średniowiecznego Gniezna. 

Dzieci, od dawna spragnione wspólnego wyjazdu, bardzo cie-
szyły się na czekające je atrakcje, a możliwość spędzenia czasu poza 
szkołą wpłynęła na lepszą integrację i jednoczenie pozwoliła na 
wzbogacenie o nową wiedzę. 

          Agnieszka Mazur

Burmistrz Koluszek informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 

Listopada 65, w dniach od 19.10.2021 r. do dnia 09.11.2021 r., wy-
wieszone są wykazy o przeznaczeniu działek gruntu, oznaczonych 
numerami ewidencyjnymi: 401/32 o pow. 328 m2, 401/35 o  
pow. 334 m2, 401/36 o pow. 306 m2, 125/86 o pow. 846 m2, położo-
nych w miejscowości Borowa, obręb Borowo I, gm. Koluszki do 
dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

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

Spotkanie z radcą prawnym w MOK
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, umowy o 

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

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

niu imiennej rezerwacji w sekretariacie MOK pod numerem tele-
fonu (44) 714-58-80 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00.
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Jak minęły przedszkolakom z Różycy 
pierwsze miesiące po wakacjach?

Jeszcze niedawno w naszych przedszkolnych murach było tak 
pusto i cicho, a teraz? Wypoczęci i pełni energii wróciliśmy do 
przedszkola, aby wspólnie podejmować nowe wyzwania. Wrzesień 
w przedszkolu to nie tylko czas powrotów po wakacjach. To również 
wspólne ustalanie zasad grupowych, powitanie jesieni, ale także 
czas wspaniałej zabawy.

Dnia 20 września obchodzony jest  Ogólnopolski Dzień Przed-
szkolaka. Święto to zostało ustanowione, aby podkreślić wagę edu-
kacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci. Dzień ten ma także 
dostarczyć dzieciom kolejnych okazji do świętowania, wspaniałej 
zabawy oraz czerpania radości z bycia przedszkolakiem.  W tym 
dniu na dzieci z naszego przedszkola czekało wiele atrakcji i niespo-
dzianek. Wśród nich znalazły się gry i zabawy muzyczne oraz ru-
chowe, zajęcia plastyczne a także malowanie twarzy czy ozdabianie 
balonów. Uwieńczeniem uroczystości był poczęstunek w postaci 
grilla. Był to niezapomniany dzień, pełen emocji i wrażeń dla 
wszystkich, a radość i śmiech towarzyszyły przedszkolakom pod-
czas całego dnia. Idąc za  słowami J. Korczaka ,,Kiedy śmieje się 
dziecko, śmieje się cały świat”, życzymy wszystkim dzieciom aby 
uśmiech gościł na ich twarzach każdego dnia, nie tylko od święta.                                                                                                                                         

Natomiast 23 września zgodnie z tradycją w naszym przedszko-
lu odbyło się ,,Powitanie Jesieni”. Przyniesione przez dzieci dary z 
sadu, ogrodu i lasu stały się wspaniałą pomocą w rozwiązywaniu je-
siennych zadań. Dzieci segregowały i przeliczały kasztany, orzechy, 
żołędzie oraz tworzyły kompozycje z jesiennych liści czy szyszek. 
Na koniec przedszkolaki wykonywały przepiękne, jesienne prace 
plastyczne. 

       Dnia 28 września w naszym przedszkolu panowała niezwy-
kła atmosfera. Dzieci z niecierpliwością czekały na przygotowaną  
niespodziankę. Na placu zabaw stanęła ogromna, dmuchana zjeż-
dżalnia oraz tor przeszkód. Dzieci podczas zabaw dawały upust 
swoim emocjom, ale przy tym zachowywały się bardzo odpowie-
dzialnie i przestrzegały ustalonych zasad.     

Kolejnego dnia nasze przedszkolaki wybrały się do kina Odeon 
w Koluszkach na bajkę o swych ulubieńcach pt. ,,Psi Patrol”. Opo-
wieść o bohaterskich pieskach i chłopcu, którzy niosą pomoc potrze-
bującym, mali widzowie oglądali z uwagą i zapartym tchem. Dzieci 
ogromnie przeżywały to wydarzenie, ponieważ dla niejednego z 
nich była to pierwsza wizyta w kinie.                      

Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych 
uroczystościach w życiu rodziny czy życiu przedszkola. Równie 
ważne jest Święto Chłopców, które obchodzimy 30 września. Dlate-

go ,,Każdy przedszkolak dobrze wie, że kiedy wrzesień kończy się,  
od najmłodszego aż po starszaka ,wszyscy świętują Dzień Chłopa-
ka”. W tym dniu we wszystkich grupach dziewczynki złożyły życze-
nia swoim kolegom, zaśpiewały ,,Sto lat” oraz wręczyły drobne 
upominki. Był to również dzień pełen wrażeń, atrakcji i dobrej zaba-
wy przy muzyce.

14 października miało miejsce ważne święto dla wszystkich pracu-
jących w oświacie-Dzień Edukacji Narodowej. To święto wszystkich 
tych, którzy oddają całe swoje serce, aby dzieciom w przedszkolu było 
naprawdę dobrze. Świętuje więc pani intendentka, pani kucharka, panie 
woźne, pan konserwator. Bez tych wszystkich osób nauczyciel w przed-
szkolu nie mógłby wykonywać swoich obowiązków na najwyższym 
poziomie. Grupa Żabki uświetniła ten dzień przepięknym występem ar-
tystycznym. Były wiersze , piosenki i tańce. Młodzi artyści pokazali 
ogromny talent i zaangażowanie. Nie zabrakło również laurek i prze-
pięknych wisiorków. Wyjątkowy, jesienny dzień! Życzenia złożone 
przez panią Dyrektor Małgorzatę  Szramę wlały w serca pracowników 
przedszkola dużo otuchy i dodały sił do podejmowania wyzwań, jakie 
czekają przed każdym w nowym roku szkolnym.            

Kolejnym wydarzeniem w przedszkolu był obchodzony 15 paź-
dziernika Dzień czystych rąk. O konieczności mycia rąk dzieci wie-
dzą już od pierwszego dnia pobytu w przedszkolu , szczególnie w 
dobie pandemii ten temat jest często omawiany. Pani G. Polit przy-
gotowała dla dzieci pokaz multimedialny na temat bakterii i wiru-
sów przenoszonych na brudnych rękach. Omówiła też schemat pra-
widłowego mycia rąk. Dzieci nową wiedzę zastosowały w praktyce. 
Przedszkolaki wiedzą ,że czyste ręce ,to zdrowia więcej!

E. Kaźmierczak
L. Lewandowska
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„Dzień Piżamy – obudź  
w sobie Anioła”

Wrzesień upłynął w Szkole Podstawowej nr 2 w Koluszkach na 
otwieraniu serc dla potrzebujących, chorych dzieci. W dniach 13.09. 
– 30.09.2021 r., w ramach tygodnia kreatywności z okazji Dnia 
Kropki, została przeprowadzona piękna akcja charytatywna „Dzień 
Piżamy – obudź w sobie Anioła”.

W tym czasie uczniowie poszczególnych klas wraz z wycho-
wawcami przygotowywali niezwykłe plakaty przedstawiające dzie-
ci w kolorowych, „wykropkowanych” piżamkach. Ponadto, jako że 5 
zł ma również kształt kropki, wszyscy chętnie przekazywali cegiełki 
na pomoc chorym rówieśnikom z oddziałów onkologicznych. Zebra-
na kwota, 989,38 zł, już pofrunęła na skrzydłach ANIOŁA do Funda-
cji GDY LICZY SIĘ CZAS. Razem osiągnęliśmy wiele. Dziękuję. 

Opiekun wolontariatu: 
Agnieszka Jess

Zatrudnię Asystentkę Stomatologiczną  
lub osobę zainteresowaną nauką w zawodzie

asystentka/higienistka stomatologiczna
Praca w gabinecie stomatologicznym w Koluszkach,  

tel. 693-629-884 

RAJD ROWEROWY  
„JEDZIEMY DLA ZOSI”

W najbliższą Niedzielę, 24.10.2021r. w Koluszkach odbędzie 
się II rajd rowerowy w ramach akcji „Jedziemy dla Zosi”. Organiza-
torem akcji jest Pan Adam Goździk.

Rajd ruszy z ul. Westerplatte 7 o godz. 10.00. Uczestnicy rajdu 
będą mieli do wyboru trasę dla początkujących lub dla zaawansowa-
nych. Rajd zakończy się na terenie parku wodnego w Lisowicach 
ogniskiem z kiełbaskami. Zapraszamy wszystkich czytelników do 
wzięcia udziału w tej szlachetnej akcji i integracji na świeżym po-
wietrzu.

(tom)   

Wyprawka szkolna  
„Dobry Start” 

Od 1 lipca tego roku można składać wnioski o świadczenie 300 
plus z programu „Dobry Start”. W roku szkolnym 2021/2022 wnio-
sek o to świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – 
za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, 
bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych. Wnioski można składać do 30 listopada 2021 
roku. Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje w wysokości 
300 zł - raz w roku - na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończe-
nia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepeł-
nosprawnościami.

Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie z programu Do-
bry Start (także przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia), 
znajdzie wszystkie informacje na temat tego wniosku i jego obsługi na 
portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o 
świadczeniu). - Na portalu PUE ZUS znajdzie się też cała korespon-
dencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie. Może to być wezwa-
nie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyzna-
niu świadczenia czy też decyzja odmawiająca przyznania świadczenia. 

Świadczenie z programu „Dobry Start” jest wypłacane wyłącznie 
na rachunek bankowy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsługuje 
też specjalną infolinię. Pod numerem telefonu 22 290 22 02 można 
uzyskać informacje w sprawie świadczenia 300 plus. Infolinia działa 
od poniedziałku do piątku w godz. 8-15. Koszt połączenia według sta-
wek operatorów. Infolinia będzie działać tylko do końca października.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego
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Witamy pierwszaków

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach. Klasa 1B, wychowawczyni: Barbara Aleksandrowicz. Rząd górny od lewej: Maja Bobe-
rek, lena Olejniczak, Natalia Nowicka, Daria Platoshyna, Paulina Pawlak, Alina Pawlak, Melania Mikołajczyk, Nina Szymczyk, Zuzanna 
Baryła, Natalia Witczak, Roksana Kunka, Jowita Śmigiel. Rząd dolny rząd od lewej: Armen Simonyan, Igor Reszka, Jan Król, Alan Opul-
ski, Sebastian Olejnik, Kacper Grobelny, Jan Gutowski, Dominik Krawczyk, Vrezh Simonyan, Marcus Podwysocki. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach. Klasa 1C, wychowawczyni: Flora Laszczyk, nauczyciel wspomagający: Mariusz Mała-
chowski. Rząd górny od lewej: Amelia Janowska, Lena Perska, Weronika Bożyk,  Oliwia Walczewska, Katarzyna Nowak, Róża Waszczyk, 
Amelia Sumińska, Aleksandra Woźniak, Lena Kępka, Natalia Pierzchałka, Jagoda Żyłka. Rząd dolny od lewej: Hubert Promiński, Dominik 
Waliszewski, Karol Łukaszewicz, Szymon Strasiński, Stanisław Kałuziński, Mateusz Bartela,  Jędrzej Kałuziński, Oliwier Fleszer, Filip 
Pietrzak, Adam Zwoliński.
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Dzień Edukacji 
Narodowej  

W minioną środę w sali wi-
dowiskowej  Urzędu Miejskiego 
w Koluszkach odbyło się corocz-
ne  spotkanie z okazji Gminnego 
Dnia Edukacji Narodowej. W 
trakcie trwania obchodów święta 
gospodarz -  pan burmistrz Wal-
demar Chałat - wręczył nagrody  
dyrektorom instytucji oświato-
wych oraz złożył zgromadzonym 
nauczycielom, emerytom oraz 
pracownikom niepedagogicznym 
serdeczne życzenia.  Na  gali nie 
zabrakło starszego wizytatora z 
Kuratorium Oświaty w Łodzi p. 
Ewy Sobór, p. wiceburmistrz 
Krystyny Lewandowskiej, prze-
wodniczącej Rady Miejskiej – p. 
Anny Szostak,  skarbnika gminy – 
p. Bogusławy Kubicz i Przewod-
niczącego Rady Powiatu Łódz-
kiego Wschodniego –  Sławomira 
Sokołowskiego. 

Uroczystość była doskonałą 
okazją do podziękowania nauczy-
cielom i pracownikom niepedago-
gicznym za trud włożony w eduka-
cję i wychowanie młodego 
pokolenia, co też piosenką, zabaw-
nym słowem i tańcem uczynili 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Różycy i Szkoły Podstawowej 
w Długiem, przedstawiając zgro-
madzonym bogaty program arty-
styczny. Zaproszeni goście mieli 
możliwość obejrzenia i wysłucha-
nia montażu słowno-muzycznego, 
którego tematem wiodącym były  
listy do edukacji, zaprezentowane 
w różnych odsłonach. Sporym za-
skoczeniem dla zgromadzonych 
był finałowy taniec czarownic, w 
których to role wcieliły się panie 
dyrektor i pracownice placówek 
kształcących, pokazując tym sa-
mym ogromny dystans do własne-
go zawodu i nietuzinkowe poczu-
cie humoru.

Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Różycy Aneta Mrówka oraz 
dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Długiem Joanna Jeżyna pragną 
serdecznie podziękować panu 
Burmistrzowi za wsparcie udzielo-
ne podczas  organizacji Gminnego 
Dnia Edukacji Narodowej  
oraz wszystkim nauczycielom, 
pracownikom niepedagogicznym, 
uczniom i rodzicom za zaangażo-
wanie i nieocenioną pomoc w 
przygotowaniu tego święta. 
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Miejsce  
na Twoją  
reklamę

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

Otwarcie oddziału przedszkolnego oraz  
oddanie do użytku windy w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

12 października 2021r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym odbyło się uroczyste otwarcie oddziału przedszkolne-
go, który od 1 września 2021 r. poszerza ofertę edukacyjno-terapeu-
tyczną placówki. Dzięki temu dzieci z niepełnosprawnościami 
intelektualnymi i innymi zaburzeniami mogą otrzymać fachową po-
moc, dostosowaną do ich możliwości i potrzeb. Przy znaczącym 
wsparciu Powiatu Łódzkiego Wschodniego udało się odpowiednio 
dostosować do tego celu salę dydaktyczną oraz łazienkę.

Drugą okazją do świętowania 
było oddanie do użytku windy ze-
wnętrznej, dzięki której uczniowie z 
dysfunkcjami ruchowymi mają swo-
bodny dostęp do bazy dydaktycznej 
w obrębie całego budynku. Zadanie 
to zostało dofinansowane przez 
PFRON w ramach „Programu wy-
równywania różnic między regiona-
mi III”.

Uroczystość uświetnili swoją 
obecnością przedstawiciele Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego na czele z 
panem  Starostą Andrzejem  Opalą, 
pani Wiceburmistrz Koluszek Kry-

styna Lewandowska, przedstawiciele PFRON,  Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach, Zespołu Szkół nr 2 w 
Koluszkach oraz Rady Rodziców SOSW w Koluszkach.

Atrakcją wydarzenia były występy szkolnego teatru „Tacy 
sami”, młodzieżowej grupy tanecznej oraz inscenizacja dzieci z od-
działu przedszkolnego. Myślą przewodnią części artystycznej była 
maksyma wielkiego pedagoga Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się 
dziecko, śmieje się cały świat”. 

Na zakończenie spotkania p. dyrektor Katarzyna Mrówka po-
dziękowała wszystkim przedstawicielom instytucji, które wsparły te 
inicjatywy. Tego rodzaju projekty wychodzą naprzeciw oczekiwa-
niom osób niepełnoprawnych dając szansę na ich pełniejszy rozwój 
i udział w życiu społecznym.

A.Szymczyk
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Piłka nożna
Klasa okręgowa

Kolejka 11.  16-17 października
LKS Różyca - AKS SMS Łódź   3:6

Najbliższe spotkania
Termy Uniejów - LKS Różyca  22 października, 19:00

Tabela
1. ŁKS III Łódź      11   25   44-11  
2. LKS Różyca      11   24   33-22   
3. GKS Ksawerów     11   23   35-17   
4. Włókniarz Pabianice    11   21   28-13    
5. AKS SMS Łódź     10  19   31-16  
6. Iskra Dobroń      11   19   32-27  
7. Zawisza Rzgów     11   19   23-16  
8. Ner Poddębice      11   19   32-27  
9. Termy Uniejów      11   17   24-20    
10. KAS Konstantynów Ł.   11   15   15-16   
11. UKS SMS Łódź     11   14   14-22    
12. Victoria Rąbień     11   13   27-35    
13. Sokół II Aleksandrów Ł. 11     7   18-37  
14. Górnik Łęczyca     11     7   9-36  
15. GLKS Sarnów/Dalików  11     4   9-38      
16. Włókniarz Zgierz    10    2   9-30 

Klasa A 2021/2022, grupa: Łódź II
Kolejka 9.  16-17 października
Victoria Łódź - KKS Koluszki  0:5
Błękitni Dmosin - LKS Gałkówek  3:0

Najbliższe spotkania
LKS Gałkówek - KKS Koluszki  23 października, 16:00

Tabela
1. Czarni Smardzew    9   20   29-16    
2. Polonia Andrzejów    9   19   30-15    
3. LZS Justynów     8   17   26-12  
4. Huragan Swędów    8   17   29-18  
5. Błękitni Dmosin    9   16   26-20    
6. LKS Gałkówek     8   15   18-15    
7. Zjednoczeni II Stryków  7   12   25-17    
8. KKS Koluszki     8   12   22-15   
9. Boruta II Zgierz    9     6   11-15   
10. LKS Kalonka     8     6   12-28  
11. Victoria Łódź     8     5   6-15   
12. Iskra Głowno     8     4   10-31   
13. Sokół Popów     7     1   6-33 

Lokal Zahir Kebab przy ul. Kolejowej 
poszukuje do swojego zespołu 

KASJERA. Szukamy osób dyspozy-
cyjnych, z doświadczeniem w pracy  

w gastronomii. Osoby zainteresowane 
proszone są o kontakt pod numerem 

575-931-002

Breaking Central Studio podczas  
mistrzostw Polski breakdance

Dnia 25 września w Łomży odbyły się pierwsze oficjalne mi-
strzostwa Polski breakdance, które były również zakończeniem 
pierwszej Polskiej Ligi Breakingu, która wyłaniała kadrę narodową 
dzieci, jak i dorosłych. 

Nasi przedstawiciele znacząco zaznaczyli swoją obecność na 
tych zawodach. Do Koluszek wróciliśmy z ogromnymi sukcesami. 
Kuba Guzek został wicemistrzem Polski w kategorii bboys do 8 lat. 
Natomiast Klara Piechut zdobyła brązowy medal mistrzostw Polski. 
Warto podkreślić, że były to ich pierwsze zawody w życiu. W kate-
gorii do 11 lat bgirls aż dwa miejsca na podium były nasze, ponie-
waż w finale zmierzyły się dwie zawodniczki z naszego miasta. Ga-
brysia Dymowicz (bgirl Spark) zdobyła mistrzostwo Polski, 
natomiast Agnieszka Drabik (bgirl Rio) została wicemistrzynią Pol-
ski. 

Ogromny sukces osiągnęła także Nadia Wolska (bgirl Nadija), 
która zdobyła wicemistrzostwo Polski w kategorii bgirls do 16 
roku życia. Te wyniki zapewniły nam również wysokie miejsca w 
tabeli. Agnieszka Drabik zakończyła zmagania w lidze na drugim 
miejscu, a Gabrysia Dymowicz na trzecim. Dzięki temu dziewczy-
ny załapały się do grona 4 najlepszych osób w swojej kategorii i 
będą miały możliwość wzięcia udziału w międzynarodowych 
warsztatach. Za wspaniałe przygotowanie dziękujemy trenerom: 
Aleksandrze Drabik i Martinowi Rosikowi. Gratulujemy ogromu 
pracy włożonego w treningu i życzymy powodzenia w dalszym 
spełnianiu marzeń!

HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ 2021/2022
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach zaprasza do udziału 

w XXI Edycji Rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej Sezon 
2021/2022 o Puchar Burmistrza Koluszek.

Rozgrywki I kolejki HLPN 2021-2022 rozpoczną się  20 listo-
pada (sobota) 2021 roku. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17 listo-
pada 2021 r. w siedzibie OSiR przy ul. Ludowej 2 lub pocztą elek-
troniczną osir@koluszki.pl                                         ZAPRASZAMY

Kontakt  
z redakcją:

twk@koluszki.pl
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Policjanci zatrzymali  
poszukiwanego 29-latka

Koluszkowscy policjanci zatrzymali 29-letniego łodzianina, 
który był poszukiwany przez prokuraturę. Mężczyzna odpowie tak-
że za zniszczenie mienia, przywłaszczenie oraz uszkodzenie ciała 
byłej partnerki. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.

18 października 2021 
roku około godziny 12:30 
do koluszkowskich poli-
cjantów dotarło zgłoszenie, 
iż dzień wcześniej na tere-
nie gminy Koluszki doszło 
do przywłaszczenia samo-
chodu bmw przez 29-let-
niego łodzianina. Dodatko-
wo mężczyzna ten 
zniszczył telefon komórkowy i doprowadził do uszkodzenia ciała 
swojej byłej partnerki. Policjanci odnaleźli przywłaszczone bmw na 
terenie gminy Andrespol już po kilku godzinach od zgłoszenia. 
Ustalając szczegóły zdarzenia kryminalni dotarli na jedną z ulic w 
Łodzi, gdzie 29-latek mógł się ukrywać. Jak się okazało, mężczyzna 
był w mieszkaniu, jednak nie chciał otworzyć drzwi mundurowym. 
Po pewnym czasie wobec zdecydowanej postawy policjantów, 
29-latek otworzył drzwi. Mężczyzna był poszukiwany przez zgier-
ską i łódzką prokuraturę. Został zatrzymany. Dodatkowo usłyszał 
zarzuty zniszczenia i przywłaszczenia mienia, co zagrożone jest 
karą do 5 lat pozbawienia wolności oraz uszkodzenia ciała swojej 
byłej partnerki, za co grozi kara do 2 lat więzienia.

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

Premiera „Fatimy” w Kinie Odeon 3D w Koluszkach

„Niereligijny” film o wierze i religii
Kult maryjny nie dla wszystkich jest oczywisty. Wielu z nas po-

wołuje się na stwierdzenie teologii dogmatycznej, że jedynym Bożym 
Objawieniem, w jakie mamy obowiązek wierzyć, jest to zawarte  Pi-
śmie Świętym zarówno Starego jak i Nowego Testamentu oraz w Tra-
dycji Kościoła i jego nauczaniu. Objawienie to zakończyło się wraz ze 
śmiercią Jana- ostatniego z Apostołów. Niemniej „Jawienia” maryjne, 
określane „objawieniami prywatnymi”, uznawane przez Kościół, 
mogą pomagać przeżywać naszą wiarę i przypominać właśnie o tym, 
co już zostało powiedziane na kartach Biblii.  Najstarszym potwier-
dzonym przez historyków objawianiem prywatnym jest to, jakiego 
doznał św.  Grzegorz Cudotwórca w III wieku. Objawienia miała też 
św. Gertruda z Helfty i św. Brygida Szwedzka w okresie średniowie-
cza. Dzieje bardziej znanych objawień prywatnych rozpoczyna obja-
wienie Matki Bożej w Guadelupe w 1531 r. Wydarzenia, jakie miały 
miejsce w portugalskiej wsi Fatima w czasie I wojny światowej, nie 
raz były przenoszone na ekran. Mówiąc o najnowszym filmie o obja-
wieniach w roku 1917, można by poprzestać na tytule tego artykułu. 
Jest to obraz, który wymyka się temu, co moglibyśmy powiedzieć o 
innych produkcjach „religijnych”. Pozbawiony charakterystycznego 
kiczu i cukierkowatości, do jakiej - niestety - jesteśmy przyzwyczaje-
ni, może wzbudzić w widzu zupełnie inne refleksje. 

Znane sporej części z nas nabożeństwa fatimskie w każdy 13 
dzień miesiąca a także wyjawienie treści tzw. Trzeciej Tajemnicy Fa-

timskiej w świetle zamachu na Jana Pawła II w dniu 13 maja 1981 roku- 
nie wyczerpują naszej wiedzy o tym, co wydarzyło się w Fatimie ponad 
sto lat temu. Próby tej podjął się reżyser Marco Pontecorvo, pomimo, że 
zmierzenie się z tematyką religijną we współczesnej kinematografii- to 
wyczyn niemal ryzykowny i równy fiasku.  Niektórzy nawet uważają  
robienie filmów o religii za najgorszy obciach. Zdaniem Emilii i  Wło-
dzimierza, moich rozmówców,  którzy zdążyli już w kinach obejrzeć 
„Fatimę”, reżyser pokonał wszelkich malkontentów.

W tym filmie jest zobaczyć nie tylko co, ale i kogo, bo obsada 
głównych postaci pochodzi  z wysokiej półki: Sonia Braga w roli 
siostry Łucji i Joany Ribeiro w roli Maryi Panny. Film pozbawiony 
jest taniego efekciarstwa,  sztuczek czy efektów specjalnych, które 
by miały przykuć uwagę współczesnego widza. -„Fatima” jest bar-
dziej realna niż mogło by nam się wydawać - stwierdziła Emilia. To 
film nie tylko o samych objawieniach Maryi Panny, lecz także o lu-
dziach, którzy w tamtych wydarzeniach uczestniczyli i o tym, jakie 
to miało znaczenie dla ich przyszłego losu. Maryja nie została poka-
zana jako istota przychodząca z Nieba, jako ktoś z zaświatów, poza-
ziemski. Wręcz przeciwnie, widzowie „Fatimy”, z którymi rozma-
wiałem, zgodnie podkreślają, że Maryja Panna z filmu to realna, 
prawdziwa i żywa Kobieta, z którą spotyka się Trójka widzących 
dzieci. -Każdy, kto pójdzie na ten film, może liczyć się z tym, że nic 
już w jego życiu nie będzie takie jak dotąd. Trzeba tylko dobrze ten 
film oglądać oczami i sercem - powiedział Włodzimierz. 

Zapraszamy na „Fatimę” do kina Odeon 3 D w Koluszkach już 
od piątku 29.10.                                                                               Zk
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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
 � pracownika utrzymania czystości: ks. sanitarno-epidemiologiczna, praca 
08.00-16.00

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.

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

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

Pierwsze zwycięstwo tenisistów  
stołowych LKS Koluszki w IV lidze

Po serii czterech porażkach, tenisiści stołowi LKS Koluszki,  
u siebie, w gościnnej sali SP w Długiem odnieśli pierwsze efektow-
ne zwycięstwo w czwartej lidze. Pokonali 8:2 zespół UKS Katelin 
Mag B6 III Maków. Punkty dla drużyny zdobyli: Władysław Czuj 
2,5 pkt.; Bogdan Błaziński 2,5 pkt; Jerzy Malinowski 1,5 pkt i Anto-
ni Tomczyk 1,5 pkt. Sędziowali: Dawid Koluszkowski i Piotr Mróz.

Poniżej szczegółowe wyniki poszczególnych meczów:
Jerzy Malinowski - Maciej Pigoń 0:3 
Władysław Czuj- Cegielski Adam 3:0
Cegielski - Malinowski 0:3 
Pigoń - Czuj 0:3
Antoni Tomczyk - Jan Ceroń 3:1  
Bogdan Błaziński  - Zbuniewiek Stanisław 3:0                                      
Zbuniewiek - Tomczyk 3:2 
Ceroń – Błaziński 2:3
Gra podwójna:  Malinowski, Czuj - Pigoń, Cegielski 3:1
Gra podwójna: Tomczyk, Błaziński - Ceroń, Zbuniewiek  3:0 

Koluszkowski zespół po 5 kolejkach na 10 drużyn, zajmuje 8 
miejsce w tabeli czwartej ligi. Indywidualnie Władysław Czuj  jest 
na 9 miejscu, Bogdan Błaziński  28., Antoni Tomczyk 29., Jerzy Ma-
linowski 35., Piotr Mróz 41., Agnieszka Szulc 54., Kacper Kowal-
czyk 56. Następny mecz w dniu 24.10. zna wyjeździe z UMLKS II 
Radomsko 
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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

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
Korepetycje z języka polskiego, 
przygotowanie do egzaminów,  
tel. 507-944-357

USŁUGI
Przyjmę sprzątanie domu,  
576-127-529
Usługi stolarskie, 664-669-340
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
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

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam własnościowe M-4 
Koluszki, ul. Sikorskiego 7,  
tel. 512-196-220
Sprzedam siedlisko 3446 m2  
w Regnach po 35 zł/m2,  
tel. 783-526-417
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 mieszkanie 20 m2 parter,  
tel. 883-948-435

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
KWATERY pracownicze,  
693-979-701
Lokal użytkowy do wynajęcia, 
501-487-658
Lokal użytkowy do wynajęcia. 
Galeria Arkadian Koluszki,  
ul. Reja 3 tel. 604-796-539
Do wynajęcia mieszkanie  
w kamienicy, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, centrum, 506-123-517
Do wynajęcia pokój z kuchnią, 
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
Pyszne jabłka, 2 zł/kg,  
tel. 505-771-121
Sprzedam piec na eko-groszek,  
tel. 691-74-32-84
Tanio sprzedam wełnę 10, styropian 
10 i styropian 2, tel. 694-644-442
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 

OGŁOSZENIA DROBNE
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA SZUKAM
Mężczyzna podejmie pracę  
w weekend (oraz w poniedziałek), 
posiadam prawo jazdy kategorii B, 
798-905-246

PRACA 
Zatrudnimy montera lekkich 
konstrukcji stalowych – praca za 
granicą, wymagane prawo jazdy  
kat. B,  bardzo dobre warunki 
płacowe, stała praca, 42 632 31 31
Szukam pracownika do stajni.  
Praca na pół etatu, 731-701-550
Zatrudnię dwie osoby do opieki 
nad straszą osobą (kobietą) na 
terenie Koluszek, tel. 502-289-343 
Zatrudnię budowlańców, murarzy, 
pomocników, tel. 505-509-874
Zatrudnię pracownika do robót 
budowlanych, ziemnych i wodno-
-kanalizacyjnych, tel. 665-183-407
Firma budowlana przyjmie pracow-
ników fizycznych, tel. 607-314-883
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

Zatrudnię do prasowania spodni 
damskich na kant, tel. 602-721-448
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 do zakładu krawieckiego 
lub chałupniczo Szwaczki,  
tel. 698-628-352
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

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

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

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

Stół i krzesła sprzedam, 663-966-843
Przyjmę Sprzątanie domu, 576-127-529
Do wynajęcia mieszkanie, 512-299-191 
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SPRZEDAŻ - SERWIS  
NARZĘDZI I MASZYN  

OGRODNICZYCH I BUDOWLANYCH
 www.arkadianarzedzia.pl

 Koluszki, tel. 502-651-007

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

DOWÓZ GRATIS NA TERENIE KOLUSZEK

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

Gabinet  
„ALEXANDER-MED”

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

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

95-040 Koluszki
ul. 11 Listopada 41  

godz. 10.00-11.30; 18.00-20.00

NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

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

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

POMPY CIEPŁA
bezwarunkowej gwarancji5 

L
A
T

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

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

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

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

dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

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

tel. 509 099 286

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

 
 KOSTKA � ORZECH II � EKO � MIAŁ � BRYKIET DRZEWNY

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

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

Licencjonowane Biuro 
Nieruchomości

- doradztwo w sprzedaży  
i wynajmie

- wycena nieruchomości
- kredyty hipoteczne

Brzeziny, ul. Okrzei 7, lok. 5 
Zapraszamy

www.domus-brzeziny.pl
tel. 500 273 168

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  

WĘGIEL

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

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
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Piątek  
22.10

15:00 WILK NA 100%
17:00 WESELE
19:30 DIUNA

Sobota  
23.10

15:00 WILK NA 100%
17:00 WESELE
19:30 DIUNA

Niedziela  
24.10

15:00 WILK NA 100%
17:00 WESELE
19:30 DIUNA

Środa 
27.10

17:00 WESELE
19:30 DIUNA

Czwartek 
28.10

17:00 WESELE
19:30 DIUNA

DIUNA
USA / Science-fiction / Przygodowy / 2020 / 155 min.

Premiera 2D Napisy
Film Diuna opowiada hi-

storię niezwykłej, pełnej przy-
gód i emocji podróży Paula 
Atreidesa. Temu genialnemu i 
utalentowanemu młodemu 
człowiekowi pisane jest wspa-
niałe przeznaczenie, którego 
on sam nie jest w stanie pojąć. 
Najpierw jednak Paul musi 
się udać na najbardziej nie-
bezpieczną planetę we 
wszechświecie, żeby ratować 
rodzinę i rodaków. Na plane-
cie wybucha zażarty konflikt 
o dostęp do niewystępującej 
nigdzie indziej, najcenniejszej 
ze znanych substancji. Wy-

zwala ona w ludziach ich największy potencjał. Ale wojnę przetrwa-
ją tylko ci, którzy pokonają swój strach.

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.

WILK NA 100%
Australia / Animowany / 2020 / 96 min. 2D Dubbing

Freddy Lupin ma prawie 13 lat i jest dziedzicem rodu wilkoła-
ków. Za dnia wyglądają jak ludzie, ale nocami zmieniają się w wil-
ki. Freddy właśnie w dniu swoich 13 urodzin po raz pierwszy ma 
przejść przemianę i stanąć na czele swojej watahy. Zamiast przybrać 
postać potężnego wilka, chłopak zmienia się jednak w uroczego bia-
łego pudelka o różowej grzywce. W tej sytuacji, zamiast wodzem 
staje się pośmiewiskiem, a zaraz potem bezdomnym psem ściganym 
przez łowców bezpańskich zwierząt i pewnego szalonego mściciela. 
Freddy wciąż ma jednak serce wilka i nie zamierza się poddać. 



Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach. Klasa 1A, wychowawczyni: Agnieszka Sławińska, nauczyciel wspomagający: Monika 
Michniewska. Rząd górny od lewej: Dominika Szlaska, Agata Szlaska, Barbara Łukasik, Kiara Nowak, Antoni Nowak, Kazimierz Jendrzej-
czyk, Jan Pietrzyk, Damian Jasiński, Kacper Nowak. Od lewej strony dolny rząd: Lena Krzemińska, Oliwier Kacperski, Maja Zientara, Ja-
kub Staszewski, Oskar Telus, Maria Kowalczyk, Oliwia Guzek, Marta Papa, Adam Wójcik, Wojciech Adamus. Nieobecni: Julia Kunka, 
Ksawery Gasio.

Ślubowanie klas  
pierwszych w „Jedynce”

8 października w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach odby-
ła się uroczystość z okazji przyjęcia pierwszoklasistów do społecz-
ności uczniowskiej. Dzieci z klas Ia, Ib i Ic kolejno złożyły ślubowa-
nie na sztandar szkoły. Następnie pan dyrektor Jerzy Pecyna pasował 
każdego pierwszaka na ucznia. Wspólnie z panią dyrektor Małgo-

rzatą Hejchman wręczyli dzieciom pamiątkowe dyplomy i legityma-
cje. W zaprezentowanej części artystycznej przygotowanej przez 
wychowawczynie i nauczycieli wspomagających, dzieci wykazały 
się umiejętnościami recytatorsko-wokalnymi i prawidłową postawą. 
Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali również prezenty od 
pana burmistrza, Szkolnej Rady Rodziców oraz Klasowych Rad Ro-
dziców. Po uroczystości czekał na wszystkich słodki poczęstunek.


