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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, 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

12.11  
ul. Brzezińska 54

13.11  
ul. Przejazd 6

14.11  
ul. 11 Listopada 33

15.11  
ul. Żwirki 2

16.11  
ul. Głowackiego 20

17.11  
ul. Korczaka 5

18.11  
ul. Sikorskiego 6A
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Objazdy wiaduktu
Przypominamy, że 8 listopada zamknięto wiadukt w Kolusz-

kach. Z ronda Jana Pawła II nie zjedziemy zatem na drogową prze-
prawę nad torami, by przejechać na drugą stronę miasta. Najbliższy 
objazd znajduje się w Felicjanowie. Pierwszy przejazd kolejowy 
prowadzi nas przez Felicjanów i ulicę Krańcową do ul. Brzezińskiej 
w Koluszkach. Drugi przejazd w Felicjanowie kieruje nas do Era-
zmowa. W Erazmowie do wyboru mamy dwie trasy: przez pola do 
strefy ekonomicznej i ul. Nasiennej, lub przez pola i las do ul. Naf-
towej z wyjazdem na drogę wojewódzką. 

Na ul. Naftowej wciąż możemy jeszcze natknąć się na utrudnie-
nia w ruchu, ale droga jest już całkowicie przejezdna. Na całej dłu-
gości trasy od Erazmowa do naftobaz położono już asfalt. Jeśli cho-
dzi o drogę od Erazmowa do strefy ekonomicznej, w poniedziałek 
wylewano jeszcze asfalt. Obecnie trasa jest już przejezdna. Niestety 
na skutek problemów z wykupem części pasa drogowego przez 
pola, na odcinku o długości ok. 100 metrów pas drogi został zwężo-
ny z 5,5 metra na 3 metry. Kierowcy muszą się liczyć ze znacznymi 
utrudnieniami podczas wymijania.     

Pamiętajmy również, że od naftobaz przez os. Czarneckiego 
prowadzi czynny tor kolejowy. Co prawda sporadycznie, ale czasa-
mi możemy natknąć się na pociąg z cysternami. Uważajmy. Budowa 
nowego wiaduktu ma toczyć się przez cały 2022 r.                      (pw)    

Droga od Erazmowa do ul. Naftowej

Zawężenie drogi na trasie od Erazmowa do strefy ekonomicznej

Nowe chodniki  
przy ruchliwych drogach

Gmina porozumiała się z powiatem w sprawie budowy dwóch 
nowych chodników. Jeden z nich ma powstać w Gałkowie Parceli, 
przez który w sytuacji budowy tunelu w Gałkówku, mogą chętniej 
kierować się samochody z Koluszek w stronę Łodzi. Kolejny chod-
nik ma zostać wybudowany w Erazmowie, który obecnie przejmie 
główny ciężar ruchu w trakcie budowy nowego wiaduktu. Obecnie 
powstaje dokumentacja projektowa.

(pw)    

Oświetlenie w Gałkówku

Jeszcze w tym roku pojawi się oświetlenie na trasie wiodącej 
przez las z Gałkowa Małego od ul. Wojska Polskiego do Justynowa. 
Przypomnijmy, że oprócz drogi asfaltowej, doświetlona zostanie 
także ścieżka rowerowa, która wiedzie wzdłuż trasy. Przetarg na 
wykonanie inwestycji został już ogłoszony.     

(pw)

Starają się o środki na modernizację 
kolejnych wiejskich dróg  

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy dróg 
przez Stamirowice i Leosin. Wkład własny naszego samorządu to 1,2 
mln zł. Planuje się, że drugie tyle otrzymamy w ramach dofinansowa-
nia. Łącznie przebudowa obejmie 4 km dróg. Modernizacja przewi-
duje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową. 

(pw)      
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Chlorowanie wody
Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. 

z o. o. uprzejmie informuje, że w związku z awariami sieci wodocią-
gowej, włączeniami sieci oraz przyłączy wodociągowych do istnie-
jącej infrastruktury na terenie Miasta i Gminy Koluszki przystępuje-
my od dnia 05.11.2021 r. do procedury podawania podchlorynu sodu 
na Ujęciu Wody w Koluszkach do sieci wodociągowej. Konieczność 
zastosowania dezynfekcji wody wynika z wystąpienia awarii na sie-
ci wodociągowej, włączeniami oraz profilaktyki. 

Planowany termin zakończenia podawania chloru ustalono na 
dzień 19.11.2021 r.

Pani Halinie Jakubczyk 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Taty
składają Burmistrz Koluszek  

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego  
w Koluszkach 

Zaginiony 80-latek odnaleziony  
przez policjantów

Kiedy dochodzi do zaginięcia człowieka liczy się każda minuta 
i tak było również podczas poszukiwań 80-letniego mieszkańca Ko-
luszek. Już po niespełna 2 godzinach od przyjęcia zgłoszenia męż-
czyzna został odnaleziony przez koluszkowskich policjantów.

8 listopada 2021 roku do Komendy Powiatowej Policji w Kolusz-
kach tuż po godzinie 15:00 wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 80-latka. 
Mężczyzna miał problemy z pamięcią, wyszedł z domu bez kurtki w 
samym swetrze, mimo faktu, że tego dnia panowała niska temperatu-
ra. Policjanci natychmiast zaczęli działać, w jednostce policji w Ko-
luszkach i Andrespolu został ogłoszony alarm. Liczyła się każda mi-
nuta. Dodatkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne i 
niedostosowany ubiór mógł być niebezpieczny dla seniora. Munduro-
wi patrolowali ulice, miejscowości pobliskie, sprawdzali punkty ga-
stronomiczne, przystanki, dworce PKP oraz stacje benzynowe. Wery-
fikowali wszystkie sygnały jakie do nich wpływały. Z relacji bliskich 
wynikało, że senior mógł oddalić się w kierunku Łodzi. Jednak już po 
niespełna 2 godzinach od zgłoszenia 80-letni  mężczyzna został za-
uważony przez policjantów na jednej z ulic w Koluszkach. Senior był 
wyziębiony. Przyznał, że nie wie w którym kierunku ma iść. Mundu-
rowi od razu zapewnili mu pomoc i przewieźli do domu gdzie doje-
chała karetka pogotowia aby sprawdzić stan zdrowia mężczyzny.

Pamiętajmy! Policja rozpoczynając poszukiwania przeprowa-
dza szereg czynności operacyjno-rozpoznawczych (rozmowy z naj-
bliższymi, sąsiadami, rozeznanie miejsca ostatniego pobytu zaginio-
nego). Ma to na celu ustalenie jak najszybciej obecnego miejsca, w 
którym może znajdować się osoba zaginiona. Każdy sygnał doty-
czący miejsca przebywania osoby zaginionej jest poważnie trakto-
wany i sprawdzany przez mundurowych. Dlatego tak ważne jest aby 
każda informacja na temat osoby zaginionej trafiała do policjantów.

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

Ślubowały Pierwszaki w Długiem 
Dnia 22 Października  w Szkole Podstawowej w Długiem mia-

ło miejsce uroczyste ślubowanie uczniów klas Pierwszych i pasowa-
nie na ucznia. W uroczystości wzięli udział: Pani Dyrektor Szkoły, 
Radny Rady Miejskiej w Koluszkach Antoni Tomczyk, przewodni-
cząca Rady Rodziców Cieślak Renata  oraz rodzice Pierwszaków. 
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Gmina szuka wykonawcy  
do rozbudowy „Dwójki” i liceum

Wszystko wskazuje na to, że wkrótce rozpocznie się rozbudowa 
budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego w 
Koluszkach. Gmina właśnie ogłosiła przetarg na wybór firmy, która 
podejmie się tego zadania. Obecnie, przy szalejących cenach rynko-
wych „budowlanki”, największą niepewność wzbudza koszt wyko-
nania inwestycji. O cenie przekonamy się już w listopadzie.  

Otuchy nieco dodaje fakt, że zwiększeniu uległ poziom dofinan-
sowania inwestycji środkami zewnętrznymi. 

Przypomnijmy, że rozbudowa będzie polegać na dobudowaniu 
nowego skrzydła, które ulokowane ma zostać od strony parku. W 
nowym budynku w sumie powstanie 12 klas, które rozładują obec-
nie przepełnienie szkoły. Budynek zostanie także wyposażony w 
windę i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Najbar-
dziej efektownym elementem inwestycji ma być planetarium, 
umieszczone na dachu budynku. Będą mogli z niego korzystać 
wszyscy uczniowie szkół i przedszkoli. 

Ostatnim z elementów, który z pewnością doda kolorytu szkole, 
będzie ścianka wspinaczkowa. Ścianka zostanie umiejscowiona we-
wnątrz budynku, w pobliskiej sali gimnastycznej, którą wykorzystu-
je obecnie liceum.   

(pw) 

Kostka brukowa przed strażnicą
Plac przed remizą strażacką w Długiem wkrótce utwardzony 

zostanie kostką brukową. Prace budowlane już się rozpoczęły. Po-
wyższe zadanie to wspólna inwestycja gminy, sołectwa i ochotni-

czej straży pożarnej. Dodatkowo wsparciem służy m.in. dofinanso-
wanie z Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki utwardzeniu terenu 
miejsce zyska lepszą funkcjonalność w organizacji lokalnych im-
prez. Przypomnijmy bowiem, że strażnica przeszła generalny re-
mont i dysponuje dużą odnowioną salą do wszelakich zastosowań.  

(pw)  

Na organizację projektu gmina pozyskała dotację  
z UE w wysokości 470 tys. zł

Po nowym roku ruszą zajęcia  
dodatkowe dla przedszkolaków

Od stycznia na terenie na-
szej gminy organizowane będą 
zajęcia dodatkowe dla przed-
szkolaków. Zajęcia będą odby-
wały się bez udziału finansowe-
go rodziców. Środki na ich 
realizację pochodzą z dotacji, 
jaką gmina pozyskała z unijnego 
programu w ramach projektu „II 
edycja Przedszkola z Klasą w 
Gminie Koluszki”. 

Projektem objęte są wszystkie przedszkola na terenie naszej 
gminy. Plan zajęć został skonstruowany na podstawie ankiet, jakie zo-
stały przeprowadzone wśród rodziców dzieci. W każdej z przedszkol-
nych placówek będą organizowane zajęcia z języka angielskiego, pla-
styki oraz tańca. Dodatkowo w przedszkolach na terenie Koluszek, 
zgodnie ze zgłoszoną przez rodziców potrzebą, odbędą się zajęcia z 
szachów. Najwięcej chętnych zgłosiło się na zajęcia językowe. Ilość 
godzin została dostosowana do ilości chętnych. Co ważne, zajęcia 
będą prowadzone po godz. 13.00, a więc już po zakończeniu podsta-
wy programowej. Grupy będą liczyć od 8 do 12 osób. Uwaga: rekru-
tację organizują w swoim zakresie poszczególne placówki przed-
szkolne, a zatem tam rodzice dokonują zapisów swoich dzieci.  

Dodajmy, że zajęcia dodatkowe nie będą prowadzone przez ze-
wnętrznych instruktorów, ale przez wychowawców pracujących w 
danym przedszkolu.         

(pw) 

Za zimę zapłacimy więcej 
Gmina wybrała wykonawcę, który będzie odpowiedzialny za zi-

mowe odśnieżanie dróg na terenie naszej gminy. Została nim firma 
NEDAP Sebastian Polus. W stosunku do ubiegłego sezonu stawka 
wzrosła o 15 proc. Jeśli chodzi o sprzęt i zasady odśnieżania, nie ule-
gną one zmianie. Wciąż do dyspozycji będziemy mieć 12 pojazdów z 
lokalizatorami GPS. Gmina płaci tylko za faktyczne wyjazdy na trasę.

(pw)  



6 10.11.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 45

Uczniowie klas V a i VII b  ze Szkoły Podstawowej w Różycy 
pod kierunkiem pani Ewy Pietrzyk i pani  Marty Lewandowskiej  
wzięli udział w drugiej części projektu „Bajzel i Bałagan mylą mi 
się”, realizowany przez Fundację Monumentum Iudaicum Lodzen-
se, przybliżający historię i tradycje Ziemi Łódzkiej. 

Podczas warsztatów, które poprowadził Maciej Cholewiński, 
autor scenariusza komiksu pt. „Morys Goldszmidt”-  uczestnicy 
zapoznali się z wieloma „jidyszyzmami” czyli zwrotami używany-
mi przez nas w mowie potocznej  od lat, które zostały zapożyczo-
ne i „przeszły” do języka polskiego z języka jidysz - tradycyjnego 
języka europejskich Żydów. Takie wyrażenia jak tytułowy „bajzel” 
czy „handel, szwindel, melina  cymes, plajta, fanaberia, geszeft, 
rejwach, trefny, ksywa, harmider, szachraj, gites, cymbergaj, bała-
gan, kapota, katana, łapserdak, ślamazarny” i wiele innych jeszcze 
wyrażeń, używanych przez nas na co dzień w mowie potocznej, to 
słowa zaczerpnięte z języka jidysz. Podobnie jest z innymi  „maka-
ronizmami” w naszej ojczystej mowie, mającymi swe źródła w ję-
zyku niemieckim, włoskim, francuskim, rosyjskim czy angiel-
skim.  

Rozmawiają Aleksandra Szychman z Fundacji Monumentum 
Iudaicum Lodzense, Maciej Cholewiński, prowadzący warsztaty ję-
zykowe w ramach projektu „Bajzel i bałagan mylą mi się” i Zbi-
gniew Komorowski z gazety „Tydzień w Koluszkach”.

Zbigniew Komorowski: Język jidysz, język polskich Żydów i 
piłka nożna?

Maciej Cholewiński: Dlaczego nie? 
ZK: Zapytałem prowokacyjnie.  Na murach, przystankach au-

tobusowych lub garażach  możemy nierzadko zobaczyć napis 
„ŁKS”, który jest wpisany w  „Gwiazdę Dawida” ale także  napisy 
w rodzaju „Żydzew Żydzew” itd. … Staram się znaleźć źródła tych, 
bądź co bądź, antysemickich napisów. Potwierdza Pan żydowskie 
wątki obu łódzkich drużyn?

MCh: Oczywiście. W historii tak ŁKS-u, jak i Widzewa bez 
trudu odnajdziemy działaczy czy graczy żydowskich. U nas (w Wi-
dzewie) na przykład w latach 30-tych grał obrońca Goldberg, który 
potem został piłkarzem prawdziwego żydowskiego klubu Makkabi 

Zakończenie projektu „Bajzel i bałagan mylą mi się” 
w Szkole Podstawowej w Różycy  

Łamigłówki językowe  
i międzykulturowe (cz. I)

Łódź. Jednak w tamtym czasie trudno było mówić o związkach Wi-
dzewa ze społecznością żydowską. To był klub robotniczy i ta tożsa-
mość była wtedy (i jest również dziś) najważniejsza. Ale nie zapo-
minajmy, że twórca tzw. Wielkiego  Widzewa, Ludwik Sobolewski 
był pochodzenia żydowskiego. Z kolei np. wniosek o rejestrację 
ŁKS-u w 1909 roku podpisali w Rządzie Gubernialnym Piotrkow-
skim działacze, którzy byli Żydami, co znów - nie miało i nie ma dla 
„narodowości” klubu żadnego znaczenia. ŁKS był klubem sporto-
wym wolnym od uprzedzeń rasowych czy ekonomicznych, łączą-
cym Polaków i Żydów. 

ZK: Skąd w takim razie wzięło się to wzajemne obrzucanie in-
wektywami żydowskimi przez  „ełkaesiaków” i „widzewiaków”? 
Może stąd po prostu, że dawna Łódź była w dużej mierze miastem, 
w którym Żydzi odgrywali wielką rolę? 

MCH: To jest pytanie, na które nie można odpowiedzieć jed-
nym czy dwoma zdaniami… Najogólniej,  inwektywy biorą się ze 
zwykłej głupoty. Jak się poznaje historię Łodzi, to widać, że żydow-
skość w tym mieście po prostu jest i w nim zostanie. Ta społeczność 
była niezwykle silna i kulturotwórcza i dała bardzo, bardzo dużo na-
szemu miastu.  

ZK: Jednak kolebka żydowskiej Łodzi to Bałuty, a zdaje się, że 
Bałuty do teren ŁKS…

MCH: W życiu! Jak w całej Łodzi zachodnia ich część „nale-
ży” do ŁKSu, wschodnia do Widzewa… Stare Miasto np., to bastion 
Widzewa. W ogóle ta łódzka „Starówka” jest niesamowitym miej-
scem! Choćby przez to, że jest całkowicie niepodobna do żadnej in-
nej w Polsce (nie wiem, czy to komplement). Niestety jej spora 
część została zniszczona przez Niemców, który urządzili w tym 
miejscu Litzmannstadt Getto. 

ZK: Łódzkie ulice kryją z pewnością niejedną niespodziankę…
MCH: O, tak. Na przykład gdy powstawał łódzki przemysł to z 

„Dzielnicy Staromiejskiej”, czyli w istocie niezbyt dużej wioski za-
częto wysiedlać (wywłaszczać) rodowitych mieszkańców (a było 
ich na początku XIX wieku około siedmiuset) i przesiedlono ich… 
na Widzew! Czy inna historia, już bardziej znana: Bałuty, dopóki nie 
przyłączono ich do Łodzi w 1915 roku były… wsią liczącą 100 ty-
sięcy osób! Uwielbiam takie historie, pokazujące, jak zmieniało się 
miasto. Żydowskie Stare Miasto nie istnieje. Znikła część ulicy No-
womiejskiej, która była centrum żydowskiego handlu, znikło targo-
wisko położone w miejscu dzisiejszego parku (łodzianie mówią nań 
„park śledzia”), nie ma starej synagogi zbudowanej w stylu maure-
tańskim przy ul. Wolborskiej…   

ZK: Łódź - miasto czterech kultur?
MCH: Mało, że czterech. Niedawno dowiedziałem się że na 

Bałutach przed wojną mieszkali też Chińczycy. Znalazłem się też 
ślady włoskie, zdarzenia z udziałem Japończyków czy czarnych 
jazzbandów z Ameryki… Zresztą  proszę zauważyć specyfikę na-
szych okolic. Np. Koluszki czy Tomaszów Mazowiecki - mieszanka 
polsko-żydowsko-niemiecka, Brzeziny czy Jeżów – bez trudu znaj-
dziemy wpływy żydowskie, w Zelowie - czeskie, w Zduńskiej Woli 
– niemieckie. Podobnie w Zgierzu, który przecież miał być tym, 
czym ostatecznie stała się Łódź: wielkim ośrodkiem przemysło-
wym, Ziemią Obiecaną. 

ZK: Czemu do tego nie doszło? Czy przez większą dostęp-
ność na terenach łódzkich wody albo drewna jako materiału bu-
dowlanego, tak koniecznych w  ówczesnym przemyśle włókienni-
czym? 

MCH: Też, ale nie tylko. Chodziło najpewniej o łatwiejszą par-
celację ziemi… Powstało na terenie dzisiejszej Łodzi coś w rodzaju 
wolnej strefy ekonomicznej, do której przybywali ludzie z bardzo 
odległych części Europy. Nie zapominajmy że był to okres, gdy kon-
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tynent był bardzo wyniszczony gospodarczo po wojnach napoleoń-
skich. Do Łodzi i okolicznych miast ściągali Holendrzy czy Niemcy 
np. z Saksonii. W zamian za rozwinięcie i utrzymanie produkcji 
otrzymywali ziemię, drewno i udogodnienia podatkowe… W dru-
giej połowie XIX wieku w Łodzi robiło się wielkie pieniądze, choć 
przeważająca część jej mieszkańców żyła bardzo, bardzo skromnie, 
by nie powiedzieć w nędzy.  

ZK: Nasz region stał się tyglem wielu społeczności.
MCH: Podziwianie tych wszystkich międzynarodowych i mię-

dzykulturowych wątków, jakie przez nasz region się przeplatały jest 
czymś niebywale interesującym, a Żydzi są w tym tyglu grupą 
szczególną. Przynajmniej dla mnie. Wydaje się, że to nieistniejąca 
społeczność duchów. Gdy chodzisz po Bałutach, wciąż natrafiasz na 
ślady jej obecności. Na przykład jadąc do i z pracy (w Muzeum 
Sztuki – ZK), chwytam się za głowę: przecież ja codziennie jadę 
przez terytorium dawnego getta! Patrzę na kamienice i place i my-
ślę: tu mieszkał ten, a tu tamten, wydarzyło się mnóstwo rzeczy 
strasznych albo do bólu zwyczajnych. Od kiedy jednak zaproszono 
mnie na modlitwy do łódzkiej synagogi w szabas, odetchnąłem, że 
ta wspólnota nadal istnieje, że te świeczki co piątek ktoś zapala i od-
mawia Hawdale. To niesamowite, że coś, o czym myślałem, że ode-
szło, zostało zniszczone - żyje. Łódź fascynuje mnie na każdym kro-
ku. 

ZK: Jest Pan łodzianinem? 
MCH: Tak, choć przyszedłem na świat (śpieszyło mi się) w 

Opocznie. Pochodzę z rodziny organistów. Moi przodkowie grywa-
li na organach w kościołach w od Sulejowa do Sławna koło Opocz-
na. Jednak całe moje życie to Łódź: ulica Abramowskiego, a potem 

Widzew-Wschód i Grembach (Szkoła Podstawowa nr 66, z wido-
kiem na stadion Widzewa), kilkadziesiąt lat w Śródmieściu i chyba 
już na stałe – Bałuty, na szczęście „nasze”. 

ZK: Komiks o Morycu Goldszmidtcie, którego jest Pan współ-
autorem jest pierwszą Pana pracą przy powstaniu tego rodzaju pro-
jektu?

MCH: Jeśli chodzi o komiks - nie. Razem z Michałem Arkusiń-
skim, autorem rysunków, najpierw stworzyliśmy opowieść o  Marku 
Edelmanie, potem o historii Zgierza - Pierwszej Ziemi Obiecanej, 
później pierwszą część „Moryca”, a obecnie kończymy jej drugą 
część. To opowieść o wzajemnym przenikaniu się języków, kultur 
czy choćby regionalnych kuchni. 

ZK: Jak jidysz stał się językiem polskich Żydów?
MCH: Generalnie Żydzi w Europie wykształcili dwa języki: 

ladino, którym posługiwali się Żydzi sefardyjscy, mieszkający na 
Zachodzie Europy i na Bałkanach jest w istocie starodawnym, 

zmodyfikowanym językiem hiszpańskim. Jidysz natomiast po-
wstał  w Niemczech, w IX wieku w Nadrenii lub Bawarii na bazie 
niemieckiego. Mówili nim Żydzi nazywani aszkenazyjskimi, któ-
rzy zajmowali potem również obszar Europy Wschodniej. Wtedy 
jidysz zaczął wchłaniać wpływy słowiańskie. Językiem liturgicz-
nym Żydów jest oczywiście hebrajski, ale na co dzień porozumie-
wano się w jidysz. (Słownictwo odnoszące się do tematów abstrak-
cyjnych, np. filozoficzno-literackich było bardziej „niemieckie”, a 
opisujące codzienność – lokalne, słowiańskie).

Nasza łódzka „okolica” to był tygiel. Również religijny: byli 
Żydzi, wyznawcy judaizmu, Polacy – katolicy, Niemcy, Czesi Ho-
lendrzy – ewangelicy, ale i czasem katolicy, wyznawcy prawosła-
wia…

Aleksandra Szychman: Dodajmy jeszcze pierwszych muzuł-
manów w Łodzi, którzy przybyli tu już w początkach XIX wieku. To 
nie jest tak, że ludzie nie migrowali nigdy wcześniej. Zachęcam do 
lektury niejednej z przedwojennych gazet, by się przekonać, jakie 
społeczności tu mieszkały obok siebie. 

MCH: Różnorodności religijne i narodowe przybierały nieraz 
bardzo ciekawe formy, dziś z oczywistych względów właściwie nie-
spotykane. Na przykład w kościele Podwyższenia Św. Krzyża przy 
ul. Tuwima w Łodzi, odbywały się nabożeństwa po polsku i po nie-
miecku na przemian. I były dwa chóry parafialne: polski i niemiec-
ki. Z kolei posadzkę w Kościele N.M.P. na Placu Kościelnym, po 
której możemy chodzić do dziś, ufundował Żyd Izrael Poznański, 
który wspomógł również budowę cerkwi św. Aleksandra Newskiego 
oraz tzw. Wielkiej Synagogi przy dawnej ul. Spacerowej.  Znajdo-
wała się niegdyś na skrzyżowaniu dzisiejszej Alei Kościuszki i  Za-
chodniej i była to synagoga reformowana.

ZK: Reformowana, czyli?
ASZ: Najogólniej mówiąc: nieortodoksyjna. Chodziło się do 

niej modlić w stroju „europejskim”, nie było kapot i lisich czap 
chasydzkich. Pomimo, że językiem liturgicznym był oczywiście 
hebrajski to np. kazania mówiono po polsku. Jidysz był językiem 
„ulicy”. (Tu muszę dodać, że językiem ulicy nie posługiwał się 
nikt wykszatłcony,  choć oczywiście go rozumiał). Dla wielu, 
głównie chasydów hebrajski miał stać się językiem powszechnym 
dopiero wtedy, gdy przyjdzie Mesjasz. Przed wojną większość Ży-
dów w Polsce mówiło w Jidysz. Wie Pan, jak w domu moich dziad-
ków  rodzice chcieli sobie pogadać o czymś, by bachory nie rozu-
miały, to mówili w jidysz. 

MCH: O, właśnie. Bachor, to kolejne słowo z języka jidysz..
ASZ: Bachor, to zniekształcone „Bachur” - czyli po prostu 

chłopiec, chłopak. Poza tym trzeba wiedzieć, że nie ma jednego ję-
zyka jidysz. Jest jidysz, łódzkie, jidysz warszawskie itd. 
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Powstała książka o jednym  
z koluszkowskich rodów

Jesteś na cmentarzu w dzień Wszystkich Świętych i patrzysz na 
napisy na grobie Twoich pradziadków, w myślach usiłując przypo-
mnieć sobie ich wygląd. Potem wracasz do domu i wertujesz stare 
fotografie: może wśród zdjęć zobaczę ich wizerunek? Kim byli, jak 
wyglądali, czy jestem do nich podobny-podobna? Potem przychodzi 
kolejna refleksja.

Co zrobić z archiwalnymi zdjęciami naszych przodków i krew-
nych, z dokumentami czy listami, jakie po nich zostały? Można je 
schować na strychu lub spalić, by nie gromadziły kurzu. Można je 
też oprawić w ramki i powiesić na ścianie naszego mieszkania, by 
móc się pochwalić gościom, którzy nas odwiedzają. Można też tak 
zrobić z prostego powodu: by te fotografie w jakiś sposób, choćby 
tylko symboliczny, przywróciły naszych pradziadków życiu współ-

czesnemu. Co jednak, gdy oglądając bardzo zniszczoną fotografię 
naszej prababki, zadamy sobie pytanie o jej rodziców,  a potem  o ro-
dziców ich rodziców? To działa jak nałóg, którego nie da się już ule-
czyć. Trzeba usiąść przed komputerem, i zacząć wyjątkową podróż 
w czasie, przeglądając archiwa akt cywilnych na wielorakich witry-
nach genealogicznych. Świadomość, że już wiesz, jak miał na imię 
pradziadek Twojego pradziadka lub prababki, powoduje gęsią skór-
kę na ciele, a Twoja wyobraźnia już projektuje rysy ich  twarzy. 

Jednak wciąż masz mało i chcesz więcej, chcesz dotrzeć dalej, 
do najdalszych korzeni Twego rodu. Nie ważne, czy wśród twoich 
krewnych i przodków byli ludzie szlachetni, czy jesteś potomkiem 
szlachty albo chłopów, czy ludzie ci mają na sumieniu niemoralność 
czy też byli chodzącymi ideałami. Ważne, że byli, i że dzięki ich ży-
ciu, na końcu tej rodowej nitki pojawiłeś/aś się Ty! Co potem z taką 
wiedzą możesz zrobić? Możesz stworzyć album lub…napisać książ-
kę, by pozostawić ją następnym pokoleniom. 

Coś takiego stworzył Pan Jacek Winkiel, mieszkaniec Koluszek, 
z zawodu prawnik. Motywy były co prawda inne, niż te opisane po-
wyżej. Prace nad powstaniem  książki trwały ponad 10 lat. 

-Wszystko zaczęło się od jednej drobnej sprawy. Moje dzieci 
miały przygotować na zajęcia szkolne drzewo genealogiczne swoich 
przodków. Ogarnął mnie wstyd, kiedy okazało się, że nie mogę so-
bie przypomnieć nawet pradziadków. Zacząłem szukać materiałów. 
Na początku próbowałem pytać członków rodziny oraz zbierać nie-
zbędne dokumenty. W świadomości najbliższych funkcjonował 
Leon Winkiel i jego żona Waleria – pradziadkowie od strony ojca. 
Zacząłem zapoznawać się z każdym fragmentem informacji, który 
dotyczył nazwiska ,,Winkiel’’. Jednocześnie odwiedzałem każdego, 

kto mógłby mi przekazać informacje o rodzinie. Jednocześnie ko-
piowałem zdjęcia osób, które mogłyby mieć jakikolwiek związek z 
rodziną- opowiada Jacek Winkiel. 

Ta metoda okazała się bardzo dobra, ponieważ pan Jacek mógł 
porównywać twarze osób, próbując zgadnąć kogo przedstawiają. 
Nie wiadomo bowiem od kogo otrzyma informację o osobie, której 
w przyszłości mógł ustalić tożsamość. Najczęściej w każdej rodzinie 
znajdują się stare zdjęcia ale nie podpisane. -To jest straszne. Zdję-
cia są bardzo cenne ale na użytek do publikacji bezwartościowe. 
Przeczesywałem Internet w poszukiwaniu jakichkolwiek śladów o 
Winklach. W szczególności czytałem przedwojenną prasę, szukając 
wskazówek. Zapoznawałem się z każdym dostępnym opracowa-
niem, które posiadało słowa ,,winkiel’’ lub ,,winkel’’. Jako, że Win-
klowie w każdym środowisku, gdzie osiedli byli ludźmi twórczymi 
mogłem ustalić i zachować bardzo ciekawe historie- mówi Pan Ja-
cek. Nieocenione w poszukiwaniach okazał się dostęp do metryk. 
Niestety, jak wyjaśnia Autor książki o swojej rodzinie, Winklowie 
nie pochodzili z terenu środkowej Polski a z rejonu północnego, za-
tem dostęp do nich był bardzo utrudniony z uwagi na małą indeksa-
cję ksiąg metrykalnych terenu Pomorza i północnej Wielkopolski. 
-Zmuszony byłem zlecać poszukiwania lub korzystać z dostępności 
metryk na stronie https://www.familysearch.org/pl/. Trwało to bar-
dzo długo, ponieważ Winklowie przemieszczali się i musiałem po 
prostu trafić w daną parafię, gdzie mogli zamieszkać. Wędrowali z 
grupą innych osadników. Jeżeli trafiłem na nazwisko innego osadni-
ka, który wcześniej wędrował z Winklami przeczesywałem księgi 
danej parafii. Była to metoda bardzo dobra. Pozwoliła mi odkryć 
związki rodzinne Winklów z innymi rodzinami- wyjaśnia.

Książka naszego rozmówcy dotyczy wszystkich osób z rodziny 
Winklów, jak również osób z nimi spokrewnionych. – Jej wydanie 
pozwoliło mi zachować anegdoty rodzinne, zdjęcia i pamięć o oso-
bach, które byłyby zapomniane. Przy okazji wydania książki zapo-
znałem się z ciekawymi ludźmi ich pasjami i życiowymi celami- po-
wiedział Pan Jacek. 

Niestety, do wydania dobrej książki oprócz chęci, pracy zebranych 
materiałów, potrzebne są pieniądze. Co powinni zrobić Ci, którzy po-
dobnie jak Pan Jacek Winkiel, chcieliby wydać taką pozycję książko-
wą? Dobrze jest znaleźć sponsorów w kręgu rodzinnym. Zachęcamy 
do wstrzymania się z wydawaniem książek w mało profesjonalnych 
drukarniach. Jakość usługi za dosyć niską cenę niestety często idzie w 
parze z niską jakością. -Ja miałem dużo szczęścia. Znalazłem osoby, 
które zaangażowały się w udzieleniu mi pomocy technicznej i finanso-
wej. To jest bezcenne. Ale udało się. Książka została wydana w wy-
dawnictwie Oficyna Naukowa z siedzibą w Warszawie. Otrzymałem ją 
tuż przed 1 listopada br. Wydanie książki o rodzinie Winkiel było dla 
mnie jednym z najważniejszym przedsięwzięć. Włożyłem w jej napi-
sanie dużo pracy- podkreśla Jacek Winkiel.                                      Zk
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Polska znana i mniej znana
W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodle-

głości Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach zorganizował dla 
uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Koluszki warszta-
ty o tematyce krajoznawczej i patriotycznej pt.: „Polska znana i 
mniej znana”. 

W ich trakcie uczestnicy poznali najciekawsze miejsca histo-
ryczne i turystyczne znajdujące się na terenie Polski. Wspólnie z 
prowadzącym Panem Mateuszem Jaśkiewiczem odkryli ciekawost-
ki i tajemnice związane z opisywanymi miejscami. 

W drugiej części warsztatów każda grupa wykonała pracę pla-
styczną o tematyce patriotycznej - olbrzymią kokardę narodową. 

Z racji dużego zainteresowania oferta warsztatową, Miejski 
Ośrodek Kultury zorganizował kolejną edycję warsztatów we wto-
rek poprzedzający Święto Niepodległości. 

Szczęśliwy finał zbiórki dla Zosi      
Serdeczne podziękowania dla Wszystkich Osób, o Dobrych 

Sercach, którzy brali czynny udział na rzecz Zosi Bigos, dziewczyn-
ki z Tomaszowa Mazowieckiego.

Po urodzeniu u dziewczynki zdiagnozowano chorobę SMA-1 
rdzeniowy zanik mięśni. Jedyną szansą na uratowanie jej życia, jest 
podanie terapii genowej najlepiej do 6 miesiąca życia i wagi nie-
przekraczającej 13,5 kg. Terapia ta  nazywana jest „Najdroższym le-
kiem świata”, gdyż jej  koszt wynosi ponad 9 mln zł. Rodzice  zwró-
cili się o pomoc do FUNDACJI SIEPOMAGA w zorganizowaniu 
zbiórki.

 Od  03 sierpnia 2021 r. ruszy-
ła Wielka Walka o zdrowie i życie 
Zosi Bigos na stronie https://
www.siepomaga.pl/zosia-sma. 
Uruchomiono ogólnopolską stro-
nę LICYTACJI oraz  przez AL-
LEGRO CHARYTATYWNI.  Los 
Zosi Bigos można było  śledzić na 
stronie Fundacji Siepomaga oraz 
na Facebooku i Instagramie. 

Mieszkańcy Koluszek i oko-
licznych miejscowości aktywnie 
włączyli się do zbiórki, poprzez 
zbiórki pieniężne,  organizując 
kiermasze, koncert, sprzedaże ciast, sprzedaże chleba i smalczyku, 
ogniska, zostały rozstawione puszki w sklepach, zorganizowany zo-
stał Rajd Rowerowy „Jedziemy dla Zosi”, zbierano nakrętki, teksty-
lia, odzież, obuwie. Każdy pomagał w miarę swoich możliwości.  
Każda zbiórka przesłana na konto przybliżała Zosię do celu.

Dzięki uprzejmości Redakcji TwK mieszkańcy Koluszek i okolicy 
na bieżąco byli informowani o przebiegu Akcji na rzecz Zosi Bigos.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pomocy Ludzi Dobrej 
Woli w dniu 28.10.2021r na Koncie Fundacji Siepomaga – Zosia Bi-
gos pojawiło się  9 347 644zł – 100% wymaganej kwoty.  W najbliż-
szym czasie Zosia przejdzie badania, kwalifikujące ją do podania te-
rapii genowej w Lublinie. 
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Międzynarodowy Dzień Seniora  
w Gałkowie Dużym

W dniu 20 października 2021 r., 61 członków koła Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gałkowie wraz z 5 
zaproszonymi gośćmi, wzięło udział w uroczystości z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Seniora, która odbyła się w Restauracji „Pod 
Gruszami” w Gałkowie Dużym przy ul. Głównej 32.

Mieliśmy zaszczyt gościć Panią Krystynę Lewandowską - za-
stępcę Burmistrza Koluszek, Pana Józefa Węgrzyckiego - zastępcę 
Przewodniczącego Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Koluszkach wraz z 
małżonką Danutą, Panią Monikę Fijołek - Sołtysa Gałkowa Dużego 
oraz Pana Andrzeja Bartosa - Sołtysa Gałkowa Małego Wschód.

Przewodniczący Koła w Gałkowie Edward Solarek po przywi-
taniu gości, złożył w imieniu wszystkich, na ręce Pani Krystyny Le-
wandowskiej – zastępcy Burmistrza, gorące podziękowanie za jakże 
życzliwą nam decyzję o przyznaniu 1000 zł, na współfinansowanie 
kosztów tej ważnej dla społeczności senioralnej uroczystości, ze 
środków budżetu Gminy Koluszki.

Przygotowując się do tej doniosłej uroczystości, umieściliśmy 
w najlepiej widocznym dla wszystkich uczestników miejscu, duży 
roll-up promocyjny Gminy Koluszki. Z Biura Promocji i Obsługi In-
westora w Urzędzie Miejskim w Koluszkach otrzymaliśmy dużą 
porcję materiałów promocyjno-reklamowych w formie papierowej, 
które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników imprezy, o 
czym świadczy fakt, że niemal wszyscy zabierali je ze sobą do 
domu, chcąc w spokoju zapoznać się z ich treścią.

W swoim wystąpieniu do uczestników uroczystości, Pani Bur-
mistrz Krystyna Lewandowska, przekazała między innymi nam 
wszystkim seniorom, życzenia b. długich lat życia w zdrowiu, rado-
ści oraz dużej aktywności zarówno fizycznej, jak i intelektualnej, 
stanowiącej fundament szczęśliwego życia seniora, zarówno od sie-
bie jak i od Burmistrza Pana Waldemara Chałata, który z przyczyn 
zawodowych nie mógł być razem z nami.

Po 6 godzinach wspaniałego ze sobą przebywania w atmosferze 
powszechnego humoru, wzajemnej życzliwości, za obficie zasta-
wionymi stołami, przy akompaniamencie ciekawej muzyki tanecz-
nej, jest pewne, że uroczystość ta na długo pozostanie w pamięci 
wszystkich jej uczestników. Jeszcze raz w imieniu wszystkich senio-
rów bardzo dziękujemy za sponsorowanie naszej uroczystości.

Z poważaniem Edward Solarek
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Miejsce  
na Twoją  
reklamę

Szkoła Podstawowa w Długiem, Klasa 1, wychowawca: Wioletta Pietrzyk, nauczyciel wspomagający: Izabela Cieślak. Górny rząd od 
lewej: Kacper Kępa, Daniel Jażdżewski, Filip Świerczyński, Ksawery Mrówczyński, Julia Wawrzonowska, Oskar Zawadzki, Igor Kriucz-
kow. Dolny rząd od lewej: Adam Kaczmarek, Maja Woźniak, Oliwia Pecyna, Karol Pysklak, Igor Jezierski, Adam Szerszeń. Nieobecny: An-
toni Krawczyk. 

Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej w Długiem



1310.11.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 45

Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl

Warsztaty z PHO3NIX 
W dniu 20.10.2021 odbyły się w Szkole Podstawowej nr 2 w 

Koluszkach warsztaty sportowe zorganizowane przez fundację 
PHO3NIX. Impreza ta stanowiła nagrodę dla uczniów za aktywne 
uczestnictwo i wysokie miejsca w konkursach i akcjach organizowa-
nych przez fundację. Najlepszym wynikiem, który zadecydował o 
przyznaniu szkole nagrody, było 12. miejsce w kraju w ilości prze-
bytych kroków przez wszystkich uczniów. 

Kilka dni przed warsztatami uczniowie utrzymali od fundacji link 
z filmikiem promującym aktywny tryb życia. Podczas warsztatów 
przedstawiciele PHO3NIX przeprowadzili 6 godzin lekcyjnych z 
uczniami wszystkich poziomów, sprawdzając ich predyspozycje spor-
towe pod kątem wytrzymałości, siły, skoczności oraz zręczności. Na 
poszczególnych stacjach uczniowie skakali w dal z miejsca, zwisali na 
drążku, reagowali dłonią na sygnały świetlne, sprawdzając czas reak-
cji oraz mierzyli siłę dłoni dynamometrem. Każdy ćwiczący otrzymał 
smycz z akredytacją, na której zapisywane były wyniki. Uczniowie 
doskonale się bawili, porównywali swoje osiągnięcie z rówieśnikami. 
Gościem specjalnym warsztatów była wioślarka Sylwia Kocerka-Le-
wandowska - wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, Europy, a na-
wet świata, dwukrotna reprezentantka Polski na olimpiadzie  w Lon-
dynie i w Rio De Janeiro. Pani Sylwia opowiadała o swoich sukcesach, 
treningach, wyrzeczeniach, o pobycie w wiosce olimpijskiej, a także o 
swojej dyscyplinie. 

W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 2 ponownie zgło-
siła chęć udziału w akcjach i wyzwaniach organizowanych przez 
fundację PHO3NIX.

Piłka nożna
Klasa okręgowa

Kolejka 13.  30-31 października
LKS Różyca - Górnik Łęczyca  3:0 (wo)

Kolejka 14.  6-7 listopada
KAS Konstantynów Łódzki - LKS Różyca  3:0

Najbliższe spotkania
LKS Różyca - Iskra Dobroń  14 listopada, 13:00

Tabela
1. LKS Różyca     14  33  42-24    
2. GKS Ksawerów    14  32  47-18  
3. ŁKS III Łódź     14  32  52-13  
4. AKS SMS Łódź    14  31  46-19    
5. Iskra Dobroń     14  25  44-34    
6. Ner Poddębice    14  24  38-30  
7. Zawisza Rzgów    14  24  31-22  
8. Włókniarz Pabianice  14  22  35-22    
9. KAS Konstantynów   14  18  17-24    
10. Termy Uniejów    14  17  30-31    
11. Victoria Rąbień    14  16  36-47    
12. UKS SMS Łódź   14  14  15-32    
13. Włókniarz Zgierz   14  11  19-38    
14. Sokół II Aleksandrów 14  10  22-41    
15. Górnik Łęczyca    14    7  9-47    
16. Sarnów/Dalików   14    4  12-53  

Klasa A 2021/2022, grupa: Łódź II

Kolejka 11.  30-31 października
Polonia Andrzejów - LKS Gałkówek   0:2
KKS Koluszki - Zjednoczeni II Stryków   4:1

Kolejka 12. 6-7 listopada
LKS Gałkówek - Zjednoczeni II Stryków   5:1
LZS Justynów - KKS Koluszki  1:2

Najbliższe spotkania
Huragan Swędów - LKS Gałkówek  14 listopada, 13:00
KKS Koluszki - Sokół Popów  13 listopada, 13:30

Tabela
1. Czarni Smardzew    11  24   33-17    
2. LZS Justynów     11  23   41-18   
3. Błękitni Dmosin     11  22   42-23  
4. Polonia Andrzejów    12  22   34-23  
5. KKS Koluszki     11  21   29-17  
6. LKS Gałkówek     11  21   25-17  
7. Huragan Swędów    11  17   30-37    
8. Zjednoczeni II Stryków  10  13   30-29    
9. Boruta II Zgierz     11  12   21-16    
10. LKS Kalonka     11    9   22-42  
11. Victoria Łódź     11    9   15-23  
12. Iskra Głowno     11    8   15-36    
13. Sokół Popów     10    1   9-48
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Sportowe sukcesy Szkoły  
Podstawowej Nr 2 w Koluszkach

Szkolna reprezentacja SP nr 2 w składzie Milena Płocka, Anna 
Siemińska, Natalia Cieślik, Natalia Wieczorek, Julia Błaut, Maja 
Lipska i Maja Wolska zajęła  II miejsce w Półfinałach Wojewódz-
kich w Sztafetowych Biegach Przełajowych, które odbyły się w To-
maszowie Mazowieckim. Kolejnym etapem rywalizacji był Finał 
Wojewódzki Sztafetowych Biegów Przełajowych, który odbył się 
19.10.2021 w Sieradzu. Koluszkowska Dwójka zdobyła tam VI 
miejsce w województwie.

Po długiej przerwie zostały wznowione rozgrywki w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Organizatorem jest Szkolny Związek 
Sportowy. Reprezentacja SP nr 2 w Koluszkach wzięła udział w Pół-
finałach Wojewódzkich w Piłkę Ręczną dziewcząt, które odbyły się 
27.10.2021 w Tomaszowie Mazowieckim. Zespół w składzie Wikto-
ria Bakalarska, Zuzanna Błaut, Kornelia Krakowiak, Aleksandra 

Kulińska, Nikola Kotynia, Marcelina Klimkiewicz, Bianka Rogal-
ska i Łucja Świderek po zwycięskich meczach zdobył I miejsce. 
Zwycięska drużyna SP nr 2 będzie reprezentować nasz powiat w Fi-
nale Wojewódzkim, który odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim.   

Gratulujemy zawodniczkom zwycięstwa i życzymy dalszych 
sukcesów .

Nauczyciele WF SP2 w Koluszkach.

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

ul. 11 Listopada 65, w dniach od 09.11.2021 r. do dnia 30.11.2021 r., 
wywieszone są wykazy o przeznaczeniu działek gruntu, oznaczo-
nych numerami ewidencyjnymi: 401/38 o pow. 364 m2, 125/80 o 
pow. 688 m2, 125/87 o pow. 359 m2, 91/106 o pow. 323 m2, położo-
nych w miejscowości Borowa, obręb Borowo I, gm. Koluszki do 
dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

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

Burmistrz Koluszek ogłasza,

1. Pierwszy przetarg ustny ograniczony (licytację) na sprzedaż nierucho-
mości niezabudowanej położonej w Koluszkach, obręb 6, stanowiącej 
własność Gminy Koluszki:

- działka nr 3383 o pow. 78 m2, cena wywoławcza 7 000,00 zł (do 
ceny wylicytowanej zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT), wa-
dium 700,00  zł, postąpienie 70,00 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
przedmiotowa działka znajduje się na obszarze objętym jednostką urbani-
styczną o symbolu C95E - urządzenia elektroenergetyczne. Nierucho-
mość w ewidencji gruntów określona jako użytek – Bp. Księga wieczysta 
LD1B/00025714/2.    

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż zabu-
dowanej nieruchomości  położonej w Koluszkach, obręb 5, stanowiącej 
własność Gminy Koluszki:

- działka nr 341 o pow. 577 m2, cena wywoławcza 170 000,00 zł (nie-
ruchomość zwolniona z  podatku VAT), wadium 17 000,00 zł., postąpie-
nie 2 000,00 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
przedmiotowa działka położona jest na terenach zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej – 52MN. Nieruchomość w ewidencji gruntów okre-
ślona jako użytek – B. Księga wieczysta LD1B/00025292/7.    

Przetargi odbędą się w dniu 17 grudnia 2021 r. o godz. 1000 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w sali 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości nie później niż 
do godz. 1200 13 grudnia 2021 r., lub na konto Urzędu nr 92 1020 3352 
0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski S.A. z/s w Łodzi, Oddział 1 w 
Koluszkach najpóźniej do dnia 13 grudnia 2021 r. (włącznie). Dowód 
wpłaty wadium musi dokładnie określać położenie i numery ewidencyjne 
działek.  

Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona jest na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz zamieszczona 
jest  na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl (sprzedaż nieru-
chomości) i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzen-
nego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Kolusz-
kach, tel. (44) 725-67-53.

Zastępcze worki na śmieci
UWAGA: W związku z brakiem dostawy żółtych worków na 

odpady (problemy w produkcji) firma HAK zastępczo prosi o korzy-
stanie z worków niebieskich do segregacji tej frakcji odpadów. Za 
utrudnienia przepraszamy.
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Firma KOLREX – producent dzianin 

zatrudni osobę  

do działu handlowego na stanowisko 

MENADŻERA DS. SPRZEDAŻY 
W przypadku zainteresowania prosimy o przysłanie CV  

na adres: tomek@kolrex.com.pl.  
Wymagana znajomość j.angielskiego. 

tel.: 44 714-69-67

FIRMA KAWAK-BIS S.C. z siedzibą w Koluszkach 
z a t r u d n i 

do pracy na stanowisko  

HAFCIARZA
Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na adres: kawak@kawak.com.pl 

lub osobiście do biura firmy przy ul. św. St. Kostki 4, Koluszki  

tel.: 605 889 178 lub  609 738 932

INFORMACJA
w związku z remontem wiaduktu informujemy,  

że rozszerzamy asortyment towarów w kwiaciarni 

przy ul. Maczka 6 (parking przy cmentarzu).

W sprzedaży będą oferowane rośliny doniczkowe  

i szeroki wybór kwiatów ciętych. 

  Zapraszamy miłych klientów  
– kwiaciarnia „Ogród i Dom” L. Przybylski

Zatrudnię Asystentkę Stomatologiczną  
lub osobę zainteresowaną nauką w zawodzie

asystentka/higienistka stomatologiczna
Praca w gabinecie stomatologicznym w Koluszkach,  

tel. 693-629-884 

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

FIZJOTERAPEUTA
Agnieszka Wrona

 9 wizyty domowe
 9masaż leczniczy
 9 terapia manualna

 
Tel. 694-505-214

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

Producent odzieży  
dla dzieci  

zatrudni chałupniczki. 
Gwarantujemy pracę cały rok  

oraz uczciwe zarobki, 
602-426-094

Połowa miejsc zarezerwowana. Chcesz wziąć udział  
w konsultacjach – zapisz się już dziś.
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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
Używany wózek widłowy,  
tel. 518-420-005
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

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
Multi-Wypożyczalnia sprzętu 
budowlanego, ogrodowego i rekrea- 
cyjnego, Brzezińska 23, 515-947-149
Ścinka drzew, Zrębkowanie gałęzi, 
tel. 727-668-566
Pralki – Naprawa, 609-046-483
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
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
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
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam mieszkanie 50 m2  
w Koluszkach, 275000 zł,  
tel. 793-592-422
Sprzedam M-4, 3-pokoje, kuchnia, 
3 piętro, tel. 509-825-255
Sprzedam dom 130 m2 z działką 
1500 m2, Budziszewice, 515-947-149
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
Kupię mieszkanie 20 m2 parter,  
tel. 883-948-435

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Poszukuję garażu w Koluszkach, 
tel. 664-158-538
Tanie kwatery pracownicze,  
601-835-140
Budynek z zapleczem na działal-
ność biurowo-usługową lub produk-
cyjną na ul. Partyzantów. Wynajmę, 
601-227-216
Posiadam lokal do wynajęcia  
w centrum Koluszek, 693-450-093
Do wynajęcia mieszkanie  
w kamienicy, 45 m2, centrum,  
tel. 506-123-517
Do wynajęcia lokal w pasażu 
handlowym w Koluszkach,  
ul. Brzezińska 11, 600-802-959
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 budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Sprzedam Polonez-sanitarka, 
zarejestrowany, stan b.dobry, 
609-854-843 
Stół i krzesła sprzedam, 663-966-843
Piec C.O. używany, tel. 603-930-385
Drewno kominkowe i rozpałkę, 
608-830-403
Drewno opałowe kominkowe,  
tel. 509-101-167 

OGŁOSZENIA DROBNE
PRACA SZUKAM
Przyjmę sprzątanie domu,  
576-127-529

PRACA 
Zatrudnię kierowcę kat. C dystry-
bucja 10-14 punktów dziennie  
- 300 km, tel. 695-384-451
Zatrudnię na soboty do sklepu 
ekspedientkę lub osobę uczącą się, 
693-450-093 
Zatrudnię specjalistę d/s handlo-
wych na składzie budowlanym, 
604-574-055 
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
budowlanego w Koluszkach na 
stoisko hydrauliczne, 604-574-055
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
budowlanego w Koluszkach na dział 
metalowy i elektryczny, 604-574-055 
Zatrudnię magazyniera z uprawnie-
niami UDT i kat.B, 604-574-055 
Zatrudnię operatora wózka widło-
wego, tel. 785-998-740
Zatrudnię szwaczki i chałupniczki 
praca cały rok stałe wzory,  
664-975-055
Zatrudnię pracownika do produkcji 
palet, tel. 785-998-740

Kierowcę kat. C+E, praca w kraju, 
atrakcyjne wynagrodzenie,  
600-215-119
Szukam pracownika do stajni.  
Praca na pół etatu, 731-701-550
Zatrudnię budowlańców, murarzy, 
pomocników, tel. 505-509-874
Firma budowlana przyjmie pracow-
ników fizycznych, tel. 607-314-883
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
Zatrudnię do zakładu krawieckiego 
lub chałupniczo szwaczki,  
tel. 698-628-352
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

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO za SŁOWO

Zakład betoniarski przyjmie do pracy pracowników do pracy stacjonar-
nej lub wyjazdowej. Elastyczne godziny pracy. Tel. 509-275-964

Gmina zapłaci więcej za prąd
Nakręca się mocno spirala podwyżek za energię elektryczną. W 

otwartym właśnie przetargu na zakup prądu dla Łódzkiej Grupy Za-
kupowej, do której należą również Koluszki, najtańszą ofertę złoży-
ła Energa Obrót S.A. Zaoferowana stawka za megawatogodzinę to 
509,30 zł. Dla porównania jeszcze rok temu za energię elektryczną 
płaciliśmy 271 zł. Niestety podwyżka aż o 88 % najprawdopodob-
niej dotknie nas wszystkich. 

Ogromne ilości prądu do codziennej pracy pobiera przecież 
miejska oczyszczalnia ścieków. Prąd wykorzystywany jest również 
do poboru wody, z której korzystamy wszyscy. Dodatkowe koszty 
dla gminy liczone będą w milionach złotych. Na samo oświetlenie 
ulic gmina obecnie przeznacza bowiem w skali roku około milion 
złotych. Po podwyżce zapłacimy dwa razy więcej. 

(pw)      
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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

n kostka 
n orzech-kostka
n orzech
n ekogroszek
n miał

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
n usługi wyburzeniowe i rozbiórkowe

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

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

tel. 505 210 010

Kontakt  
z redakcją:

44 725-67-18

twk@koluszki.pl
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Piątek  
12.11

15:00 RODZINA ADDAMSÓW 2
17:00 FURIOZA
20:00 PITBULL

Sobota  
13.11

15:00 RODZINA ADDAMSÓW 2
17:00 FURIOZA
20:00 PITBULL

Niedziela  
14.11

15:00 RODZINA ADDAMSÓW 2
17:00 FURIOZA
20:00 PITBULL

Środa  
17.11

17:00 FURIOZA
20:00 PITBULL

Czwartek  
18.11

17:00 FURIOZA
20:00 PITBULL

RODZINA ADDAMSÓW 2
Komedia / Animowany / 2021 / 93 min. / 2D Dubbing

U Addamsów daje o sobie znać konflikt pokoleń. Etap buntu nie 
omija dorastających Wednesday i Pugsleya. Choć Addamsowie nieko-
niecznie wpisują się w model tradycyjnej rodziny, nawet Morticię 
martwi, że potomkowie po raz kolejny nie stawiają się na kolacji. Jak 
na powrót wzniecić ogień w rodzinnym ognisku i podtrzymać więzy? 
Gomez wpada na genialny pomysł – wspólne wakacje i podróż nawie-
dzonym kamperem przez całą Amerykę! Nie będzie to jednak zwykła 
wycieczka krajoznawcza, gdyż na Addamsów czeka ogrom okropnie 
obłędnych przygód... 

UWAGA! UWAGA!
Polski Związek Wędkarski 

Koło Nr 8 w Koluszkach 

serdecznie zaprasza wszystkich wędkarzy 
zrzeszonych w swoim kole

na ZEBRANIE 
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE, 

które odbędzie się w dniu
21.11.2021 r. o godz. 9.00 

w sali MAKADA
(Koluszki, róg ul. Teatralnej i 3 Maja)

FURIOZA
Polska / Dramat / Akcja / 2021 / 139 min. / 2D Oryginalna

„Furioza” to inspirowany 
prawdziwymi wydarzeniami film, 
który pokazuje świat, o którym 
większość z nas nie ma pojęcia. 
Świat kibiców – ultrasów, chuli-
ganów i kobiet, które są z nimi w 
związkach. Scenariusz filmu po-
wstawał kilka lat i oparty jest na 
prawdziwych relacjach gangste-
rów, dziennikarzy i agentów Cen-
tralnego Biura Śledczego Policji.
Czym jest dla nich honor? Co się 
dzieje z tymi, którzy łamią zasa-
dy? Ile warta jest lojalność? Jak 
daleko można się posunąć dla 

czystej adrenaliny? Za co kochają ich dziewczyny? Czego w takiej 
grupie szuka jeden z głównych bohaterów filmu, będący na co dzień 
lekarzem? Jak potoczy się historia Dzikiej, która choć zna zasady, 
spróbuje rozbić układ, w którym się wychowała? Jaką cenę za bycie 
w Furiozie zapłaci Golden?

PITBULL
Polska / Dramat / Sensacja / 2021 / Premiera 

2D Oryginalna

Kiedy podłożony na sta-
cji paliw ładunek wybucho-
wy zabija policyjnego sapera, 
komendant główny policji 
przydziela do sprawy Gebel-
sa z wydziału ds. zabójstw. 
Śledztwo prowadzi go na 
trop przestępcy ze zbrojnego 
ramienia grupy Pershinga - 
konstruktora bomb i porywa-
cza, stojącego za dziesiątka-
mi zamachów w Polsce i 
ponad setką porwań w całym 
kraju. 

Konfrontacja bandyty i 
psa przeradza się w regularną 
wojnę. Od tych wydarzeń mi-

jają lata. Znany z serialu syn Gebelsa, Jarek, który jest studentem in-
formatyki na politechnice, wraz z kolegami znajduje ryzykowny 
sposób na szybki zarobek i przy wykorzystaniu wiedzy zaczyna do-
konywać włamań do willi bogatych ludzi. Pech chce, że którejś nocy 
wybiera niewłaściwy dom, a Gebels staje przed sytuacją bez wyj-
ścia, w której musi wsadzić własne dziecko do więzienia. Może być 
policjantem, który aresztuje przestępcę. Albo ojcem, który uratuje 
dziecko.



Kubizm w Kole  
Malarskim w MOK

Koło Malarskie działające w Miejskim Ośrodka Kultury w Ko-
luszkach cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W roku 
ubiegłym brało w nim udział kilka osób, w obecnym sezonie – kil-
kanaście. Zajęcia odbywają się w dwóch pomieszczeniach w MOK. 
Okazuje się, że tym co motywuje uczestników do zajęć w Kole Ma-
larskim, to nie tylko osobiste zainteresowania  sztuką i chęć pogłę-
bienia wiedzy i umiejętności plastycznych, lecz także zwykła po-
trzeba odpoczynku i czasami odreagowania na trudy dnia 
codziennego. Warsztaty prowadzi Mateusz Jaśkiewicz, który po-
dzielił się z nami swoimi spostrzeżeniami. 

-Cieszy mnie to, że warsztaty malarskie pozwalają ich uczest-
niczkom oderwać się choć na chwilę od codzienności, wskoczyć w 
nieograniczony świat barw, faktur i walorów. Obecnie na naszych 
warsztatach przewodzi kubizm. Pracujemy z geometryzacją form. 
W trakcie zajęć wskazuję określony temat, jednak nie narzucam 
swojej wizji - każdy tworzy po swojemu. Jedynie doradzam i poma-
gam w sprawach technicznych. Każdy obraz wyzwala, widać w nim 
cząstkę charakteru, czasem nawet wewnętrznej rozterki. Najcenniej-
szy jest zawsze moment, kiedy u autorki obrazu widzę dumę i po-
czucie spełnienia. Efekty prac już niedługo będzie można zobaczyć 
na wystawie w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach- powie-
dział Mateusz Jaśkiewicz, instruktor Koła Malarskiego w MOK w 
Koluszkach. Spotkania Koła Malarskiego odbywają się w MOK 
przy ulicy 3 Maja w każdy wtorek o godzinie 18.00. Wszystkich 
chętnych zapraszamy!

Zk 


