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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 2022 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

22.04  
ul. 3 Maja 19G

23.04  
ul. Brzezińska 54

24.04  
ul. Przejazd 6

25.04  
ul. 11 Listopada 33

26.04  
ul. Żwirki 2

27.04  
ul. Głowackiego 20

28.04  
ul. Korczaka 5
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30 kwietnia rusza kolejna mega atrakcja  
pod Koluszkami  

Otwarcie parku linowego 
w Lisowicach  

Wraz z rozpoczęciem sezonu letniego w Lisowicach, 30 kwiet-
nia uruchomiona zostanie jedna z największych atrakcji kompleksu 
rekreacyjnego pod Koluszkami, czyli „Linpark Lisowice”. 

Przypomnijmy, obiekt składa się z 19 drewnianych pali, wyko-
nanych z wytrzymałego modrzewia syberyjskiego. Między palami 
rozwieszonych zostało blisko 700 metrów tras o różnym stopniu 
trudności. Dzięki temu, że trasy zostały umieszczone na trzech róż-
nych wysokościach, każdy, bez względu na wiek i umiejętności, bę-
dzie mógł spróbować swoich sił.  

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

(pw, fot. Linpark Lisowice)

CENNIK LINPARK Lisowice
TRASA zielona (JUNIOR) – 20 zł (dzieci do lat 15)
TRASA niebieska (STANDARD) – ulgowy 25 zł, normalny 30 zł
TRASA czarna (TYROLSKI ZJAZD) – ulgowy 30 zł, normalny 35 zł
TRASA czerwona (KOMANDOS) – ulgowy 35 zł, normlany 40 zł  

TRASA czerwona + czarna – ulgowy 50 zł, normalny 55 zł
TRASA niebieska + czarna – ulgowy 45 zł, normalny 50 zł
TRASA czerwona + niebieska – ulgowy 55 zł, normalny 60 zł
TRASA niebieska + czerwona + czarna – ulgowy 65 zł, normalny 70 zł

Tor zielony (najniższy) mogą pokonywać dzieci od 6 do 15 roku życia. 
Natomiast tory wyższe są kierowane do osób z minimalnym wzrostem 
140 cm i od 14 lat. Numer telefonu do informacji: 574 226 726.

Powstaje projekt zagospodarowania 
terenu sportowego przy Zagajnikowej 

Trwa rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, mającego 
wyłonić wykonawcę, który stworzy projekt przebudowy kompleksu 
sportowego przy ul. Zagajnikowej w Koluszkach. To długo wycze-
kiwana inwestycja w kontekście rozwoju sportu na terenie naszego 
miasta. Z przebudowy obiektów skorzysta bowiem nie tylko środo-
wisko piłkarskie, ale również lekkoatletyczne. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji zagospo-
darowania terenu w dwu wariantach. Najważniejsza zmiana ma do-
konać się w kontekście głównego boiska do piłki nożnej. Obiekt 
wraz z płytą boiska ma zostać całkowicie przebudowany. W projek-
cie uwzględniona ma zostać budowa nowych trybun, oświetlenia, 
nagłośnienia oraz systemu nawodnienia i drenażu spełniającego wy-
mogi licencyjne PZPN dla rozgrywek minimum III ligi.

Wokół głównego boiska ma pojawić się bieżnia lekkoatletyczna 
o nawierzchni tartanowej wraz z innymi obiektami lekkoatletyczny-
mi, oraz boisko treningowe o nawierzchni naturalnej lub sztucznej 
wraz z oświetleniem i ewentualnym zadaszeniem pneumatycznym.

Projekt ma obejmować także budowę budynku szatniowego lub 
modernizację istniejącego do obsługi boiska Orlik, oraz budowę 
kortu tenisowego i obiektów re-
kreacyjnych (np. siłownia ze-
wnętrzna, strefa street workout 
itp.). 

Teren całego kompleksu 
sportowego ma oczywiście zostać 
odpowiednio przeprojektowany 
pod względem logistyczno-komu-
nikacyjnym. Mają pojawić się 
nowe ciągi komunikacyjne, miej-
sca parkingowe (także w pasach drogowych bezpośrednio przyle-
głych do obiektu: ul. Żwirki, Traugutta, Polna, Zagajnikowa), nowe 
ogrodzenie oraz oświetlenie terenu wraz z monitoringiem. W nowy 
sposób mają zostać także zagospodarowane tereny zielone. 

Co ważne, do współpracy przy pracach projektowych Urząd Miej-
ski w Koluszkach zaprasza wszystkie podmioty sportowe korzystające 
z obiektów przy ul. Zagajnikowej. Ich uwagi i propozycje mają stać się 
przedmiotem analizy i wymiany niezbędnych informacji. 

Projekt ma zostać ukończony do marca 2023 r. Gmina aktywnie 
szuka również środków finansowych na realizację tego zadania w 
przyszłości. W tym celu były już składane wnioski o dofinansowa-
nie. Dodajmy jednocześnie, że ze środków budżetu obywatelskiego 
w pierwszej kolejności na terenie sportowym przy ul. Zagajnikowej 
pojawi się oświetlenie bocznego boiska.

(pw)   
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Złóż deklarację o sposobie  
ogrzewania - unikniesz kary!!!  

Przypominamy, że do 1 lipca właściciele domów jednorodzin-
nych i administratorzy nieruchomości muszą zgłaszać czym ogrze-
wają budynki. Deklaracje zostaną złożone w Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB). Informacje mają pomóc w identy-
fikowaniu źródeł niskiej emisji w Polsce.

UWAGA: Złożenie deklaracji jest obligatoryjne. Za niewy-
wiązanie się z ogólnokrajowego obowiązku grozi grzywna. Po 1 
lipca gminy będą musiały naliczać kary. 

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej lub papiero-
wej. Papierowy dokument właściciele nieruchomości mogą wysłać 
listem poleconym lub złożyć w swoim urzędzie gminy. 

Szczegółowe informacje o akcji można znaleźć na stronie 
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego po wpisaniu w wyszuki-
warce hasła: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ.

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej
26 kwietnia (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzę-

du Miejskiego w Koluszkach odbędzie się XLV sesja Rady Miej-
skiej w Koluszkach. 

W porządku obrad m.in.:
- sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-

mocy Społecznej w Koluszkach 
- sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 
- uchwała ws. przekazania środków na dofinansowanie dodat-

kowych patroli policji oraz zakupu nowego samochodu. 

Samochód staranował słup  
i ogrodzenie w Katarzynowie

17 kwietnia ok. godz. 6.30 w Katarzynowie samochód osobowy 
marki BMW z nieznanych przyczyn odbił z głównej drogi w prawą 
stronę i wpadł na prywatną posesję, po drodze ścinając słup energe-
tyczny i rozjeżdżając ogrodzenie nieruchomości. Z oficjalnej wersji 

wydarzeń uzyskanej od policji wynika, że samochodem kierowała 
50-letnia kobieta, która straciła panowanie nad pojazdem. Kierująca 
pojazdem była trzeźwa. W samochodzie znajdował się również 

24-letni mężczyzna, któ-
ry w wyniku zdarzenia 
drogowego został ranny. 
Mężczyzna został prze-
wieziony do szpitala w 
Brzezinach. Uczestnicy 
zdarzenia są mieszkańca-
mi Katarzynowa. Policja 
wciąż bada przyczyny 
wypadku. 

Na miejsce zdarzenia strażacy z pobliskiej jednostki strażackiej 
(OSP Długie), by udzielić pomocy poszkodowanym wybiegli wprost 
z Mszy św. rezurekcyjnej w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Koluszkach. 

 

Porządki wiosenne
W związku z nadmiernym zaśmieceniem terenów zielonych w 

naszym mieście, które pojawiło się wraz z początkiem wiosny, Gmi-
na apeluje do mieszkańców o korzystanie z usług Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W tzw. "PSZOK-ach" można 
bezpłatnie oddać m.in. odpady wielkogabarytowe, zużyte sprzęty 
RTV-AGD, czy też opony samochodowe.

Obserwujemy także, że w wielu zieleńcach jest coraz więcej 
śmieci i to są takie śmieci typowo komunalne, z domów – stary 
sprzęt RTV, butelki, tapety, opony, pozostałości po remontach. Nato-
miast to wszystko możemy zawozić do PSZOK-u. Natomiast nie 
wyrzucajmy na terenach zielonych, ponieważ to niszczy przyrodę i 
jest nieestetyczne.

Porzucone śmieci na ul. Polnej w Koluszkach   
(tom)

Budowlanka zwalnia?
W Urzędzie Miejskim w Koluszkach odnotowano spadek licz-

by wniosków o warunki zabudowy i wypisy z planów. Może to 
oznaczać, że wysokie ceny materiałów budowlanych oraz raty kre-
dytów, powstrzymują mieszkańców przed inwestycjami budowla-
nymi. 

(pw)   
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Powiat Łódzki Wschodni  
obradował w Koluszkach

W dniu 21 kwietnia (czwartek) o godz. 11:00, w Urzędzie Miej-
skim w Koluszkach, odbyły się obrady XLIII Sesji Rady Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w trybie zdalnym z możliwością osobiste-
go uczestnictwa. Radni Powiatowi, którzy przybyli do sali widowi-
skowej koluszkowskiego magistratu uczestniczyli w niej osobiście, 
a pozostali obradowali zdalnie. W sesji udział wzięły ponadto wła-
dze samorządowe szczebla gminnego i powiatowego; Burmistrz 
Waldemar Chałat, Starosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego An-
drzej Opala, wicestarosta Ewa Gładysz, dyrektorzy placówek oświa-
towych naszej gminy wraz z uczniami, którzy przyjęli z rąk starosty 
nagrody za osiągniecia sportowe w roku 2021.

Na początku obrad głos zabrał przewodniczący Rady Powiatu, 
Sławomir Sokołowski oraz Gospodarz Koluszek, Burmistrz Walde-
mar Chałat. W programie sesji znalazły się m.in. sprawy budżetowe, 
sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami, 
przemówienie Starosty Łódzkiego Wschodniego z okazji Święta Po-
wiatu Łódzkiego Wschodniego. Przedstawione też zostało sprawoz-
danie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi  oraz 
Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok”. 
Podjęto też uchwałę w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu 
Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim 
Wschodnim na lata 2022-2028” . 

Prezentacja multimedialna  
– dokonania Powiatu w roku ubiegłym

Podczas  Sesji Rady Powiatu Radni powiatowi i zaproszeni Go-
ście obejrzeli intersującą prezentację multimedialną, podczas której 
zapoznano się z dokonaniami inwestycyjnymi na terenie Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego,  m.in. modernizacją szkół średnich w Ko-
luszkach, w tym  rozbudową  I LO i Szkoły Podstawowej nr 2. Rad-
ni i inni obecni na sesji Rady zapoznali się też z heraldyką herbu na-
szego Powiatu, którego patronem- przypomnijmy - jest św. Wojciech, 
którego uroczystość przypada w najbliższą sobotę. 

Zk

Herb Powiatu  
Łódzkiego-Wschodniego 

Powiat posługuje się oficjalnym herbem ustanowionym uchwa-
łą Rady Powiatu z 2002 roku. Herb Powiatu Łódzkiego Wschodnie-
go przedstawia w czerwonej tarczy herbowej wizerunek świętego 
Wojciecha w białej szacie 
biskupiej, stojącego w ło-
dzi ze srebrną mitrą ze 
złotymi zdobieniami na 
głowie, dzierżącego w le-
wej ręce złote wiosło i 
dwie włócznie, zaś w pra-
wej krzyż biskupi. Po bo-
kach postaci znajdują się  
dwie, srebrne lilie heral-
dyczne.

Współtwórcą projek-
tu herbu był prof. Marek 
Adamczewski – historyk, 
heraldyk od lat związa-
nych z Uniwersytetem Łódzkim Święty Wojciech stał się także natu-
ralnie Patronem Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Jego postać oraz lilie nawiązują do niegdysiejszej przynależno-
ści terenów obecnego terenu powiatu do biskupstwa gnieźnieńskie-
go natomiast Łódź do herbu stolicy powiatu – Miasta Łodzi.

Należy nadmienić, że to właśnie na bazie herbu został opraco-
wany, a także ustanowiony Uchwała Rady Powiatu współczesny 
znak promocyjny – logo, którego głównym elementem graficznym 
jest prawa część łodzi. Umieszczona część nawiązuje do poleżenia i 
nazwy Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
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„Kochać Boga z Miłości, nie ze strachu przed karą”

Wielkanoc 2022 (cz. II)

Czy Piekło jest puste i czy w Niebie znajdą się samobójcy lub 
zbrodniarze wojenni? Gdzie są granice Bożego Miłosierdzia? 

Z księdzem Andrzejem Jastrzembskim z parafii Niepokalanego 
Poczęcia N.M.P. w Koluszkach rozmawia Zbigniew Komorowski.

-W pierwszej części  naszej rozmowy zacytował Ksiądz Księ-
gę Psalmów, w której czytamy, że „Bóg po to stworzył człowieka, 
by żył”. Niektórzy jednak sami chcą decydować o czyjejś śmier-
ci lub własnej…

-Bywają ludzie, którzy decydują się na ten dramatyczny krok, 
jakim jest odebranie sobie życia. Trudno powiedzieć, z jakiego po-
wodu: przez chorobę lub inne cierpienie. Wiemy, że Kościół potępia 
zarówno samobójstwo jak i eutanazję, jako sprzeczne z prawem Bo-
żym. Osobiście nie chcę zabierać wiążącego głosu, nikogo nie chcę 
potępiać, bo nie wiem, jakie motywy kierują tymi, którzy odbierają 
sobie życie w taki czy inny sposób. Pozostawiam to  sumieniu czło-
wieka. Nikogo zresztą nie chcę potępiać. 

-Wcześniej czy później każdy stąd odejdzie, bez względu na 
to, czy to sobie zaplanuje czy nie…

-Tak, zgadza się, ale dla nas, ludzi wierzących, poza tą granicą 
jest jeszcze inne życie. To jest ta teologia nadziei, którą zajmował się 
w swoim nauczaniu m.in. ksiądz profesor  Hryniewicz z Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego.

-…Zajmujący się - na zasadzie teologicznej refleksji - kon-
trowersyjną, znaną w starożytnym Kościele teorią „apokatasta-
zy”, zgodnie z którą na końcu czasów piekło pozostanie puste. 
Ten pogląd Kościół pierwszego tysiąclecia odrzucił jako heretyc-
ki, ale zapytam: piekło będzie puste? Jak to ma się do nauczania 
Kościoła o trzech ostatecznych rzeczach człowieka: Niebie i Pie-
kle? 

-W ujęciu Hryniewicza obecne życie jest nam dane jak dar 
Boga, i mamy obowiązek dbania o nie. Z drugiej strony nie jest to 
nasze jedyne życie. Nie kończy się wraz ze śmiercią fizyczną. Całe 
chrześcijaństwo opiera się na nadziei, dlatego lęk przed cierpieniem 
i śmiercią, o co pytał pan wcześniej, jest uzasadniony, ale z drugiej 
strony, św.  Jan pisze, że doskonała miłość usuwa lęk. Ta doskonała 
miłość zostanie jednak nam dana dopiero w Bogu, po tamtej stronie 
życia.   

-A co z „pustym piekłem” u Hryniewicza?
-On mówi przed wszystkim o tym, że nadzieja nie jest czymś ła-

twym. To nie jest tak, że możemy sobie grzeszyć, żyć jak nam się po-
doba, a Bóg i tak nam to wszystko daruje i z piekła wybawi. Nadzieja 
to nie jest pewność. Hryniewicz nie mówi, że stąpamy na gruncie 
pewności. Nie głosi, że piekła nie ma lub że kiedyś będzie puste. Ta-
kiej pewności nie mamy, tę wiedzę ma jedynie Bóg. My możemy 
mieć nadzieję, że tak jest. I to jest to, co głosi Hryniewicz- nadzieja 
zbawienia dla wszystkich. Z drugiej strony to nie jest coś, co przycho-
dzi łatwo. Ktoś, kto będzie się opierał jedynie na „pedagogice stra-
chu”- jak mawiał Hryniewicz- daleko nie „zajdzie”, bo ludzie strasze-
ni w końcu za którymś razem powiedzą:   „skoro tak to wygląda, to 
nam jest wszystko jedno, czy trafimy do Nieba czy do piekła”.

-Jaka w takim razie jest chrześcijańska wizja życia?  Co 
Chrystus chciał powiedzieć ludzkości w Poranek Wielkanocny?

-Chrześcijaństwo ma przede wszystkim uczyć miłości do Boga,  
a ten kto kocha, nawet jeśli popadnie w grzech, będzie w stanie po-
wstać. Ten kto kocha ze strachu przed karą, nie umie kochać. Nie 

mogę kochać kogoś, kogo będę się całe życie bał. Chrystusowi nie 
zależy na tym, by nas trzymać przy sobie więzami strachu przed ja-
kąś karą. Jemu zależy na więzach miłości. O to też chodziło Hrynie-
wiczowi w jego teologii, moim zdaniem w każdym razie. Natomiast 
wtedy, gdy wypowiadał się na temat kary, twierdził, że  nie ma u 
Boga charakteru mściwości, tylko pedagogiczny, wychowawczy. To 
karanie ma nas wychowywać do Miłości. Przykre wydarzenia, ja-
kich doświadczamy, mają nas prowadzić ku jeszcze większej miło-
ści Bożej, nie do strachu przed Nim. Taka jest właśnie ekonomia 
boża, która ma za zadanie zbawić wszystkich ludzi. Ojciec profesor 
Wacław Hryniewicz w swoich wypowiedziach na ten temat przywo-
ływał też - ku zgorszeniu wielu - fakt, że niektórzy Ojcowie  Kościo-
ła modlili się o zbawienie szatana. 

-Mocno kontrowersyjna wypowiedź…
-I odważna. Hryniewicz to bardzo wykszatłcony teolog. Znają-

cy wiele języków, w tym starożytnych. Twierdził na przykład, że 
inne jest znaczenie biblijnego określenia „wiecznego Nieba” a inne 
„wiecznego piekła”. 

-Jednym słowem, „diabeł tkwi w szczegółach”. Od czasu do 
czasu słychać pytanie, na które można się oburzać, ale jest ono 
pytaniem o granice Bożego Miłosierdzia: „Skąd wiesz, czy w nie-
bie nie spotkasz Hitlera, Stalina lub innych zbrodniarzy”? 

-Nawet jeśli oni i im podobni tam się znajdą, to czy fakt ten w 
czymkolwiek powinien mi przeszkadzać? Nie będzie nas intereso-
wało kto tam jest. Ważne, że ja będę cieszył się faktem bycia z Bo-
giem. Jeśli komuś się to nie spodoba, to może oznaczać, że nie do-
rósł jeszcze do tego, by tam się znaleźć. Skoro w Niebie spotkam 
Boga i to ma mi wystarczyć, to co mi będzie przeszkadzało, że ktoś 
inny też tam jest i zażywa szczęścia? 

-Człowiek patrzy jednak na to zupełnie inaczej…
-Po ludzku, z perspektywy ziemskiej. „Musi odpokutować, na-

leży mu się kara”. Idealnym komentarzem  tego wątku niech będzie  
ewangeliczna Przypowieść o Synu Marnotrawnym. Jego starszy 
brat, na pierwszy rzut oka dobrze wychowany i porządny człowiek. 
Nie może znieść w swojej zazdrości i zawiści, że Ojciec bez żad-
nych warunków przyjmuje jego brata, który rozpuścił cały majątek i 
żył niemoralnie a teraz skruszony wraca do rodzinnego domu. Czy 
to nie umniejsza świętości Boga? Nie powinien najpierw ukarać 
syna? Takie jest myślenie starszego syna. Jezus  pokazuje, że jest 
inaczej.

- „Gdzie był Bóg, gdy mordowano ludzi w Auschwitz, na 
Bałkanach czy ostatnio w Ukrainie”?  Jako ludzie wierzący czę-
sto jesteśmy atakowani tego rodzaju pytaniami. Dla niektórych 
to właśnie ten argument jest wyjaśnieniem ich ateizmu… 
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-Przede wszystkim, czy Bóg chce, by Go bronić? Ci, którzy tak 
robią, zachowują się jak biblijni „przyjaciele Hioba”, którzy przyszli 
do niego w jego cierpieniu i udowadniali mu:      „ Musiałeś na pew-
no zgrzeszyć, skoro Bóg Cię tak pokarał”. Rację miał Hiob, który 
był niewinny i tak też się czuł. Ani jednym słowem jednak nie zbluź-
nił Bogu, nie oczerniał Go za swoją sytuację. To jemu ostatecznie 
Bóg przyznał rację. Co do pytania o to, dlaczego Bóg pozwolił na 
Auschwitz- tego nie wiemy, jesteśmy na to za mali po prostu. 

-Bóg nie mógł czegoś zrobić, przeciwdziałać zbrodniarzom, 
zakazać mordowania? W końcu jest Bogiem- oto kolejne pytanie  
z jakim można się często spotkać…

-Odpowiedzią może być zagadnienie związane z darem, jakim 
jest wolność, którą nas Bóg obdarzył. Czy Bóg stawia granice ludz-
kiej wolności?  Tak, ale to człowiek je przekracza. Bóg jedynie po-
wiedział, co jest dobre a co złe. Daje wskazówki, zostawił nam De-
kalog, ale nie ogranicza człowieka. Wybór należy zawsze do nas. W 
tym poszanowaniu  naszej wolności przez Boga, człowiek posuwa 
się aż do absurdu, że decyduje się mordować innych lub targa się na 
własne życie, w imię swojej wolności. Z drugiej strony tej wolności 
nie można absolutyzować, ponieważ  człowiek  nie posiada absolut-
nej wolności. Tę posiada jedynie Bóg. 

-Jak to przełożyć na konkrety?
-Pewną wskazówką mogą być słowa Jana Pawła II.  Jego zda-

niem wolność ku dobru -wyzwala, wolność ku złu- zniewala czło-
wieka.  Wolność to wybór pomiędzy dobrem a złem. Zarówno dra-
mat Oświęcimia czy Wielkiego Głodu na Ukrainie w latach 30-tych 
ub. wieku, budzą pytania o Boga, owszem. Po której stronie jest 
Bóg? Odpowiedź dał Chrystus 2000 lat temu: On jest  zawsze po 
stronie dobra, po stronie pokrzywdzonych i sponiewieranych. Poka-
zał to swoją Miłością, posuniętą aż do Krzyża. Tu jest Bóg. To co 
bezsilne wobec zła, okazuje się silniejsze niż paradoksalnie wszyst-
kie dyktatury, które i tak upadną. 

- Jesteśmy w przededniu Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Ja-
kie są i czy są- granice Miłosierdzia Bożego? Co by na to pytanie 
odpowiedziała Święta Faustyna?

-Granice Bożego Miłosierdzia? A czy my możemy stawiać ja-
kieś granice Temu, o którym mówimy, że nie ma żadnych granic?

Sygn. akt II K 261/21

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 
Dnia 4 kwietnia 2022 r.

Sąd Rejonowy w Brzezinach II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący:   SSR Marzena Cywińska
Protokolant:          staż. Ewa Żoruń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04 kwietnia 2022 r.
sprawy:
Konrada Gołygowskiego
s. Leszka, Marii z domu Janowska
ur. 30 maja 1988 r. w m. Opoczno

oskarżonego o to, że:
w dniu 28 sierpnia 2020 roku w Koluszkach w celu udaremnienia wy-
konania orzeczenia Sądu Rejonowego w Gliwicach VII Wydział Gospo-
darczy sygn. akt VII GNc 388/19 z dnia 21 maja 2019 roku dotyczące-
go nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym uproszczonym, ukrył 
składniki majątku w postaci samochodu osobowego marki Volkswa-
gen Touran o nr rej. ONY9XL1 zajętego przez Komornika Sądowego 
przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Janusza Kruk 
sygn. akt Gkm 177/19 w ten sposób, że będąc prawidłowo powiado-
miony o terminie licytacji zajętego samochodu, nie dostarczył go na 
miejsce czynności licytacji w dniu 28/08/2020 roku na godz. 09:30

tj. o czyn z art. 300 § 2 kk

1. Konrada Gołygowskiego uznaje za winnego popełnienia zarzucane-
go mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 300§2 kk i za to na 
podstawie art. 300§2 kk w zw. z art. 37a§1 kk w zw. z art. 34§1, §1a 
pkt 1 kk i art. 35§1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku ograni-
czenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolo-
wanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin 
w stosunku miesięcznym,

2. na podstawie art. 43b kk orzeka podanie wyroku do publicznej  
wiadomości poprzez jednorazowe opublikowanie w tygodniku  
„Tydzień w Koluszkach”,

3. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 300 (trzy-
sta) złotych tytułem części poniesionych wydatków i zwalnia od  po-
zostałych kosztów sądowych.

Oświetlenie uliczne  
na terenie Gałkówka  

Gmina rozstrzygnęła przetarg na budowę oświetlenia ulicznego 
na terenie Gałkówka. Wartość zadania to 3 mln 250 tys. zł. Oświe-
tlenie ma się pojawić przy następujących ulicach:

- Gałków Duży: Jesienna, Dzieci Polskich, Armii Krajowej i 
Główna;

- Gałków Duży i Borowa: ulica Skrajna; 
- Gałków Mały: Zagajnikowa, Zgodna, Partyzantów, Brzozowa, 

Andrzeja, Letniskowa, Łąkowa, Krótka, Łódzka, Borowiecka, 
Lipowa, Zacisze, Smugowa, Parkowa, Okrzei, Stawowa, Miła, 
Mikołaja, Towarowa, Krawiecka, Północna, Ogrodowa, Aka-
cjowa, Cicha, Sportowa, skrzyżowanie Łódzkiej i Wojska Pol-
skiego oraz ulica Wojska Polskiego, a także na odcinku 2 km 
przez las wzdłuż ścieżki rowerowej do Justynowa.  

Wszystkie latarnie mają zostać zamontowane do końca kwietnia 
2023 r. 

(pw)        

Przerwy w dostawach prądu
 � 22.04.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Chrusty Stare 1  

nr od 1 do 35

 � 25.04.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Chrusty Stare 1  
nr od 1 do 35

 � 26.04.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Chrusty Stare 1, 2  
nr od 1 do 80

 � 28.04.2022 r. w godz. 8:00 do 16:00: Gałkówek Mały ul.: Brze-
zińska, Kolejowa, Zacisze Nr 12, 16 i 22.
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Odwiedziny śladami przodków 
Guta Tyrangiel Benezra jest Żydówką o mocno słowiańskich 

rysach i miękkim głosie. Urodziła się w getcie w Mińsku Mazowiec-
kim, rodzinnym mieście swej matki Racheli Korman, ale miastem 
jej ojca i dziadka były Koluszki. Babcia ze strony ojca, Udel  z domu 
Galas, pochodziła z Jeżowa. W archiwach zachowała się informacja, 
że jej krewny, Adler Galas, przewodniczył nabożeństwom pogrze-
bowym na jeżowskim kirkucie-cmentarzu żydowskim. Do roku 
1960 roku Guta Tyrangiel mieszkała w Polsce, przerywając dobrze 
zapowiadającą się karierę sportowca - lekkoatletki w pchnięcie kulą. 

Potem mieszkała we Francji, Kanadzie, by osiąść na stałe w Izraelu. 
Jako profesor prawa wykładała na uniwersytetach w Ottawie i Tel 
Awiwie. – Najlepiej czuję się w Oksytanii, na południu Francji,  
gdzie spędzam letni czas. Izrael był nie tyle wyborem, co wewnętrz-
nym przymusem. Postanowiłam tam zamieszkać, by odnaleźć w so-
bie zagubioną w dzieciństwie żydowską duszę, moją tożsamość- 
wyzna po latach. 

Do Koluszek wybierała się od dawna, lecz covidowe obostrze-
nia uniemożliwiły jej to wcześniej. Rodzinne miasto swego ojca od-
wiedziła po raz pierwszy, zabierając ze sobą swoich bliskich. Polskę 
chciały poznać szczególnie jej wnuki, zainteresowane naszą histo-
rią, która jest także historią Izraelczyków pochodzących z naszego 
kraju. 

Podczas pobytu w Koluszkach odwiedziła dawny rodzinny dom 
swego ojca i dziadka, spacerowała ulicami naszego miasta, pozna-
wała naszą historię i udzieliła wywiadu Telewizji Łódź. Wczesnym 
popołudniem spotkała się z urzędzie Miejskim z Burmistrzem Kolu-
szek Waldemarem Chałatem i jego zastępcą, Krystyną Lewandow-
ską a wieczorem z mieszkańcami w Miejskiej Bibliotece Publicznej.  

Tematem obu spotkań była biografia Guty, która została ocalona 
dzięki staraniom swego ojca i Rady Pomocy Żydom - „Żegocie”- 
która ukryła ją w polskiej rodzinie z Mińska Mazowieckiego. Jej 
młodsza siostra, Estera, schronienie znalazła w jednej z rodzin na te-

renie Koluszek. Poszukiwania urodzonej około roku 1942 siostry, 
która- o ile jeszcze żyje,  prawdopodobnie nie zna swej prawdziwej 
tożsamości- trwają do dziś. Dramat ludzi, którzy pozbawieni całych 
rodzin, musieli na nowo poszukiwać swego miejsca w powojennej 
Europie, nie był także obcy Pani Tyrangiel. Gość burmistrza i biblio-
teki opowiadała także o dniu dzisiejszym, o swej pasji tworzenia, 
którą odkryła w okresie zakończenia pracy zawodowej. Jest pisarką, 
poetką i malarką. Jej książki doczekały się kilku tłumaczeń a obrazy 
wystawiane były na wielu międzynarodowych wystawach. 

Po oficjalnej części spotkania w bibliotece, mieszkańcy zada-
wali swoje pytania. W pewnej chwili - zgodnie z izraelskim zwycza-
jem-wszyscy zaczęli 
zwracać się do Guty po 
imieniu, bez względu 
na płeć i różnicę wieku. 
Sympatycznym odkry-
ciem był fakt, że wielu 
rodziców czy dziadków 
uczestników spotkania, 
mieszkający przed woj-
ną - tak jak rodzina 
Guty – przy ulicy Brze-
zińskiej, musieli z pew-
nością znać się z przod-
kami Izraelskich Gości. Ten fakt potwierdzają także szkolne archiwa, 
poświadczające, że zarówno polskie, jak i żydowskie dzieci chodzi-
ły nierzadko do jednej klasy.

W przdwojennych Koluszkach nie wszyscy śmiali się ze zwy-
czajów religijnych czy rodzinnych innej nacji, nie wszyscy robili so-
bie przykre „psikusy”, choć takich nie brakowało. Wśród kolusz-
kowskiej ferajny bywały też inne dzieci, które na podwórkach ulicy 
Brzezińskiej, Staszica, 3 Maja, w Wypalenisku lub w Nowym Kata-
rzynowie- bawiąc się chowanego, berka czy w klasy- nie uznawały 
podziałów na polskie, żydowskie czy niemieckie. Ten podział uka-
zała dopiero polityczna propaganda niektórych środowisk i wojna. 
To był świat, który w Polsce już nie wróci, to pewne. Tym bardziej 
miło było gościć potomków dawnych mieszkańców naszego miasta.  

O tym, co wojna robi z relacjami między ludźmi, widać dosko-
nale, gdy wysłuchujemy codziennie o tym, co dzieje się za wschod-
nią granicą Polski. Gdy rozum śpi, budzą się upiory. Gdy ludzie ze 
sobą rozmawiają, nikną uprzedzenia- po obu stronach. Po to są takie 
spotkania, jak to w Koluszkach. 

Zk, Foto: Patricia Benezra Carmeli
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Zapraszamy na Koncert 
W najbliższą sobotę, 23.04.2022, w klubie Cztery Struny Świa-

ta o godzinie 20:00 odbędzie się koncert dobrze znanej Koluszkow-
skiej publiczności grupy POWER OF TRINITY. 

Power Of Trinity to zespół założony w 1996 roku w Kolusz-
kach. Muzyka grana przez grupę charakteryzuje się oryginalnym 
stylem poprzez łączenie gatunków rock, dub, reggae i elektroniki. 
Jednak najnowsza płyta „Ultramegnatic” to już 100 % energetyczne-
go rocka. W 2019 zespół otrzymał nominację do nagrody Fryderyk 
2018 w kategorii Album Roku Rock za płytę̨ Ultramagnetic oraz 
zdobył prestiżową nagrodę - płytę roku Antyradia. 

Skład zespołu: Jakub Koźba - wokal, Łukasz Cyprys - gitara, 
Grzesiek Graczyk - perkusja, Paweł Wochna - bas.

Debiutancka płyta zespołu „11” znalazła się̨ wśród 10 najważ-
niejszych polskich debiutów ostatniego 10-lecia według magazynu 
„Teraz Rock”. Drugi album „Loccomotiv” zyskał miano jednej z 
najpopularniejszych, polskich płyt rockowych 2011 roku. Singiel 
„Chodź́ ze mną̨” podbił playlisty wielu stacji radiowych, a liczba 
jego odtworzeń w serwisie YouTube przekroczyła sześć́ milionów. 
W roku 2012 zespół zdobył prestiżowe Grand Prix Orange Warsaw 
Festiwal, na którym wystąpił min. u boku Lauren Hill, Prodigy i 
Linkin Park. Zespół supportował również̇ takich wykonawców jak: 
Red Hot Chilli Peppers, Kasabian, Queen i Cranberries. Na począt-
ku września 2014 roku odbyła się̨ premiera trzeciego, doskonale 
przyjętego przez krytyków i fanów, studyjnego krążka „Legorock”. 

„Ultramagnetic”, czwarty studyjny album łódzkiego zespołu Power 
Of Trinity miał swoją premierę̨ 7 września 2018 roku. Płyta została 
wydana przez UNIVERSAL MUSIC POLSKA i zawiera 11 kawał-
ków, które powstały w czasie wielu zmian: zarówno zespołowych, 
jak również̇ prywatnych. Zmian na lepsze, z nową jakością̨, świe-
żym spojrzeniem, ale też doświadczeniem. W warstwie lirycznej 
można odnaleźć́ osobliwe opowieści o otaczającej nas rzeczywisto-
ści dotyczące uczuć́, miłości, nienawiści. „Telefon”, „Kontra” oraz 
„Prywatny raj” to single promujące najnowszą płytę̨.

Zespół wraz z klubem serdecznie zaprasza wszystkich fanów 
rockowego brzmienia.

Bilety dostępne w klubie. 
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Koncert na rozpoczęcie  
sezonu letniego w Lisowicach 

Przypominamy, że już 30 kwietnia w Lisowicach czeka nas go-
rące wydarzenie artystyczne, czyli koncert w wykonaniu MARYLI 
RODOWICZ i zespołu LADY PANK. Początek już o godz. 19.00. 
Jako ciekawostkę dodajmy, że Lisowice będą jednym z przystanków 
na trasie koncertowej w ramach 40-lecia pracy artystycznej Lady 
Pank. 

(pw)

Bezpłatny dowóz autokarem dla seniorów
UWAGA: w dniu koncertu specjalnie dla seniorów z terenu na-

szego miasta, zorganizowany został bezpłatny dowóz autobusem do 
Lisowic i z powrotem. 

Zapisy na autobus od 22 kwietnia (piątek) pod numerem tel. 
44 714 58 80 (MOK) w godz. 9.00-15.00, bądź osobiście w sekreta-
riacie Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach w powyższych 
godzinach. Liczba miejsc ograniczona, decyduje data zapisu.   

Wyjazd autokarów:
- z okolic rynku przy ul. Targowej w Koluszkach: godz. 17:10
- spod MOK w Koluszkach (ul. 3 Maja 2): godz. 18.00
- spod muzeum w Gałkowie Dużym: godz. 18.00

Powroty:
- po koncercie Maryli Rodowicz ok. godz. 21.00
- po koncercie Lady Pank ok. godz. 23.00 
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Wielkanoc w obiektywie
W parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach jako 

siedzibie dekanatu, obrzędy wielkanocne podczas Wigilii Paschal-
nej tradycyjnie sprawował biskup Ireneusz Pękalski. W kościele w 
Świnach, poza tradycyjnym Grobem Pańskim, w kościele pojawiła 
się klatka z żywymi królikami.    

Kościół Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach 

Kościół Św. Jana Chrzciciela w Świnach

Klatka z królikami w kościele w Świnach 

Wigilia Paschalna z udziałem biskupa  
w kościele NP NMP w Koluszkach

Kościół Niepokalanego  
Poczęcia NMP w Koluszkach

Kościół Najświętszego Serca 
Jezusowego w Kaletniku 

Kościół Świętej Trójcy w Gałkowie Dużym

Święcenie pokarmów w Koluszkach  
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Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl

Otwarcie wystawy katyńskiej  
podczas Sesji Rady Powiatu

Wyjazdowej sesji Rady Powiatu Łódzkiego-Wschodniego w 
Koluszkach, towarzyszy otwarcie wystawy, poświęconej 82 roczni-
cy Zbrodni Katyńskiej. Wystawa zatytułowana jest „Kochany tato...” 
i została wypożyczona z Muzeum Tradycji Niepodległościowych  
w Łodzi. W Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Koluszkach 
można ją oglądać  do 13 maja. W organizację wystawy w Kolusz-
kach zaangażował się Radny Rady Powiatu, pochodzący z naszego 
miasta Mateusz Jaśkiewicz, który dokonał jej otwarcia i prezentacji. 
Podczas wystąpienia wymienił nazwiska ofiar Mordu Katyńskiego 
pochodzących z Koluszek i terenu naszej gminy, w sumie kilkana-
ście osób. 
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Piłka nożna
Klasa okręgowa

Kolejka 20.   16 kwietnia

LKS Różyca - Sokół II Aleksandrów Łódzki  1:0
Bramka: Danecki

Najbliższe mecze
Ner Poddębice - LKS Różyca  23 kwietnia, 15:00

Tabela
1. AKS SMS Łódź     18  43   75-22   
2. LKS Różyca      18  40   53-35   
3. GKS Ksawerów     18  39   50-27   
4. ŁKS III Łódź      18  36   54-25  
5. Ner Poddębice     19  32   58-35   
6. Iskra Dobroń      18  28   51-52   
7. Włókniarz Pabianice   18  27   43-28  
8. Zawisza Rzgów     18  27   32-35  
9. Termy Uniejów     19  22   43-48   
10. KAS Konstantynów   18  21   24-38   
11. Victoria Rąbień     17  19   45-53   
12. Sokół II Aleksandrów  18  18   33-43  
13. UKS SMS Łódź    18  18   26-42  
14. Włókniarz Zgierz    17  16   37-45  
15. Sarnów/Dalików    20    3   15-111  

*Górnik Łęczyca wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej. 
Jego wyniki zostały anulowane.

Klasa A 2021/2022, grupa: Łódź II
Kolejka 18.  16 kwietnia

KKS Koluszki - Huragan Swędów 4:0 (1:0)
Bramki: Kościelecki x3, Majerowski

Skład: Adrian Stachecki (Patryk Filipczak), Krzysztof Grzela-
k(c) (Rafał Adamczyk), Adrian Perek, Kamil Potakowski (Kacper 
Krzepiński), Michał Grobelny (Łukasz Szydlik), Adam Grobelny, 
Adrian Marczyk, Jacek Jankowski, Sebastian Kościelecki, Adam 
Śliwiński (Szymon Tryt), Jakub Sztuka (Michał Majerowski). Tre-
ner: Jacek Wojtaszek.

Drużynę cieszy fakt, że w tym spotkaniu wystąpiło aż 6 mło-
dzieżowców, wychowanków klubu (15-latek, 16-latek, trzech 17-lat-
ków i 18-latek).

LKS Gałkówek - Czarni Smardzew  3:0 

Najbliższe mecze
LKS Kalonka - LKS Gałkówek  24 kwietnia, 15:00

Tabela
1. KKS Koluszki     16  33  10  3    3  39-21 
2. LZS Justynów     15  33  10  3    2  57-22
3. Błękitni Dmosin     16  31  10  1    5  65-34 
4. Polonia Andrzejów     17  31  10  1    6  51-30 
5. Czarni Smardzew    16  30    9  3    4  37-24 
6. Huragan Swędów    15  26    8  2    5  49-48 
7. LKS Gałkówek     14  25    8  1    5  33-26 
8. Boruta II Zgierz     16  25    7  4    5  34-16 
9. Zjednoczeni II Stryków  16  22    7  1    8  43-46 
10. Iskra Głowno     16  15    4  3    9  29-52
11. Victoria Łódź     16  12    3  3  10  21-46 
12. LKS Kalonka     15    9    3  0  12  25-67 
13. Sokół Popów     16    1    0  1  15  13-64 Trwa tegoroczny nabór na dotację  

do wymiany pieca węglowego

Zamiast gazu wolą pellet  
i pompy ciepła  

Przypominamy, że z początkiem stycznia Gmina Koluszki uru-
chomiła tegoroczny nabór wniosków w ramach programu dofinan-
sowania wymiany pieca węglowego na ekologiczny. Podobnie jak w 
ubiegłym roku dopłata wynosi do 5 tys. zł. Urząd Miejski w Kolusz-
kach zachęca mieszkańców do składania wniosków (informacje pod 
numerem tel. 44 725 67 66). Wnioski można składać do 30 czerwca.

W myśl programu, którego celem jest walka o czyste powietrze 
i likwidacja tzw. „kopciuchów”, każdy nasz mieszkaniec który zde-
cyduje się na zaprzestanie palenia węglem, otrzyma dofinansowanie 
na zakup nowego urządzenia na ekologiczne źródło ciepła. W grę 
wchodzi zarówno przejście na gaz, jak i wyposażenie się w ogrze-
wanie na bazie kotła na biomasę, pompy ciepła, ogrzewania olejo-
wego lub elektrycznego. 

W tym roku można już zauważyć pewien trend w wyborze urzą-
dzeń do ogrzewania. Mieszkańcy zamiast instalacji gazowej, w 
większości decydują się na pompy ciepła oraz pellet, czyli granulat 
uzyskiwany z biomasy.                                                                (pw)

Fotowoltaika z naszej gminy  
na liście rezerwowej 

Złe wieści napłynęły z Urzędu Marszałkowskiego w tema-
cie dotacji na fotowoltaikę. W obecnym naborze do dofinanso-
wania zostało zakwalifikowanych jedynie 26 samorządów, na 
blisko 100 zgłoszonych. Kolejne 55 samorządów trafiło na listę 
rezerwową. Wśród nich znalazła się Gmina Koluszki (33 miej-
sce na liście rezerwowej). Co to oznacza w praktyce? Chodź 
nasz wniosek został oceniony pozytywnie, będziemy musieli 
czekać na znalezienie odpowiednich środków finansowych w 
budżecie wojewódzkim, a następnie przekierowanie ich na po-
wyższe zadanie. 

W naszej gminie na dofinansowanie czeka 651 instalacji, a 100 
znajduje się na liście rezerwowej. Jednocześnie Urząd Miejski w 
Koluszkach informuje, że gmina zamknęła już nabory, a tym samym 
nie przyjmuje już nowych wniosków na dofinansowanie instalacji 
fotowoltaicznych. 

(pw)
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Wiosna na sportowo w SP  
w Różycy 

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego pierwszy dzień wio-
sny uczniowie Szkoły Podstawowej w Różycy spędzili na sportowo. 
Ubrani w wiosenne kolory rywalizowali w grach zespołowych, a 
także pokonywali tory przeszkód.

Jako pierwsi zagrali  ucznio-
wie klas szóstych w turnieju piłki 
siatkowej. Uczniowie klas czwar-
tych i piątych w barwach żółtych, 
pomarańczowych i zielonych pró-
bowali swoich sił w turnieju rin-
go. W piłkę koszykową rywalizo-
wały klasy 7, a  najstarsi uczniowie 
naszej szkoły zagrali w szczypior-
niaka.

Klasy I-III mieniły się kolora-
mi błękitu, żółci, czerwieni i zie-
leni, pokonując tory przeszkód. 
Emocje sięgały zenitu, a zwycięz-

cami okazali się uczniowie klasy 3a. Drugie miejsce zajęli ucznio-
wie pozostałych klas. Było mnóstwo emocji, radości i oczywiście 
głośny doping. Wszyscy uczniowie otrzymali słodycze, a kapitano-
wie klas dyplomy.

Wiosna w naszej szkole zagościła na dobre w pięknej sportowej 
rywalizacji. Nad całością czuwały opiekunki SU i nauczyciele wy-
chowania fizycznego Dorota Wilkowiecka i Anna Kołodziejczyk.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za super rywalizację i za-
bawę, a wychowawcom za opiekę 

Gmina Koluszki 
zaprasza do współpracy w oparciu o umowę zlecenie, na okres 

od 18 czerwca 2022 roku do 28 sierpnia 2022 roku, pracowników 
obsługi basenów zewnętrznych w Lisowicach.

Do obowiązków przypisany będzie zakres m.in.:
• obsługa klientów indywidualnych oraz grup
• przegląd urządzeń wraz z ich myciem
• rozliczanie kasy

Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji:
Tomasz Stachlewski tel. 44 725 67 19

e-mail t.stachlewski@koluszki.pl
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1% dla organizacji pożytku publicznego 

Możemy wspomóc  
lokalne inicjatywy 

Przedstawiamy listę OPP (nazwa i numer KRS), które działają na 
terenie naszej gminy. Wybierając którąś z nich, możemy wspomóc oso-
by i organizacje funkcjonujące w naszym lokalnym środowisku.  
W przypadku chęci znalezienia się na tegorocznej liście prosimy o prze-
kazanie takiej informacji do redakcji gazety „Tydzień w Koluszkach”.
- Pomóż postawić Tymcia na nogi, Fundacja Rozszczepowe Marze-

nia, KRS 0000248920, Tymoteusz Grochal nr 1786
- Pomoc dla Karoliny Warda, Fundacja Zbieramy Razem,  

KRS 0000 518 797, cel szczegółowy: Karolina Warda.
- KRS 0000 15 92 03 cel szczegółowy Polskie Stowarzyszenie Diabety-

ków Koło w Koluszkach
- Fundacja Słoneczko, Nr KRS 0000186434, subkonto 249/D Dyra-

ła Paulina
- Fundacja JiM, Nr KRS 0000127075, w rubryce cel szczegółowy wpi-

sać: #177 WOJTEK ŁUDZIKOWSKI (darowizna konto: 23 1030 
1508 0000 0008 1718 0035 z dopiskiem #177 Wojtek Łudzikowski)

- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, KRS nr 00000 49 771 
z dopiskiem dla AGNIESZKI LENKIEWICZ

- Fundacja Dla Dzieci z Cukrzycą KRS 0000163346 cel szczegóło-
wy: Artur Ostrowski 2775

- Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach, 
KRS: 0000232719

- KRS 0000 15 92 03 cel szczegółowy Polskie Stowarzyszenie Dia-
betyków Koło w Koluszkach

- Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej „Sercówka”, Nr KRS 
0000283761

- Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży „PRO MUZA”, 
KRS nr 0000149337

- Stowarzyszenie Historia Koluszek, nr KRS 0000215720, cel 
szczegółowy: Historia Koluszek 

- Ludowy Klub Sportowy „Różyca”, KRS 0000 208 100 
- Fundacja Dzieciom KRS 0000037904 Amelia Piechota 36920
- Fundacja Słoneczko, Nr KRS: 0000186434, cel szczegółowy:  

Łukasz Nowak 152/N
- KRS 00000 49 771 dla Agnieszki Lenkiewicz (stwardnienie roz-

siane - SM)

Firma KOLREX – producent dzianin 
zatrudni osobę do działu handlowego na stanowisko 

MENAGER DS. SPRZEDAŻY.
Wymagania:
- znajomość języka angielskiego,
- doświadczenie w sprzedaży
Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV na adres: tomek@kolrex.com.pl

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

ul. 11 Listopada 65, w dniach od 19.04.2022 r. do dnia 10.05.2022 r., 
wywieszone są wykazy o przeznaczeniu działek gruntu, oznaczo-
nych numerami ewidencyjnymi 125/108 o pow. 714 m2, 125/109 o 
pow. 771 m2, 401/35 o pow. 334 m2, 401/36 o pow. 306 m2, 125/46 o 
pow. 781 m2,  położonych w miejscowości Borowa, obręb Borowo I 
gm. Koluszki, do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

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

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, telefon 44 725 67 54.

Burmistrz Koluszek informuje,
że w siedzibie Urazędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopa-

da 65, 95-040 Koluszki od dnia 19.04.2022 r., do dnia 9.05.2022 r., 
wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu w trybie bezprzetargowym 
do oddania do dyspozycji na okres od 01.04.2022 r. do 31.03.2025 r., 
lokali biurowych nr 302 o pow. użyt. 31,87 m2 oraz 320 i 320A o 
pow. użyt. 45,28 m2, położonych na III piętrze budynku administra-
cyjno-biurowym posadowionym na nieruchomości położonej w 
mieście Koluszki, obręb 5 przy ul. 11 Listopada 65, oznaczonej nu-
merami ewidencyjnymi działek: 1315 o pow. 2.447 m2 i nr 1316 o 
pow. 5.548 m2.

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

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

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

pada 65, 95-040 Koluszki od dnia 19.04.2022 r. do dnia 9.05.2022 r., 
wywieszone są wykazy o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetar-
gu ustnego nieograniczonego (licytacji) nieruchomości położonych 
w mieście Koluszki, w obrębie:

 • 6, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 46 o powierzchni 
227 m2; 

 • 7, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 117/5 o powierzchni 
2 292 m2;

 • 7, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 119/5 o powierzchni 
1 514 m2.

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

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodaro- 
wania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami telefon  
44 725 67 53

Gmina Koluszki przeznacza do wydzierżawienia, z przezna-
czeniem na prowadzenie działalności handlowej, na okres do  
3 miesięcy części terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad zale-
wem w Lisowicach, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 
187, objętej księgą wieczystą LD1B/00030408/2. 

Osoby zainteresowane wydzierżawieniem terenu proszone są o 
przesyłanie ofert drogą mailową na adres: t.stachlewski@koluszki.pl 
do dnia 30.04.2022r. Wszelkich informacji udziela Pan Tomasz Sta-
chlewski tel. 44 725 67 19.
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OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195

Pranie kanap, dywanów, foteli, 
krzeseł oraz tapicerki samochodo-
wej, 512-450-390

Usługi remontowo-budowlane. 
Gładzie, karton-gips, płytki, panele, 
tel. 785-973-266

Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, tel. 500-33-50-60
Montaż ogrodzeń panelowych, 
Sztachetowych oraz z siatki.  
Wyburzenia i inne. Wycena gratis, 
507-364-074

Wycinki, koszenia. Karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074

Usługi koparko-ładowarką i łado-
warką przegubową, tel. 537-954-994

Ogrodzenia, łupek, kamień,  
604-543-817
Bramy garażowe, wrota, drzwi. 
Ogrodzenia, bramy, montaż ogro-
dzeń, tel. 506-771-822
Wykopię, rozbiorę, wywiozę,  
tel. 603-692-065
Instalacje Wod.Kan, C.O., Gaz. 
Przeglądy gazowe. Wymiana kotłów 
węglowych na gazowe lub peletowe, 
tel. 601-739-479 
Tynki maszynowe, cementowo-wa-
pienne i gipsowe, tel. 669-20-19-62
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
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
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA  SZUKAM
Młody emeryt szuka pracy. Duży 
wachlarz umiejętności praktycz-
nych. Komputer, tel. 667-773-290

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Mieszkanie M-3, 49 m2, II piętro, 
tel. 603-316-606
Sprzedam dom w Koluszkach, 
500-273-168 
Sprzedam działkę w Borowej, 
500-273-168 
Sprzedam działkę leśną w Taurów, 
gmina Jeżów, 500-273-168
Sprzedam działkę rekreacyjną  
300 m2, 601-514-927
M-4, 3 pokoje, kuchnia 45 m2. 
Sprzedam, tel. 509-825-255
Zamienię dom na mieszkanie  
w bloku o małym metrażu,  
602-342-180

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia lokal w Pasażu 
Handlowym w Koluszkach,  
ul. Brzezińska 11, tel. 600-802-959
Do wynajęcia duży garaż,  
tel. 785-645-168
Do wynajęcia na działalność 
budynek 100 m2, parking,  
tel. 605-236-737

SPRZEDAM
Mleko kozie i ser, tel. 44 714-38-46
Młode kurki nioski kolorowe, 
Węgrzynowice Modrzewie 23,  
tel. 728-386-763
Sprzedam drewno opałowe  
z tartaku, tel. 785-998-740
Piach płukany, siany, kruszywa, 
tłuczeń, żwir 8 – 16 – 32, ziemia 
przesiewana, tel. 667-788-377
Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037

KUPIĘ
Skup zboża- auto samozaładowcze, 
tel 607-202-732
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
autoskup, tel. 501-488-674 

EDUKACJA

Korepetycje języka angielskiego. 
Native speaker, tel. 573-457-617 

USŁUGI

Malowania, drobne remonty,  
tel. 575-242-774

Usługi dekarskie. Papa termozgrze-
walna, tel. 531-603-479

PRACA 
Szukam osoby do sprzątania domu 
w Koluszkach, tel. 606-615-666
Firma  z Łodzi zatrudni Montera 
lekkich konstrukcji stalowych – 
praca za granicą ,wymagane prawo 
jazdy kat.B , stała praca, częste 
powroty  do domu,  tel: 42 632-31-31 
Zatrudnię kierowcę kat. C. Dystry-
bucja, tel. 695-384-451
Zakład krawiecki zatrudni szwacz-
ki. Produkcja polska. Pełen socjal, 
tel. 605-086-828
Zatrudnię szwaczki lub pomoc 
szwalni, prasowaczkę. Praca  
w Koluszkach, tel. 502-171-510
Zatrudnię do prac ogólnobudowla-
nych, wykończeniowych, z Kolu-
szek lub okolic, również do przy-
uczenia. Praca cały rok, umowa, 
rejestracja od zaraz, 602-138-477
Zatrudnię pracownika do robót 
budowlanych, ziemnych i wodno-
-kanalizacyjnych. tel. 665-183-407
Firma drogowa zatrudni: operato-
rów maszyn drogowych, pracowni-
ków fizycznych do utrzymania dróg 
i zamiatania ulic, pracowników do 
utrzymania terenów zielonych na 
terenie woj. łódzkiego. Mile widzia-
ne prawo jazdy kat. B. Oferujemy 
atrakcyjne wynagrodzenie. Więcej 
informacji pod tel. 509-999-944

Szwalnia zatrudni szwaczki  
z doświadczeniem w szyciu odzieży 
damskiej, 605-600-896
Zatrudnimy spawacza. Mile 
widziana umiejętność spawania 
metodą TIG. Możliwość przyuczenia. 
DRIVAL Żelechlinek,  
tel. 787-983-969
Zatrudnimy montera przyczep  
i zabudów samochodowych. DRIVAL 
Żelechlinek, tel. 787-983-969
Zatrudnimy magazyniera. Produk-
cja przyczep, zabudów samochodo-
wych i konstrukcji stalowych. 
DRIVAL Żelechlinek, 787-983-969
Zatrudnię do układania kostki 
brukowej. Umowa o pracę atrakcyj-
ne zarobki, 537-954-994
Zatrudnimy elektromontera  
i pomocnika elektromontera,  
tel. 42 214-07-00
Zatrudnię operatora koparki,  
tel. 603-692-065
Szwaczki zatrudnimy, zakład  
w Borowej, tel.604-797-243
Zatrudnię budowlańców - murarzy, 
pomocników - 505-509-874
Zatrudnię szwaczki na zakład  
oraz chałupniczo, tel. 698-628-352
Zatrudnię Szwaczki, Krawcowe. 
Szycie konfekcji damskiej,  
tel. 607-426-909

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO za SŁOWO

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

Zatrudnimy pomocnika 
w branży hydraulicznej  

z doświadczeniem  
lub do przyuczenia  

tel. 720-449-216

Kierowca kat. B Zatrudnię, tel. 605-439-267
Szwaczki i prasowaczki Zatrudnię, 693-426-098
Usługi ogrodowe glebogryzarką, traktorkiem kosiarką lub wertykulatorem, 
tel. 515-947-149
Kupię kemping Niewiadów, 726-129-186
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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! 

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

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

Zatrudnię szwaczki 
miejsce Przanowice,  

umowa o pracę, wysokie 
zarobki (wypłata co 2 tyg.). 

Cały rok (czapki).  
tel. 508-860-054

PH BARTEK
HURTOWNIA STOLARKI  

BUDOWLANEJ

ZATRUDNI PRACOWNIKA 
MAGAZYNOWEGO

KONTAKT 605 53 43 70

Zakład Robót Elektroenergetycznych sp. z o.o.
poszukuje pracownika na stanowisko:

INŻYNIER BUDOWY
Oferujemy:

 � stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 � atrakcyjne wynagrodzenie,
 � premie uznaniowe,
 � grupowe ubezpieczenie na życie.

Oczekujemy:
 � wykształcenia wyższego technicznego (kierunek elektrotechnika),
 � min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 � gotowości do pracy w delegacji,
 � prawa jazdy kat. B.

CV prosimy wysyłać na adres zre@zrekoluszki.pl
lub składać osobiście w siedzibie firmy: Koluszki, ul. Naftowa 3

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.
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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

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

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
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Piątek  
22.04

15:00 ZA DUŻY NA BAJKI
17:00 Fantastyczne zwięrzęta:  
           Tajemnice Dumbledore'a
19:30 Fantastyczne zwięrzęta:  
           Tajemnice Dumbledore'a

Sobota  
23.04

15:00 ZA DUŻY NA BAJKI
17:00 Fantastyczne zwięrzęta:  
           Tajemnice Dumbledore'a
19:30 Fantastyczne zwięrzęta:  
           Tajemnice Dumbledore'a

Niedziela  
24.04

15:00 ZA DUŻY NA BAJKI
17:00 Fantastyczne zwięrzęta:  
           Tajemnice Dumbledore'a
19:30 Fantastyczne zwięrzęta:  
           Tajemnice Dumbledore'a

Środa  
27.04

17:00 Fantastyczne zwięrzęta:  
           Tajemnice Dumbledore'a
19:30 Fantastyczne zwięrzęta:  
           Tajemnice Dumbledore'a

Czwartek  
28.04

17:00 Fantastyczne zwięrzęta:  
           Tajemnice Dumbledore'a
19:30 Fantastyczne zwięrzęta:  
           Tajemnice Dumbledore'a

ZA DUŻY NA BAJKI
Polska / Familijny / 2022 / 106 min. / 2D Dubbing

Pobudzająca wrażliwość 
opowieść o chłopcu, który musi 
stawić czoła trudnym tematom, 
dzięki czemu robi wielki krok w 
dorastanie. Historia opowiedzia-
na jest językiem zrozumiałym i 
atrakcyjnym dla współczesnych 
dzieciaków, jej młodzi bohatero-
wie walczą o uczestnictwo w 
wielkim turnieju gamingowym, a 
na drodze do zwycięstwa pasja 
do gier komputerowych okazuje 
się nie mniej ważna niż siła przy-
jaźni i miłości.

Fantastyczne zwięrzęta: Tajemnice Dumbledore'a
USA / Fantasy / Przygodowy / 2022 / 143 min. / 2D Dubbing

Profesor Albus Dumbledore 
(Jude Law) wie, że potężny i zły 
czarodziej Gellert Grindelwald 
(Mads Mikkelsen) zamierza za-
władnąć światem czarodziejów. 
Nie mogąc powstrzymać go w 
pojedynkę, powierza to zadanie 
magizoologowi Newtowi Ska-
manderowi (Eddie Redmayne). 

Staje on na czele nieustra-
szonej drużyny, złożonej z cza-
rodziejów, czarodziejek i jednego 
dzielnego mugolskiego piekarza. 
W niebezpiecznej misji natkną się 
oni na znane już i nowe zwierzę-
ta oraz staną do walki z coraz 

liczniejszymi zastępami zwolenników Grindelwalda. Ale jak długo 
Dumbledore będzie trzymał się z boku, skoro stawka jest tak wiel-
ka?

Nowe życie rodzi się  
także na balkonie

Na balkonie w jednym z koluszkowskich bloków, gniazdo uwił 
sobie dziki gołąb. Miejsce jest dość nietypowe, bowiem swój apar-
tament gołąb wybudował w doniczce małej choinki. W gnieździe 
znajdują się już dwa sporych rozmiarów jaja. Narodziny wkrótce. 
Płci piskląt jeszcze nie znamy, ale na pewno będą podobne do 
mamy..., a może do taty?                                                              (pw)

Gminne budki lęgowe  
już na drzewach…  



Lany poniedziałek w Lisowicach
Tradycji stało się zadość. Pomimo chłodu, na terenie naszej 

gminy znalazła się grupka osób, chcących uczcić na mokro lany po-
niedziałek. W „wodnej bitwie” na plaży w Lisowicach wzięli udział 
okoliczni mieszkańcy, środowisko morsów oraz strażacy z OSP Jor-
danów. Przeciwko 7 tys. litrów wody, wiaderka i konewki nie wy-
starczyły. Pojedynek zakończył się wygraną strażaków. 

(pw, fot. Karolina Kolasa)  


