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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

13.05  
ul. 11 Listopada 33

14.05  
ul. Żwirki 2

15.05  
ul. Głowackiego 20

16.05  
ul. Korczaka 5

17.05  
ul. Sikorskiego 6A

18.05  
ul. 3 Maja 8

19.05  
ul. 3 Maja 19G
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Już tylko miesiąc do Dni Koluszek
Po elektryzującym koncercie 

w Lisowicach, już wkrótce czeka 
nas kolejna dawka artystycznych 
wrażeń. W dniach 11-12 czerwca 
świętować będziemy DNI KO-
LUSZEK, na które już obecnie 
serdecznie zapraszamy.

Przypomnijmy, że w sobotę 
jako pierwsza z gwiazd wystąpi 
Wanda i Banda, polski zespół 
rockowy swoimi korzeniami się-
gający początków lat 80-tych. 
Drugą z gwiazd, która uświetni 
sobotni wieczór, będzie Ewelina Lisowska, laureatka wielu nagród 
muzycznych, zdobywczyni dwóch złotych płyt. Czy Ewelina zabie-
rze nas „W stronę słońca”? 

Niedzielne świętowanie rozpocz-
nie zespół disco polo Defis. Następnie 
na scenie pojawi się zespół Red Lips, 
prezentujący szeroko pojętą muzykę 
pop-rockową. Zapewne wiele osób ko-
jarzy największy hit zespołu „To co 
nam było”, okupujący pierwsze miejsce 
na wielu radiowych listach przebojów.

Natomiast w rolę gwiazdy wie-
czoru, która zakończy tegoroczne Dni 
Koluszek, wcieli się Patrycja Markow-
ska. Jak prezentuje się na scenie córka 
legendarnego wokalisty Perfectu? To 
trzeba koniecznie zobaczyć i usłyszeć. 
Do zobaczenia w czerwcu.

(pw, fot. wikipedia)

Wyremontowana sala widowiskowa  
ma tętnić życiem 

Po przebudowie sali widowiskowej przy Urzędzie Miejskim w 
Koluszkach, gmina zamierza złożyć wniosek o refundację części 
środków, które poniesione zostały na remont. Pozyskane w ten spo-
sób środki finansowe, przeznaczone zostałyby na organizację wyda-

rzeń kulturalnych. Gmina aplikuje aż o 1 mln zł. Dałoby to potężne 
możliwości do przeprowadzania ciekawych wydarzeń artystycz-
nych, występów kabaretowych czy teatralnych. Jeżeli wniosek zo-
stanie pozytywnie rozpatrzony, pierwsze wydarzenia zaistniałyby 
już na jesieni. Środki unijne mają zostać pozyskane za pośrednic-
twem Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitarny.

(pw)         

„Zniczodzielnia” na cmentarzu  
w Koluszkach 

Na cmentarzu w Koluszkach 
ustawiono już tzw. „zniczodzielnię”, 
czyli regał na znicze. Te metalowe 
półki, które można spotkać na wielu 
polskich cmentarzach, służą do tego, 
by wymieniać się zniczami. Jak dzia-
łają? Na półkach zostawiamy znicze, 
które już nie są nam potrzebne, a oso-
by przyjeżdżające na cmentarz za-
miast kupować nowy znicz, zabierają 
ten używany, uzupełniając go jedynie 
o zużyty wkład. W ten sposób oszczę-
dzamy pieniądze i nie zasypujemy 
śmietników.                                  (pw)

Projektują plac zabaw na Zieleni 
Powstaje dokumentacja projektowa nowego placu zabaw na 

osiedlu Zieleń. Powstanie ono w śladzie starego, mocno wysłużone-
go placu zabaw u zbiegu ulic Kraszewskiego i Westerplatte. Bieżą-
cy rok ma zostać przeznaczony na prace projektowe, budowa ma 
rozpocząć się w 2023 r. Rodzaje zabawek i zagospodarowanie placu 
zabaw, mieszkańcy mogą konsultować z miejscowym radnym Mi-
chałem Nowakiem.                                                                      (pw)  

Oświetlenie uliczne przejdzie  
ekonomiczny audyt

W związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej, koluszkow-
ski magistrat zlecił opracowanie audytu oświetlenia ulicznego. Gmina 
musi bowiem na nowo przeanalizować zasadność utrzymywania 
wszystkich latarni, godziny oświetlania ulic czy na przykład przejście 
na oświetlenie LED-owe. Audyt ma powstać w ciągu najbliższych 2-3 
miesięcy. Obecnie na terenie gminy znajduje się ponad 4 tys. latarni.   

(pw)
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Przerwy w dostawach prądu
 � 16.05.2022 w godz. od 08:00 do15:00 - Borowa ul. Długa od nr 150 

do 235, Krótka od 2 do 10.
 � 17 i 18.05.2022 r. w godz. 8:00 do 18:00: Gałków Mały ul.: Napole-

ońska, Marysieńki, Smugowa, Kopernika, Polna, Curie-Skłodow-
skiej, Zagajnikowa, Akacjowa, Spacerowa, Ogrodowa, Krawiecka.

 � 17 i 18.05.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Borowa ul.: Długa Nr od 
150 do 235, Krótka Nr od 2 do 10.

 � 17.05.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Borowa ul.: Głowackiego, Dłu-
ga 82 i 0d 104 do 167, Leśna 96.

 � 18.05.2022r. w godz. 8:00 do 15:00: Borowa ul.: Długa Nr od 1 do 45, 
nr od 150 do 235, działki 163 i 174, Krótka od 2 do 10, Letniskowa 34.

SPROSTOWANIE
W dniu 8 kwietnia w numerze 14/2022 „Tygodnia w Kolusz-

kach” zamieściliśmy artykuł omawiający uchwalony plan zagospo-
darowania przestrzennego dla największego koluszkowskiego osie-
dla. W artykule znalazła się m.in. informacja o zaśmieconej działce 
przy cmentarzu przy ul. 11 Listopada w Koluszkach, mówiąca o 
tym, że z uwagi na to, że „spadkobiercy tego terenu nie potrafią upo-
rządkować tematu własności”, gmina podjęła działania zmierzające 
do przejęcia terenu pod budowę publicznej drogi. Zdaniem jednej z 
osób będących spadkobiercą, informacja ta nie jest prawdziwa, a za-
tem żąda stosownego sprostowania o następującej treści:

„Nieprawdziwa jest informacja podana w treści artykułu  
pt. „Uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego dla najwięk-
szego osiedla i Zieleni” opublikowanego w periodyku „Tydzień  
w Koluszkach” z dnia 8 kwietnia 2022 r., jakoby spadkobiercy tego te-
renu [tj nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Kolusz-
ki, o nr 31/1 i 31/2] nie potrafili uporządkować tematu własności”.     

Dodajmy, że właściciel powyższej nieruchomości zmarł w 1975 r., 
i do dziś stan prawny nieruchomości pozostaje nieuregulowany.  

Przemysław Wegwert 
redaktor naczelny „Tygodnia w Koluszkach” 

Spotkanie z misjonarką  
i wykład o Całunie Turyńskim

Pod koniec maja do Koluszek przybędzie świecka misjonarka z 
Afryki dr Anna Krogulska. Podczas spotkań z mieszkańcami, które 
zorganizowane zostaną w dwóch koluszkowskich kościołach, mis-
jonarka podejmie tematykę najdoskonalszego obrazu Boga 
oglądanego na ziemi na podstawie Całunu Turyńskiego oraz dwóch 
obrazów nie namalowanych ludzką ręką (oblicze Jezusa z Manop-
pello i Matki Bożej z Guadalupe). Misjonarka podzieli się także 
wspomnieniami z misji wśród Pigmejów i plemion Afryki. 

Terminy spotkań:
- 26 maja (czwartek) kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w 

Koluszkach (godz. 18.30 po Mszy św.) 
- 29 maja (niedziela) kościół Św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

w Koluszkach: świadectwo podczas każdej Mszy św., a o 
godz. 15.00 po Koronce do Miłosierdzia Bożego wykład.  

Podczas spotkań będzie możliwość nabycia książek związanych 
z tematem spotkania. Bliższe informacje tel. 509 373 686.         

Unikatowe pająki  
i skorpiony na żywo

Jesteś ciekawy jak zacząć przygodę z hodowlą ptaszników?  
A może szukasz odpowiedzi na pytanie, czy w Polsce żyją niebez-
pieczne pająki? Na te i inne pytania będzie można uzyskać fachową 
odpowiedź już pod koniec tego miesiąca.   

W dniach od 24 maja do 29 
maja w sali widowiskowej przy 
Urzędzie Miejskim w Kolusz-
kach zorganizowana zostanie 
niezwykła wystawa żywych pa-
jąków i skorpionów. Do zobacze-
nia będzie ponad 35 żywych oka-
zów, a wśród nich m.in. jeden z 
najbardziej jadowitych pająków 
czyli czarna wdowa, oraz jeden z 
największych ptaszników na 
świecie. Co więcej, o każdej peł-
nej godzinie, będzie możliwość 
potrzymania łagodnego ptaszni-
ka na dłoni. Bezpieczne szklane 
terraria z pajęczakami uzupełnią 

plansze i filmy edukacyjne. Zwiedzanie będzie odbywać się z prze-
wodnikiem. Godziny otwarcia: 10.00-18.00. 

UWAGA: Wystawa jest płatna. Ceny biletów: 19 zł normalny, 
16 zł ulgowy, 60 zł rodzinny (2+2), 12 zł wycieczka szkolna, dzieci 
do lat 4 wstęp za darmo. Kontakt dla grup zorganizowanych: 883-
733-534, maciej.kuta@wystawapajakow.pl.

(pw)        

Podziękowanie
Rodzina zmarłej Heleny Kuzdak składa podziękowania  
za opiekę medyczną Pani doktor Agnieszce Janowskiej  
oraz paniom pielęgniarkom szczególnie Pani Elżbiecie  

Michalak-Kaczmarek i Pani Ilonie Góral z przychodni Med-Kol. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach zaprasza na spotkanie  
z aktorką Teresą Lipowską, które odbędzie się 25 maja br.  

o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Biblioteki.
Zapisy w Wypożyczalni dla Dorosłych.
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Znamy plany inwestycyjne  
w infrastrukturę ciepłowniczo- 
-wodno-kanalizacyjną 

Burmistrz Koluszek zatwierdził plan inwestycyjny dla Kolusz-
kowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na lata 2022-
2023. Poniżej prezentujemy działania inwestycyjne, jakie zostaną 
podjęte w poszczególnych wydziałach. 

Wodociągi 
W ciągu najbliższych dwóch lata przy stacji uzdatniania wody 

przy ul. Polnej w Koluszkach powstanie dodatkowy zbiornik wody 
uzdatnionej o pojemności 1 tys. m3. Posłuży on do uzupełniania za-
pasu wody podczas ekstremalnych zjawisk, jak susze, czy przerwy 
w dostawie prądu do pompowni. Koszt zadania to ok. 3 mln zł. 

Na wszystkich ujęciach wody na terenie naszej gminy zainstalo-
wany zostanie monitoring chlorowania wody wraz z pełną automa-
tyzacją sytemu. Wartość inwestycji to 380 tys. zł. Kolejne 140 tys. zł 
pochłonęło wzmocnienie 20 sztuk słupów konstrukcyjnych w hali 
uzdatniania wody. Inwestycja już została wykonana w tym roku. 

Kontynuowane będą także prace związane z budową sieci wo-
dociągowej. Chodzi tu o uzbrajanie terenów pod budownictwo mie-
szalne w Kaletniku, Borowej i Przanowicach. Obecnie realizowa-
nych jest 7 umów, o łącznej długości 1,1 km sieci wodociągowej. Są 
to wspólne inwestycje mieszkańców i KPGK.

Kanalizacja
Na wydziale kanalizacji za-

planowano wymianę dyfuzo-
rów napowietrzania miejskiej 
oczyszczalni ścieków. Na ten 
cel przeznaczonych zostanie 
365 tys. zł. 

Modernizacją objęta zosta-
nie także przepompownia ście-
ków przy ul. Traugutta oraz 
dwie tłocznie przy ul. Czarnec-
kiego. Powyższe inwestycje po-
zwolą na przyjęcie większej ilo-
ści ścieków z zachodniej strony 
miasta. Chodzi tu głównie o ob-
służenie koluszkowskiej strefy 
ekonomicznej. Wartość zadania 
to ponad 450 tys. zł.           

Remont czeka także przepompownię przy ul. Mickiewicza w 
Koluszkach. Prace o wartości 60 tys. zł będą polegały na remoncie 
dachu oraz montażu specjalnej zasuwy, która ułatwi prowadzenie 
prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych. 

Ciepłownictwo 
Plany przewidują budowę przyzakładowej oczyszczalni ście-

ków, która uniezależni budynek zakładowy od systemu szamb. Prze-
widuje się również, że w najbliższych dwóch latach do ciepłowni 
przyłączonych zostanie kilka wielorodzinnych budynków. Chodzi tu 
o dwa nowe bloki, które powstają przy ul. Sikorskiego (osiedle La-
wendowe), oraz o 4 bloki, które mają niebawem powstać przy ul. 
Piłsudskiego (za cmentarzem). Po ich podłączeniu sieć ciepłownicza 
powiększy się o 340 metrów. Pojawianie się kolejnych odbiorców 
miejskiego ciepła leży w interesie zarówno gminy jak i mieszkań-
ców, ponieważ w przypadku rozbudowywania sieci ciepłowniczej, 
koszty za ogrzewanie rozkładają się na większą ilość budynków. A 
to z kolei albo prowadzi do obniżenia opłat, albo do powstrzymania 
podwyżek. Przy obecnych cenach za węgiel, w grę wchodzi raczej 
to drugie rozwiązanie.  

(pw)          

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 niewywią-
zanie 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.

Praca przedszkoli  
w okresie wakacyjnym 

W okresie wakacyjnym od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r. na te-
renie naszego miasta przedszkola będą pracować w następujących 
terminach:
 • 1-15 lipca, 29-31 sierpnia - Przedszkole nr 1 w Koluszkach ul. Bu-
dowlanych 10

 • 18 lipca – 8 sierpnia - Przedszkole nr 2 w Koluszkach ul. Reja 5
 • 9 sierpnia – 31 sierpnia - Przedszkole nr 3 w Koluszkach ul. Sta-
szica 36

Dyżury przedszkoli na terenach wiejskich: 
 • od 1 lipca do 29 lipca. – dyżur w Przedszkolu w Różycy
 • od 1 sierpnia do 31 sierpnia – dyżur w Przedszkolu w Gałkowie D.
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Działalność społeczna jeszcze bardziej mnie 
„nakręca” - mówiła 10 lat temu 

Wspomnienie o Barbarze Kanieckiej, 
Honorowym Obywatelu Gminy Koluszki

Życie jest pięknym darem Niebios, ale jest ulotne. Jesteśmy tu 
na „chwilę”, potem nas nagle nie ma. Wiedząc o tym, dobrze jest coś 
dobrego po sobie zostawić, by - jak głoszą cmentarne epitafia -„Nie 
wszystek umrzeć”. Pani Basia pozostawiła taki ślad.  

Wielu z nas rozmawiało z nią jeszcze nie tak dawno. Była obec-
na podczas koncertu z okazji Dnia Kobiet w Miejskim Ośrodku Kul-
tury, inni widzieli się z Panią Barbarą w lutym, podczas wernisażu 
wystawy tkaniny „Panorama Miasteczka” Ewy Cieniak, na której 
została uwieczniona. Na początku kwietnia wystąpiła wraz z zespo-
łem „Przygoda” podczas Przeglądu Seniora. Nikt nie spodziewał 
się, że odejdzie tak nagle, tak cicho. 

Dnia 21 kwietnia  b.r. zmarła Barbara Kaniecka - Honorowy 
Obywatel Gminy Koluszki, była nauczycielka biologii i przyrody w 
Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Koluszkach, 
członek zespołu wokalnego „Przygoda”, ale - chyba każdy się z tym 
zgodzi- przede wszystkim wspaniały, dobry, zawsze uśmiechnięty  i 
niezwykle pozytywny człowiek. Zanim na lata związała się z ko-
luszkowską „Dwójką”, pracowała w Szkołach Podstawowych  w 
Rochnie i  w Rokicinach, następnie w Szkole Przysposobienia Rol-
niczego w Rokicinach. Od 1 września 1970 roku do końca sierpnia 
1999 była nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 2. Wielu zna też 
społeczne zaangażowanie Pani Barbary. Od 1957 roku była człon-
kiem Związku Harcerstwa Polskiego, piastując w latach 80-tch 
funkcję Komendanta Szczepu „Lechici”, działającego w strukturach 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach. W roku 1963 wstąpiła w 
szeregi Związku Nauczycielstwa Polskiego.

-Wraz z jej odejściem, bezpowrotnie skończyła się w Kolusz-
kach pewna epoka, nic już nie będzie takie samo- nieco patetycznie, 
ale prawdziwie stwierdziła Ela, mieszkanka  Koluszek. Klaudia 
Gaugier, dawna mieszkanka naszego miasta, na wieść o śmierci pani 
Basi - „Zamknął się kolejny rozdział  naszego dzieciństwa”. 

Gdy wiele lat temu Rada Miejska w Koluszkach w specjalnej 
Uchwale nadała Pani Kanieckiej zaszczytny Tytuł Honorowego Oby-
watela Koluszek, zaprosiłem Ją do rozmowy. Wywiad, który przypo-
minamy poniżej, ukazał się w naszej gazecie w 1 numerze 2012 roku. 

Z Barbarą Kaniecką rozmawiał Zbigniew Komorowski.

-Koluszki to Pani rodzinne miasto?
-Rodzina mojego Tatusia pochodzi z Brześcia. Tam ukończył on 

prestiżowe Technikum Kolejowe. Pracował w czasie wojny w War-

szawie, gdzie się urodziłam. Podczas wojny, gdy jak wiemy, władzę 
sprawowali Niemcy, Ojciec stracił pracę. Po zakończeniu działań 
wojennych, każdy obywatel musiał się zgłosić do swojego przedwo-
jennego miejsca pracy. Ojciec ponownie znalazł się w Warszawie. 
Wykonując polecenie służbowe, opuścił stolicę, by podjąć pracę w 
Koluszkach na kolei. W ten sposób stałam się mieszkanką naszego 
Miasta. 

-Gdzie zamieszaliście po przybyciu do Koluszek?
-W tzw. międzytorzu, brzydko nazywanym przez miejscowych 

„portkami”, czemu zawsze się sprzeciwiałam. Nazwa międzytorze 
brzmi ładniej. 

- I zaczęła się nauka…
-Przedszkole, do którego uczęszczałam, znajdowało się przy ul. 

Brzezińskiej. Później mieściło się tam liceum, do którego chodził 
mój brat. Ukończyłam szkołę podstawową, obecnie numer 2, która 
wówczas zlokalizowana była w budynku na rogu ulic Kościuszki i 
Targowej.

-Od samego początku była pani przekonana o swoim powo-
łaniu nauczycielskim?

-Uważam, że tak. Odkąd pamiętam, jako młoda dziewczyna 
każdy wolny czas spędzałam z młodszymi koleżankami i kolegami, 
którym przekazywałam swoją wiedzę, i opiekowałam się najmłod-
szymi. 

-W szkole uczyła pani biologii. Ten przedmiot spełnił pani 
marzenia?

-Jako młoda dziewczyna odwiedziłam moją ciotkę, mieszkającą 
w Kartuzach. Pewnego dnia, zapytałam, czemu nie założyła rodziny. 
Nie miałam na to czasu- odparła. Jako polonistka, nie miała absolut-
nie wolnej chwili na życie prywatne. Była całkowicie pochłonięta 
sprawdzaniem długich wówczas, nawet na 8 stron, prac domowych. 
Wtedy przekonałam się, że dobrze by było wybrać inny przedmiot. 
Nauczanie biologii daje dodatkowy plus. Oprócz teorii, można za-
obserwować jak rośnie trawka, listek, czy jak rozwija się robaczek. 
Na rok przed maturą byłam już zdecydowana, kim chcę zostać w ży-
ciu zawodowym. Po szkole średniej, a następnie Studium Nauczy-

cielskim, rozpoczęłam pracę w szkole w Rokicinach. Były to czasy, 
gdy odnotowano w Polsce i na naszych terenach duży boom demo-
graficzny. Pamiętam, że byłam wychowawcą klasy „e”, była to więc 
5 klasa w danym roczniku. W czasach, gdy uczyłam w Rokicinach, 
zaangażowałam się w działalność związkową. Zajmowaliśmy się 
nie tylko pracą wychowawczą i dydaktyczną, ale także sprawami 
pracowniczymi, co bardzo nas rozwijało. Podobało mi się, że doko-
nywała się podczas tych spotkań wymiana doświadczeń.

-Ważną częścią pani życia było harcerstwo. Pamiętam, że 
piastowała pani obowiązek szczepowej.
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-Tak, nasz Szczep działający w „Dwójce”, nosił nazwę Lechi-
tów. Mięliśmy bardzo dobre relacje ze Szczepem Mazowsze, z „ Je-
dynki”, gdzie szczepową była pani Danusia Witkowska. 

-Czym dla pani było harcerstwo?
-Uważam, że był to bardzo pozytywny czas. Zawiązywano 

wówczas nowe więzi. Nie było antagonizmów, współzawodnictwo 
odbywało się na zasadach szacunku dla drugich. Częste ogniska, 
które organizowaliśmy na polanie w lesie, wzdłuż torów klejowych, 
to był niezapomniany czas. Harcerstwo było niegdyś wiodącą orga-
nizacją młodzieżową w Polsce. Nie było żadnego chuligaństwa, bo 
młodzi ludzie mogli znaleźć coś interesującego dla siebie w ramach 
harcerstwa, ale także innych organizacji. 

-Jak układały się relacje z harcerzami?
-Odpowiem historią. Pewnego razu, gdy moje zajęcia w szkole 

znacznie się przedłużyły, 
i wiedziałam, że nie zdążę na zbiórkę o stałej godzinie, poleci-

łam moim podopiecznym z drużyny, by poszli do mojego domu, i 
tam czekali. Gdy po skończonej pracy zawitałam do domu, moje za-
skoczenie było miłe i duże: w piecu napalone a harcerze przywitali 
mnie radością i śpiewem, który tak bardzo kocham. Takie sytuacje 
bardzo nas do siebie zbliżały, integrowały.

-Potem przyszedł czas pracy w Koluszkach...
-Był rok 1970. Koleżanka wyprowadziła się do innego miasta i 

dała mi znać: Basiu, przychodź, będzie wolny etat. Wtedy zaczęłam 
pracować w Szkole Podstawowej nr 2 i tu pozostałam już do emery-
tury. Wraz z pracą zawodową podjęłam też pracę w harcerskiej dru-
żynie Bohaterów spod Monte Cassino. Od 1994 roku do 2010 byłam 
prezesem ZNP w Koluszkach. Pracę zawodową zakończyłam w 
1999 roku. Po przejściu na emeryturę, nadał pełniłam obowiązki 
prezesa ZNP. Lubiłam tę pracę, która dawała mi okazję do częstych 
spotkań i rozmów z gronem nauczycieli w wielu szkołach. W paź-
dzierniku 2011 roku, otrzymałam tytuł Honorowego Prezesa Od-
działu ZNP w Koluszkach.

-Mówi się, że z wiekiem człowiek ma mniej siły i czasu na 
różne inicjatywy. Odgrywają tu znaczenie czynniki biologiczne, 
czy upływający czas. Skąd pani czerpie taką niespożytą energię 
do działania? 

-Działalność społeczna jeszcze bardziej mnie „nakręca”, zarów-
no w związkach, jak i w harcerstwie. Niestety, w latach po transfor-
macji ZHP było nie do końca dobrze postrzegane w Polsce.

-Zdaje się, że kojarzono harcerstwo z minionym okresem 
politycznym...

-A niesłusznie. Przecież harcerstwo powstało na początku XX 
wieku, nie ma nic wspólnego z systemem komunistycznym. Fakt, że 

władza po wojnie tolerowała działalność harcerzy, to już inny temat. 
Niektórzy mawiali, że była to sprawa polityczna. Nie zgadzam się z 
tym poglądem. Z polityką nie miało to nic wspólnego. Poza tym har-
cerstwo było szkołą charakterów i postaw.

Niestety, po roku 1989 harcerstwo nieco upadło, ale cieszę się, 
że pomału widać reaktywację tego ruchu, także w Koluszkach. W 
Gimnazjum nr 1, oraz w Szkole Podstawowej nr 2, rozwija się bar-
dzo prężnie.

-Nie ma uroczystości, podczas której pani by nie radowała 
innych śpiewem.

-Bardzo lubiłam śpiewać i pląsać. Jest to moja pasja, która jest 
jednym z ważnych elementów życia harcerskiego.

-Tę pasję kontynuuje pani obecnie w Klubie Seniora „Piw-
nica”( dziś pod nazwą „Przygodą”-red.). 

-Naszym śpiewem urozmaicamy różne uroczystości miejsko-
-gminne i uczestniczymy w przeglądach Artystycznego Ruchu Se-
niora. Z wdzięcznością wspominam inicjatywę pani Danusi Kabat, a 
obecnie pani Ewuni Sztuki( od roku 2020-Małgorzaty Jagieło-red.), 
z Urzędu Stanu Cywilnego, z którą współpracujemy, przygotowując 
nasze występy podczas jubileuszy małżeństwa czy innych imprez.   

-Rada Miejska przyznała Pani tytuł Honorowego Obywate-
la Gminy Koluszki. Jak Pani widzi swoje miejsce w gronie Ho-
norowych Obywateli?

-Jest to ogromny zaszczyt i wyróżnienie, a także zobowiązanie 
do pracy społecznej.

Niewątpliwie będę zabiegała o przyznanie tytułu Honorowego 
Obywatela naszego miasta Siostrze Cyryli, która od podstaw zbudo-
wała dwa Domy Pomocy Społecznej przy ulicy Budowlanych. Jej 
praca społeczna w naszym mieście jest bez wątpienia godna doce-
nienia. Druga kwestia, którą zamierzam się zająć, to doprowadzenie 
do powstania w Koluszkach regionalnego muzeum. Ten pomysł doj-
rzewa już od dawna. Czas, by został zrealizowany. Bardzo chciała-
bym mieć wpływ na to, aby harcerstwo zagościło na dobre we 

wszystkich szkołach naszej gminy. Myślę także o tym, by ponownie 
zaczął działać Zespół Pieśni i Tańca „Koluszkowianie”, który za-
wsze rozsławiał nasze miasto Koluszki.

-Wszystko wskazuje na to, że tym, co będzie dominowało w 
Pani działaniach w gronie Honorowych Obywateli Gminy Ko-
luszki, będą sprawy kultury...

-Mam nadzieję, że nasza władza samorządowa, która jest otwar-
ta na różne inicjatywy kulturalne, będzie mnie wspierać w realizacji 
moich planów i marzeń.

Foto:  Archiwum TwK oraz Archiwum Szkoły Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Koluszkach 
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Jedynka kibicowała  
na DOZ Maratonie w Łodzi

Konkurs MISTRZ KIBICOWANIA organizowany przy łódz-
kim Maratonie DOZ to znakomita inicjatywa i wielkie wydarzenie 
sportowe, które miało miejsce 24 kwietnia 2022 roku w Łodzi. 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach wzięła w nim udział. To do-
skonała okazja do edukacji, integracji i zabawy środowiska szkolne-
go. Celem konkursu jest promocja aktywnego, zdrowego stylu ży-
cia, aktywizacji młodzieży poprzez jej udział w wydarzeniach 
sportowych, nauka kulturalnego i kreatywnego wspierania sportow-
ców oraz promocji DOZ Maraton w Łodzi. 

Aby dopingować maratończyków, z naszej szkoły pojechała 40 
osobowa reprezentacja. Konkurencja była duża, gdyż w konkursie 
udział wzięli uczniowie z kilkunastu szkół łódzkich. Nasza ekipa zo-
stała zauważona i doceniona przez komisję konkursową dzięki ory-
ginalnym i wyróżniającym się strojom. Nasze zaangażowanie po-
zwoliło nam zdobyć 6 miejsce. GRATULUJEMY !!!

Nauczyciele wychowania fizycznego angażują swoich uczniów 
nie tylko do podjęcia aktywności fizycznej, ale także do obserwacji 
i udziału w imprezach i wydarzeniach sportowych oraz poznawania 
sportowców i ich sukcesów. 

Organizatorami wyjazdu byli R. Chorąży, B. Starosta, K. Wój-
cik, J. Cecherz.

Święto Zjednoczonej Europy  
w Szkole Podstawowej w Różycy

Święto Zjednoczonej Europy, obchodzone 9 maja,  jest dniem, 
w którym co roku celebrujemy pokój i jedność na „starym kontynen-
cie” . W tym roku przypada 72. rocznica podpisania historycz-
nej Deklaracji Schumana, uważanego powszechnie za „ojca Euro-
py”. Korzystając z okazji, członkowie Szkolnego Klubu 
Europejskiego EURMOŁODZIAKI, pod kierunkiem p. Anniki Ni-
burskiej i p. Jolanty Piaseckiej postanowili  pogłębić wiedzę uczniów 
szkoły w Różycy na temat Unii Europejskiej i jej współtwórcy. W 
związku z powyższym, klubowicze przygotowali szereg zadań 
związanych z uczczeniem jubileuszu naszego kontynentu - od przy-
bliżenia sylwetki oraz życiowego credo Roberta Schumana, przez 
wysłuchanie „Ody do radości”, będącej hymnem wspólnoty, aż po 
quiz wiedzy o „ojcu Europy”. Dzięki przygotowanej przez klubowi-
czów prezentacji multimedialnej, młodzież dowiedziała się, że w 
swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert 
Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) za-
proponował innowacyjną formę współpracy politycznej w Europie, 

która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. Jego pomysł polegał 
na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej 
zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Traktat powołujący do życia 
tę instytucję podpisano już w rok później. Plan Schumana uważa się 
za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska. Na koniec „eu-
ropejskich zmagań” wszyscy zainteresowani mogli rozwiązać quiz z 
wiedzy o Robercie Schumanie przygotowany przez młodszych 
członków klubu, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Ku 
uciesze wszystkich okazało się, że uczniowiez Różycy to prawdziwi 
Europejczycy – znali odpowiedzi nawet na te najtrudniejsze pyta-
nia!
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Aplikacja 991 Assistant pomoże  
w zgłoszeniu braku prądu 

Chcesz szybko zgłosić braki w dostawie prądu? Skorzystaj z 
aplikacji 991 Assistant, dedykowanej przez PGE Dystrybucja SA. 
Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne. Przejdź do sklepu z aplikacja-
mi na swoim telefonie i pobierz najnowszą wersję.

Za pośrednictwem aplikacji można korzystać z następujących 
usług:

 • aktywacja newsletter-a;
 • przyjęcie zgłoszenia w jednej z dostępnych kategorii zgłoszeń 

(w tym informowanie Użytkownika o przyjęciu/zarejestrowa-
niu zgłoszenia).

 • informacje o zmianach w statusie zgłoszenia;
 • informacje o przywróceniu zasilania i/lub zakończeniu proce-

dowania zgłoszenia;
 • inne powiadomienia lub komunikaty istotne dla Użytkownika 

związane z Usługami realizowanymi przez Usługodawcę.

Za pośrednictwem aplikacji można dokonać zgłoszenia w za-
kresie:

 • przerwy w dostawie energii elektrycznej – częściowego lub 
całkowitego braku zasilania;

 • oświetlenia ulicznego, w zakresie którego PGE Dystrybucja 
S.A. jest właścicielem majątku oświetleniowego lub działa na 
zlecenie na podstawie zawartej umowy.

Działania „Niechronieni Uczestnicy  
Ruchu Drogowego”

12 maja 2022 roku na terenie województwa łódzkiego przepro-
wadzone zostaną działania pod nazwą „Niechronieni Uczestnicy 
Ruchu Drogowego”. Celem działań jest wzmocnienie bezpieczeń-
stwa pieszych, rowerzystów, motorowerzystów tych użytkowników 
dróg, którzy nie są chronieni karoserią pojazdu, a przeciwnie są naj-
bardziej zagrożeni kontaktem z nią.

W 2021 roku na terenie województwa łódzkiego doszło do 2309 
wypadków(w tym 342 wypadki na przejściach dla pieszych i prze-
jazdach dla rowerzystów), w których zginęło 191 osób (w tym 20 
osób zginęło na przejściach dla pieszych).Spośród wielu przyczyn 
wypadków drogowych z udziałem niechronionego uczestnika ruchu 
drogowego na pierwszy plan wysuwa się najechanie na pieszego. W 
wyniku najechania na pieszego śmierć poniosło 46 pieszych co sta-
nowiło 24,1% ogółu ofiar śmiertelnych. Niestety nadal pomimo po-
dejmowanych przez Policję wielu działań profilaktycznych i eduka-
cyjnych, a także zmienionym w 2021 roku przepisów kodeksu 
drogowego w wielu przypadkach, w dalszym ciągu przejścia dla 
pieszych nie gwarantują pieszym bezpiecznego przekroczenia jezd-
ni.

Dlatego 12 maja 2022 roku od wczesnych godzin poran-
nych  funkcjonariusze drogówki w całym garnizonie łódzkim we-
zmą pod lupę zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w 
obrębie oznakowanych przejść dla pieszych, ale też bacznie przyjrzą 
się zachowaniom samych pieszych. Policjanci swoim nadzorem 
obejmą   miejsca, które są szczególnie niebezpieczne, np. przejazdy 
dla rowerzystów przejścia przez ruchliwe jezdnie, a także miejsca w 
których w przeszłości dochodziło do potrąceń pieszych lub lokaliza-
cje w których piesi nie stosują się do obowiązujących przepisów. 
Pod czujne oko mundurowych trafią nie tylko piesi ale również cy-
kliści.

Nasze działania to apel do uczestników ruchu drogowego, 
aby szczególnie na przejściach dla pieszych ale i w ich pobliżu za-
wsze zwiększali  swoją uwagę i przede wszystkim zachowywali 
szczególną ostrożność. Przypominamy  ażeby piesi podczas prze-
kraczania jezdni, bez względu na posiadane pierwszeństwo, zawsze 
pamiętali o obserwacji pojazdów oraz nie używali telefonów komór-
kowych. Zwracamy też  uwagę na to by kierujący pojazdami widząc 
znak informacyjny o przejściu dla pieszych, zgodnie z przepisami 
zmniejszyli prędkość i co bardzo ważne  zwiększyli swoją uwagę. 
Apelujemy również  do pieszych żeby każdorazowo przekraczając 
jezdnię  zastanowili się czy kierowca może ich dostrzec? I to co naj-
istotniejsze, czy sam fakt wejścia na jezdnię jest w danym momen-
cie bezpieczny.

(asp. sztab. Marzanna Boratyńska WRD KWP w Łodzi)

207 tys. aktywowanych bonów 
w województwie łódzkim

Około 3,3 mln osób aktywowało już bony turystyczne na łączną kwo-
tę blisko 3 mld złotych Bon jest ważny do końca września 2022 roku i nie 
podlega wymianie na gotówkę ani na inne środki płatnicze. 

W województwie łódzkim aktywowano prawie 207 tys. bonów. W 
pełni wykorzystano blisko 127 tys. z nich. Nadal nieaktywnych mamy w 
województwie ponad 61 tys. bonów. W sumie bonami zrealizowano płat-
ności na kwotę ponad 131,6 mln zł. Na atrakcje turystyczne, rodzice z wo-
jewództwa łódzkiego mają jeszcze 42 mln zł w ramach bonów. 

Płatności bonami turystycznymi przyjmuje blisko 28 tys. przedsię-
biorców i organizacji pożytku publicznego, świadczących usługi hotelar-
skie lub oferujących imprezy turystyczne w Polsce.

Bon turystyczny to 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka 
z niepełnosprawnością 1000 zł. Przysługuje rodzicom, którzy mieli pra-
wo do świadczenia wychowawczego 500+ w momencie wejścia w życie 
przepisów o bonie, a także jeśli nabyli do niego prawo między 19 lipca 
2020 r. a 31 grudnia 2021 r.

Na opłacenie bonem za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na 
terenie Polski rodzice mają czas tylko do końca września 2022 roku. Sama 
usługa turystyczna może odbyć się później. Lista podmiotów turystycz-
nych, u których można zapłacić bonem, jest na stronie internetowej Polskiej 
Organizacji Turystycznej - www.pot.gov.pl. 

Jak skorzystać z bonu
Realizacja tego świadczenia odbywa się na Platformie Usług Elek-

tronicznych ZUS. Od 1 sierpnia 2020 r. rodzic dziecka do 18. roku życia 
może aktywować bon. Wystarczy, że po wejściu na PUE ZUS uzupełni 

swoje dane kontaktowe, a następnie aktywuje bon. Po aktywacji rodzic 
otrzymuje specjalny kod, który należy pokazać podmiotowi turystyczne-
mu podczas dokonywania płatności bonem. Każda płatność będzie po-
twierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym w SMS-ie.

Profil na PUE ZUS można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufa-
nego i bankowości elektronicznej. Wszelkie informacje w tej sprawie są 
na stronie internetowej ZUS. Jest tam także dostępny film pokazujący, jak 
założyć profil na PUE. Pomocą służą również pracownicy Zakładu. W 
tym celu działa specjalna infolinia ZUS (22-11-22-111).

Monika Kiełczyńska – Regionalny rzecznik prasowy ZUS
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Najlepsi z najlepszych walczyli  
o medale i puchary w Warcabach 
100-polowych w Różycy

We współpracy ze Szkołą Podstawową w Różycy i LKS Ko-
luszki, Gminny Organizator Imprez Sportowych przy Urzędzie 
Miejskim w Koluszkach zorganizował mistrzostwa przedszkoli i 
szkół podstawowych Gminy Koluszki w warcabach 100-polowych. 
Do gościnnej Szkoły Podstawowej w  Różycy przyjechało ponad 40 
najlepszych warcabistów z 6 przedszkoli i 6 szkół podstawowych 
Gminy Koluszki.

Rozgrywki prowadzone były na 22 planszach, systemem „każ-
dy z każdym” w czterech kategoriach i grupach wiekowych dziew-
cząt i chłopców. Turniej przebiegał w miłej oraz sportowej atmosfe-
rze, w duchu fair-play. Należy podkreślić, że każda partia zaczynała 
i kończyła się podaniem sobie dłoni, wyrażając w ten sposób szacu-
nek dla przeciwnika. 

Przedszkola
W grupach najmłodszych warcabistów w kategorii dziewcząt:
I miejsce zajęła Julia Tomczyk Przedszkole Nr 2 wygrywając 

wszystkie pojedynki
II miejsce zdobyła Maria Kotynia Przedszkole Nr 1 
III miejsce Łucja Kopacz Przedszkole w Różycy 
W chłopcach: 
I miejsce Piotr Sujta Przedszkole w Różycy (wszystkie wygra-

ne pojedynki) 
II miejsce Jakub Tylak Przedszkole Nr 1
III miejsce Igor Chruściel Przedszkole Nr 2
W klasyfikacji drużynowej po dogrywkach I miejsce zajęło 

Przedszkole Nr 2 w Koluszkach, II - Przedszkole w Różycy, III - 
Przedszkole Nr 1 w Koluszkach. 

W kategorii szkół podstawowych
Dziewczęta 2012 i młodsze: 
I miejsce Lena Marczyk SP Gałków Duży 
II miejsce Julia Matusiak SP Długie 
III miejsce Alicja Staroń SP Będzelin
Chłopcy 2012 i młodsi: 
I miejsce Dawid Ziobrowski  SP 2 
II miejsce Iwo Truszczyński SP 1 
III miejsce Jakub Super SP Będzelin
Dziewczęta 2011-2009: 
I miejsce Laura Nowak SP Różyca 
II miejsce Amelia Mela SP 2 Koluszki 
III miejsce Patrycja Pecyna SP Długie 
Chłopcy 2011-2009:
I  miejsce Jakub Malinowski SP Będzelin 
II miejsce Michał Jarzębski SP 2 Koluszki I
III miejsce  Piotr Koprowski SP 1 Koluszki
Dziewczęta 2008-2007:
I miejsce Kornelia Krakowiak SP 2 Koluszki (wszystkie wygra-

ne pojedynki)
II miejsce Patrycja Jabłońska SP Długie
III miejsce Zofia Studzińska SP Różyca
Chłopcy 2008-2007:
I miejsce Igor Rzesiewski SP 1 Koluszki
II miejsce Przemek Piasny SP 2 Koluszki
III miejsce Jakub Ludwiczak SP Różyca  

Klasyfikacja drużynowa: I miejsce SP 2 Koluszki, II miejsce SP 
1 Koluszki, III miejsce SP Będzelin.

Wszyscy uczestnicy rozgrywek otrzymali słodycze i napoje, 
pierwsza trójka medale. Za I-III miejsce w  kategorii przedszkola i 
szkoły podstawowe puchary wręczane były przez z-cę burmistrza 
Koluszek Krystynę Lewandowską, dyrektora SP Różyca Anetę 
Mrówka, i przedstawiciela gminnego organizatora imprez sporto-
wych - sędziego głównego Antoniego Tomczyka.

Dzieciom i opiekunom dziękujemy za przyjazd, serdecznie 
dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji turnieju i sędziowa-
niu, zapraszamy za rok. 
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Piłkarski festiwal KKS Koluszki 2022
W sobotę 7 maja KKS Koluszki hucznie fetował piłkarskie 

święto. Tego dnia na obiektach sportowych przy ul. Zagajnikowej w 
Koluszkach zorganizowany został  mocno obsadzony turniej roczni-
ków 2014 i 2015. Do naszego miasta m.in. z Łodzi, Piotrkowa, Beł-
chatowa i Skierniewic, zjechały się najlepsze Akademie piłkarskie 
naszego województwa. Łącznie wystawiono około 30 zespołów. 
Było dużo dobrego grania, rywalizacja, świetnej zabawy i miłej ro-
dzinnej atmosfery. Młodych piłkarzy odwiedziła nawet jednostka 
OSP Koluszki. Ich wóz strażacki był wspaniałą atrakcją dla naj-
młodszych kibiców. Organizatorzy mają nadzieję, że turniej ten zo-
stanie już na stałe wpisany do kalendarza rozgrywek.

KKS Koluszki składa gorące podziękowania za pomoc w organiza-
cji wydarzenia: Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego z Koluszek „PIE-
KARSKI”, Piekarni Olszyńscy, Centrum Ogrodniczemu ANPOL, oraz 
wspaniałym rodzicom zawodników i zawodniczek z KKS Koluszki.

Trenerzy i działacze zaangażowani w wydarzenie: Gabriel Ki-
lian, Marcin Krzemiński, Rafał Rybicki, Piotr Sowik, Bartosz Kac-
perski, Krzysztof Grzelak, Michał Borys, Konrad Surmański, Grze-
gorz Robaszek.

(pw, info i fot KKS Koluszki)
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Obchody „Dnia Strażaka” połączone  
ze 110-leciem powstania  
OSP w Koluszkach

W dniu 3 maja br. odbyły się miejsko-gminne obchody Dnia 
Strażaka, połączone z uroczystością 110-lecia powstania Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Koluszkach. Gospodarzem uroczystości, z 
racji jubileuszu, była jednostka OSP w Koluszkach. 

Pododdziały straży pożarnej wraz z pocztami sztandarowymi i 
zaproszeni goście przemasze-
rowali na plac wewnętrzny 
jednostki, gdzie odbył się 
przegląd pododdziałów oraz 
uroczysty apel, który zapo-
czątkowało złożenie meldun-
ku przez dowódcę uroczysto-
ści druha Piotra Krusia, 
Zastępcy Komendanta Woje-
wódzkiego PSP w Łodzi st. 
bryg. Zbigniewowi Łyszko-
wiczowi. 

Po uroczystym podniesie-
niu flagi państwowej na 
maszt, Prezes OSP w Kolusz-
kach dh. Jacek Łaszczyk prze-
czytał historię koluszkowskiej 
jednostki.

Był to też moment na okolicznościowe przemówienia zaproszo-
nych gości oraz  wręczenie  strażakom oraz druhom młodzieżowej 
drużyny pożarniczej odznaczeń i wyróżnień za wzorową postawę  
jak i długoletni staż służby w jednostce. Wyróżnieni brązową odzna-
ką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zostali: Jaśkiewicz Patrycja, 
Jędrzejewska Maja, Kobierzycka Amelia, Kobierzycka Karina, Ku-
bicz Maja, Kubicz Piotr, Kuźniak Zofia, Malinowska Julia, Mali-
nowska Zuzanna, Nyk Natalia, Ołubek Julia, Ołubek Amelia, Ruciń-
ska Wiktoria, Smejda Martyna, Czaplejewicz Dominika, Rolczyńska 
Marta. 

Odznaką „Za wysługę lat” uhonorowani zostali: Lach Stanisław 
– 60 lat, Łaszczyk Jacek – 35 lat, Jadczak Rafał – 30 lat, Nowak Ire-
na – 30 lat, Drożdżyk Anna – 25 lat, Brzózka Jakub – 20 lat, Sko-
rzycki Adrian – 10 lat, Nowakowski Mateusz – 10 lat, Kaczorowski 
Krzysztof – 10 lat. 

Po części oficjalnej przyszedł czas na strażacką biesiadę, a dla 
mieszkańców gminy Koluszki, sympatyków pożarnictwa oraz naj-

młodszych, był to moment na zabawę, rozmowę jak i obejrzenie sa-
mochodów i sprzętu ratowniczego, jakim dysponują jednostki OSP 
z terenu gminy Koluszki.

Swoją obecnością, strażacką uroczystość uświetnili m. in. za-
stępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi st. bryg. Zbi-
gniew Łyszkowicz, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Ko-
luszkach bryg. Tomasz Zabrzewski, Senator RP Krzysztof 
Kwiatkowski, Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, Sekretarz 
Gminy Beata Kusiak-Stanisławska, Skarbnik Gminy Bogusława 
Kubicz, Przewodnicząca Rady Gminy Anna Szostak.

Swoją obecność zaznaczyła także nowo powstała drużyna dzie-
cięco-młodzieżowa z OSP Długie. Był to dla niej pierwszy wyjazd 
na dużą uroczystość i ogromne przeżycia.  
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Szymon Matysiak laureatem  
konkursu biologicznego

Organizowane przez kuratoria oświaty konkursy przedmiotowe 
co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczniów szkół pod-
stawowych. Sprzyjają pogłębianiu wiedzy, rozwijają zainteresowa-
nia i twórcze myślenie. Co więcej, otwierają drzwi do przyszłości. 
Zdobycie tytułu laureata daje pierwszeństwo w przyjęciu do wybra-
nej przez ucznia szkoły średniej.

Droga ta nie jest łatwa. Wy-
maga talentu, wiąże się z determi-
nacją i systematycznością. Kon-
kursy przedmiotowe składają się z 
trzech etapów: szkolnego, rejono-
wego, wojewódzkiego. Przez 
wszystkie te etapy, wykazując się 
ogromną wiedzą biologiczną oraz 
praktycznymi umiejętnościami, z 
łatwością przeszedł Szymon Ma-
tysiak, uczeń klasy 8 c Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Koluszkach i 
uzyskał tytuł Laureata Wojewódz-
kiego Konkursu Biologicznego. 

Na ostatnim etapie konkursu wykazał się wiedzą na poziomie liceal-
nej klasy biologiczno-chemicznej. Szymon musiał rozpoznać choroby 
genetyczne i ich podłoże, wiedzieć, jakie są zasady dziedziczenia wie-
lu cech ludzkich, jak rozmnażają się trutnie. Musiał też znać szczegó-
łową budowę DNA, rozumieć przebieg procesów podziału komórki, 
rozpoznać różnice między komórkami eukariotycznymi a komórkami 
bakterii i wykazać się znajomością wielu innych trudnych zagadnień 
biologicznych.

Szymon poradził sobie z testem wyśmienicie i uzyskał 91%, zo-
stał jednym z 12 uczniów w województwie z takim tytułem. Serdecz-
nie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów już w szkole średniej.

Opiekun koła biologicznego Małgorzata Owczarek

Nadchodzi drugi plener  
malarski w Lisowicach

Miejski Ośrodek Kultury 
w Koluszkach serdecznie za-
prasza na II plener malarski. 
Wydarzenie rozpocznie się 22 
maja (niedziela) o godz. 10:00 
w Lisowicach. W otoczeniu 
natury i bogatej historii każdy 
z uczestników otrzyma ze-
staw przyborów malarskich 
oraz farb i stworzy niepowta-
rzalne dzieło w technice farb 
olejnych na płótnie. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązują zapisy pod nr 
tel. 601 291 039 (od poniedziałku do piątku) lub osobiście w sekre-
tariacie MOK w godzinach pracy ośrodka. Zapraszamy!
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Piłka nożna
Klasa okręgowa
Kolejka 23.   7-8 maja

Włókniarz Pabianice - LKS Różyca   2:0

Najbliższe mecze
LKS Różyca - GKS Ksawerów  14 maja, 15:00

Tabela
1. AKS SMS Łódź    21  49   100-26   
2. GKS Ksawerów    21  48   62-31   
3. LKS Różyca     21  43   68-42   
4. ŁKS III Łódź     21  42   72-28   
5. Ner Poddębice    22  41   69-39   
6. Włókniarz Pabianice  21  33   48-31  
7. Zawisza Rzgów    21  33   36-48  
8. Iskra Dobroń     21  31   58-61  
9. Termy Uniejów    22  25   48-56   
10. Włókniarz Zgierz   19  22   41-47  
11. KAS Konstantynów   21  22   27-46  
12. UKS SMS Łódź   20  22   33-48  
13. Victoria Rąbień    20  19   48-61   
14. Sokół II Aleksandrów 20  18   35-48   
15. Sarnów/Dalików   23    3   18-151  

Klasa A 2021/2022, grupa: Łódź II
1. LZS Justynów    19  42   68-30   
2. KKS Koluszki    18  39   49-24   
3. Błękitni Dmosin    19  35   72-40  
4. LKS Gałkówek    18  35   47-30  
5. Polonia Andrzejów    19  34   55-34   
6. Czarni Smardzew   20  33   40-33   
7. Huragan Swędów   18  32   59-55   
8. Boruta II Zgierz    19  29   40-21   
9. Zjednoczeni II Stryków 18  25   50-53   
10. Iskra Głowno    19  17   33-60   
11. Victoria Łódź    19  16   28-51   
12. LKS Kalonka    18    9   27-83   
13. Sokół Popów    18    2   16-70  

Kolejka 21.   7-8 maja
Victoria Łódź - LKS Gałkówek   3:3 (2:2)

Gole: J.Szczepaniak 25’, Ł. Modranka 42’, K.Karpiński 70’
Skład: Dominiak, Maślanko, Kryczka, Adamczyk, Fic, Kotlic-

ki, Brzeziński, Karpiński, Szczepaniak, Choroszyński, Modranka. 
Rezerwowi: Majcher, Mizera, Płeska, Brdoń, Padua, Małagowski. 

LKS Kalonka - KKS Koluszki   1:7 (0:3)
Gole: Majerowski x3, Kościelecki x2, Marczyk, Jankowski
Skład: Stachecki, Potakowski, Grzelak, Perek, Grobelny A., 

Marczyk, Jankowski, Kacperski, Ratajski, Kościelecki, Sztuka. 
Zmiany: P. Wojtaszek, M. Grobelny, Filipczak, Szydlik, Krzepiński, 
Sadowski, Majerowski

Najbliższe mecze
LKS Gałkówek - Błękitni Dmosin  14 maja, 16:00
KKS Koluszki - Victoria Łódź  14 maja, 16:00

Tenisiści LKS Koluszki  
na 8 miejscu w IV lidze

Zakończyły się grupowe rozgrywki w IV łódzkiej lidze tenisa 
stołowego, w ostatnich dwóch meczach LKS Koluszki pokonał na 
wyjeździe Omegę Kleszczów 
10:0 i u siebie w gościnnej sali  
SP Długie zespół MLUKS 
Piotrków Trybunalski 7:3. 

Dzięki dwóm ostatnim 
zwycięstwom koluszkowska 
drużyna zajęła 8 miejsce i po-
zostaje w IV lidze. W klasyfi-
kacji indywidualnej ŁOZTS, 
5 miejsce zdobył Władysław 
Czuj, 26. Sylwester Zimoń, 
27. Jerzy Malinowski, 31. 
Bogdan Błaziński, 42. Antoni 
Tomczyk, 45. Jacek Filipczak, 
55. Piotr Mróz, 62. Marek Gó-
recki, 64. Agnieszka Szulc, 
65. Kacper Kowalczyk. 
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Kolej na Równość  

Konferencja o równości  
płci i nie tylko

Jak wspominaliśmy w poprzednim wydaniu naszego tygodnika, 
28 kwietnia w sali widowiskowej Urzędu Miejskiego w Koluszkach 
odbyła się Konferencja zatytułowana „Kolej na Równość” - Kolusz-
ki z Kobietami i dla Kobiet.  Na spotkaniu tym poruszono wiele cie-
kawych wątków, a wystąpienia zaproszonych gości, a zarazem re-
prezentantów  placówek gminnych ale i powiatowych udowodniły, 
że temat ten rozpatrywać można na wiele sposobów. 

Koordynatorka projektu i prowadząca konferencję, Mariola 
Garnys-Jaskóła- wraz z Bogną Stawicką, moderatorką spotkania- 
zaprosiła do współpracy przedstawicieli m.in. instytucji społecz-
nych i placówek edukacyjnych z Koluszek, aby poznać ich punkt 
widzenia, a także wspólnie szukać najlepszych i najbardziej efek-
tywnych form wsparcia i pomocy. 

Jako pierwsza głos zabrała Pani Aleksandra Balcerak, dyrektor 
Koluszkowskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W trakcie 
swojego wystąpienia zwróciła uwagę na bardzo ważny i równie kon-
trowersyjny w ostatnich latach temat, jakim jest określenie Gender. 
Wyjaśniała, jak należy słowo to- budzące w wielu z nas najgroźniej-
sze demony i to po obu stronach sporu- rozumieć oraz, że zjawiska 
Gender nie wolno lekceważyć, gdy spotkamy się z jego choćby naj-
mniejszymi objawami u naszych bliskich, niekoniecznie najmłod-
szych.              

-Współczesna psychologia i socjologia rozróżnia dwie płcie: 
biologiczną( sex) i kulturową (Gender). O płci biologicznej nie trze-
ba nikogo uświadamiać, natomiast warto przypomnieć czym jest 
tzw. Płeć Kulturowa. – Płeć biologiczna odnosi się do somatyki 
(soma z języka greckiego: ciało), natomiast płeć kulturowa odnosi 
się do ludzkiej psychiki( Psyche- dusza z całym doświadczeniem ży-
ciowym, emocji itd.) Przy tej okazji warto zacytować nie tylko Pre-
legentkę z  konferencji lecz także Światową Organizację Zdrowia 
WHO: „Gender są to stworzone przez społeczeństwo role,  
zachowania, aktywności i atrybuty, jakie dane społeczeństwo uznaje 
za odpowiednie dla mężczyzn i kobiet”. – Jest to zespół cech i za-
chowań, ról płciowych i stereotypów, przypisywanych kobietom i 
mężczyznom przez społeczeństwo i kulturę- uzupełniła Aleksandra 
Balcerak. W jej wypowiedzi padły ponadto słowa, które trzeba zacy-
tować, bo obnażają stereotypy wielu polskich rodzin: „Cechy często 
uznawane za genetycznie przypisane kobiecie czy mężczyźnie,  wy-
nikają z uwarunkowania kulturowego lub presji społecznej”. Padły 

przy tym przykre przykłady takich stereotypów, będących źródłem 
psychicznego cierpienia: chłopak nigdy nie będzie się interesował 
kwiatami, dziewczynka zawsze będzie chodziła ubrana w spodnicz-
kę; „Prawdziwy” chłopiec czy mężczyzna zawsze będzie się intere-
sował samochodami itd. Wedle innych stereotypów - kobiety wy-
chowują dzieci, mężczyźni są jedynymi żywicielami rodziny, 
kobiety częściej zajmują się domem, mężczyźni żyją krócej, mężczyź-
ni nie okazują uczuć”- wymie-
niała dyrektorka Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej. 

O problemie, z jakim 
zmagają się niektórzy młodzi i 
towarzyszący w ich sytuacji 
nauczyciele, odkrywając w 
sobie tożsamość z inną płcią, 
wspominali także dyrektorzy 
szkół. Tak, drodzy czytelnicy, 
problem trans płciowości wy-
stępuje nie tylko na filmach 
czy gdzieś w Ameryce, lecz 
także u nas. Tak jak przed zja-
wiskiem uchodźców czy ro-
snącą obecnie liczbą samo-
bójstw, podobnie i przed tego 
rodzaju dramatami ludzkimi 
nie możemy się uchylać, za-
równo jako ateiści lub wyznający jakąkolwiek Religię. 

- Możemy pochwalić się tym, że u nas podziału na role kobiece 
czy męskie nie ma. Każdy, bez względu na swoją płeć biologiczną, 
traktowany jest w takim samym stopniu. Nie ma taryfy ulgowej, gdy 
chodzi o ludzkie zdrowie, życie czy zabezpieczanie płonącego do-
bytku- mówił w swoim wystąpieniu zastępca komendanta  powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach, Tomasz  Zabrzew-
ski.

Kobiety mają się też dobrze w Policji. Wspominał o tym inspek-
tor Marek Wojtczak Komendant Powiatowej Komendy Policji, któ-
remu towarzyszyła sierżant sztabowy Aneta Kotynia, Oficer Praso-
wy Komendy Policji w Koluszkach. Komendant mówił o parytetach  
w szeregach swoich podwładnych. Nie ma tu podziałów na stanowi-
ska, męskie- kobiece. Na wysokich i odpowiedzialnych stanowi-
skach zasiadają zarówno mężczyźni jak i kobiety. Na 132 funkcjona-
riuszy Policji w Koluszkach 26 to kobiety, które zatrudnione są na 
wielu ważnych stanowiskach służbowych. Na przykład na czele wy-
działu kryminalnego zasiada funkcjonariusz-kobieta. Panie w mun-
durach pracują także w innych wydziałach, np. w wydziale ds. wy-
kroczeń czy  w wydziale ds. nieletnich i innych. Niektóre z kobiet są 
dzielnicowymi. Komendant wspomniał też o znowelizowanej usta-
wie anty przemocowej, która weszła w życie w listopadzie ub. roku, 
o prawach kobiet w szerszym kontekście ogólnych praw człowieka 
a także o przemocy domowej, zwłaszcza wobec kobiet. Tu, niestety, 
kobiety nadal nie mają się dobrze. Niebawem będziemy więcej pisać 
o wspomnianej przez Marka Wojtczaka ustawie anty przemocowej. 

O tym, że nie jest idealnie, także w kontekście wielu utrzymy-
wanych przez nasze społeczeństwo stereotypów, mówiła Maria 
Markowska- Kurc, radna Rady Miejskiej w Koluszkach. 

Na początek wspomniała, że w świecie współczesnym, patriar-
chalnym, zdominowanym przez mężczyzn, idealna kobieca intuicja 
nie raz dawała o sobie znać, ratując z wielu trudnych sytuacji. Przy-
pomniała o ważnej roli kobiet w świecie antycznym, ale także przy-
wołała kobiecy geniusz w epoce współczesnej.- Za sukcesem wielu 
mężczyzn nie raz i nie dwa stawały kobiety- stwierdziła. 
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Radna Rady Miejskiej w Koluszkach przypomniała, że wśród 
wszystkich laureatów nagrody Nobla, 10%-około 50 osób-to kobiety, 
w tym trzy Polki ale także o tym, że uszanowanie roli  kobiety w ży-
ciu rodzinnym czy społecznym nadal pozostawia wiele do życzenia. 
Kobiety nierzadko są ogromną podporą rodziny, pozostają też nieoce-
nionymi towarzyszkami życia swoich mężów czy partnerów- w wiel-
kiej polityce. – Niestety nie wszyscy, wszystkich traktują równo. Nie 
przeszkadza nam dużo młodsza żona byłego prezydenta USA Trum-
pa, natomiast byliśmy świadkami oburzenia, płynącego z Polski pod 
adresem prezydenta Francji, którego życiowa partnerka jest dużo od 
niego starsza. Dawne stereotypy w tym względzie wciąż są z nami- 
zauważyła w swoim wystąpieniu Maria Markowska- Kurc.

W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolusz-
kach głos zabrała Agnieszka Szyk. -Spotykamy się w naszej pracy z 
brakiem zaradności życiowej, osobami starszymi, których schorze-
nia nie pozwalają samodzielnie funkcjonować. Mierzymy się z bra-
kiem kompetencji wychowawczych, problemami związanymi z uza-
leżnieniem od środków psychoaktywnych i alkoholu, przemocą w 
rodzinie oraz szeroko rozumianymi kłopotami dnia codziennego- re-
ferowała Agnieszka Szyk z koluszkowskiego MOPSu. W nawiąza-
niu do głównego tematu konferencji, Agnieszka Szyk przypomniała, 
że w MOPS w Koluszkach działa  Zespół Interdyscyplinarny do 
Spraw Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie. Spośród wszystkich 
klientów Koluszkowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 60% sta-
nowią kobiety. – Sprawcami większości dramatów tych rodzin są 
mężczyźni, nadużywających alkoholu- stwierdziła Pani Agnieszka. 
Dodała, że zasadą pracowników MOPSu jest pomoc i dobro świad-
czone każdemu, kto jej potrzebuje, bez względu na rasę, sytuację 
materialną, przekonania czy status społeczny. 

Podczas konferencji Joanna Jeżyna -dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Długiem oraz Aneta Mrówka, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Różycy, omówiły projekt, zatytułowany „Jedność w różnorodno-
ści”, realizowany przez obie Szkoły. W ramach projektu przewidzia-
ne są spotkania z uczniami i ich rodzicami, by pomóc im radzić so-
bie z trudnymi problemami, jakimi jest tytułowa różnorodność ich 
kolegów, koleżanek i dzieci, tak pod względem zachowań a także 
wielorakich uzależnień i niepełnosprawności.  Różnorodność ubie-
rania się, taka niby oczywista sprawa, też, jak się okazuje, wymaga 
otwartości i tolerancji. 

W ramach projektu, w Szkole w Różycy od lat odbywa się 
Szkolny Przegląd Teatrów Profilaktycznych. 

Jolanta Majka- dyrektor Przedszkola w Galkowie Dużym mó-
wiła o realizowanej w jej placówce potrzebie nieustannego przygo-
towywania dzieci do przyszłego, dorosłego życia. – W naszych 
przedszkolach nie patrzymy na płeć, kolor skóry, narodowość czy 
religię. Chcemy, by nasze podopieczne dzieci czuły się bezpiecznie 

u nas, a w przyszłości w środowiskach, w których przyjdzie im żyć. 
Chcemy, by były akceptowane takimi, jakimi są- mówiła Jolanta 
Majka, dyrektor Przedszkola z Gałkowa Dużego. 

Anna Truszczyńska, Prezes  oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Koluszkach, zreferowała wyniki badań w zakresie pa-
rytetów w Oświacie. Dla nikogo jednak nie powinno być dziwne, że 
to środowisko zawodowe jest sfeminizowane jak żadne inne. Nie 
powinno nas to zresztą  dziwić, że większość przedmiotów nauczają 
panie, choć zdecydowana  większość nauczycieli- mężczyzn domi-
nuje w szkołach o kierunkach technicznych i mechanicznych. Pani 
Anna wspomniała tez o zarobkach nauczycieli, które są uzależniane 
od stopnia kariery zawodowej, różnica płci nauczyciela nie stanowi 
tu żadnego kryterium. 

Sądząc po wystąpieniach prelegentów można bez wahania 
stwierdzić, że podczas debaty zawiązała się sieć współpracy pomię-
dzy różnymi instytucjami gminnymi, powiatowymi, oświatowymi, 
którym na sercu leży dobro naszej lokalnej społeczności. 

Zk

Matura 2022
W Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach przy ulicy Budowlanych w 

tym roku do egzaminu dojrzałości przestąpiło 51 uczniów. Część 
maturzystów zakończy naukę na tym etapie, inni zamierzają ubiegać 
się o indeksy akademickie. Z uwagi na profil szkoły, wśród przed-

miotów cieszących się największym zainteresowaniem na maturze, 
na poziomie rozszerzonym abiturienci zdają głównie języki obce i 
przedmioty ścisłe. 

Uczniom zdającym maturę życzymy połamania długopisów!
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Burmistrz Koluszek informuje
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 

95-040 Koluszki od dnia 10.05.2022 r. do dnia 31.05.2022 r., wy-
wieszony jest wykaz o przeznaczeniu w trybie bezprzetargowym do 
dzierżawy na okres od 1.05.2022 r. do 30.04.2025 r., części o pow. 
18 m2 nieruchomości położonej w mieście Koluszki, w obrębie 7, 
oznaczonej numerem ewidencyjnym działki: 99/1 o pow. 884 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.

Potyczki z mitologią w „JEDYNCE”
W dniu 5 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 1w Kolusz-

kach odbył się Konkurs Mitologiczny ,,Stąd do Olimpu’’ dla klas 
piątych. Konkurs, mający długą tradycję, powrócił po dwuletniej 
przerwie i - jak zwykle - wzbudził duże zainteresowanie wśród pią-
toklasistów. W tym roku aż pięć trzyosobowych drużyn rywalizowa-
ło o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły. Każda z drużyn musiała 
nie tylko wykazać się wiedzą na temat greckich bogów i herosów, 
ale też przygotować i zaprezentować autorską scenkę, inspirowaną 
mitologią grecką. Walka była bardzo wyrównana; wygrała drużyna 
,,Historyczne Cerberki’’ z klasy 5A w składzie: Iga Wieczorek, Stel-
la Pruszyńska i Hania Grzelak.

Mitologiczne zmagania stały się barwnym widowiskiem dzięki 
uczennicom i uczniom klasy 8C, którzy wystąpili w roli organizatorów, 
ale też aktorów – zapewnili muzyczną i plastyczną oprawę konkursu, 
zadbali o jego sprawny przebieg, pomogli w sprawach technicznych. 

W przygotowaniach pomogły też uczennice z klasy 6A oraz 
osoby prowadzące konkurs: Marysia Rygiert z klasy 7C i Borys 
Opulski z 7B. 

Oprócz głównych zmagań konkursowych odbyła się konkuren-
cja plastyczna pod hasłem ,,Wojownicy i wojowniczki w mitologii 
greckiej’’. Prace szóstki artystek oceniła publiczność. Wygrała Iga 
Wieczorek z klasy 5A. Zmagania konkursowe odbyły się pod czuj-
nym okiem p. Anny Malechy i p. Katarzyny Wójcik.

TAI CHI dla seniora
Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnej Progressio zaprasza 

seniorów na bezpłatne lekcje Tai chi. Zajęcia rozpoczęły się 10 maja 
i będą prowadzone przez dwa miesiące.

Fundacja serdecznie zaprasza chętne osoby, szczególnie w wie-
ku 60 lat i więcej we wtorki oraz czwartki na godz. 16:00 nad zalew 
w Lisowicach, do urokliwego przyrodniczo miejsca z otuliną leśną i 
alejkami do spacerów.

Półtoragodzinne zajęcia pozwolą poznać wiele ćwiczeń zdro-
wotnych, pochodzących z Chin a opracowanych około XI wieku.

Tai Chi, to powolne, relaksujące ruchy, dzięki którym można 
poprawić nasze zdrowie i zrelaksować umysł i ciało. Spośród wielu 
korzyści jakie daje taka forma rekreacji, to poprawa krążenia, 
wzmocnienie układu kostno-stawowego, czy redukcja stresu i spo-
kojniejszy sen. Dodatkowo każdorazowo dla seniorów uczestniczą-
cych w zajęciach przygotowany zostanie poczęstunek.

Uczestnicy proszeni są o ubrać się w luźny, nie krępujący ru-
chów strój oraz płaskie obuwie.       
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Burmistrz Koluszek informuje 
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach,  

ul. 11 Listopada 65, w dniach od 10.05.2022 r. do dnia 31.05.2022 r., 
wywieszone są wykazy o przeznaczeniu:

- działki gruntu, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 
204/2 o pow. 0,3000 ha, położonej w miejscowości Przanowi-
ce, obręb Przanowice, gm. Koluszki, do dzierżawy w drodze 
bezprzetargowej,

- działek gruntu, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 
104/4 o pow. 0,4000ha, 91/100 o pow. 297 m2, 91/101 o pow. 
331 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 ogłasza:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 

niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Wierz-
chy, obręb Wierzchy, stanowiącej własność Gminy Koluszki:

- działka nr 281/2 o pow. 0,2000 ha, 
 cena wywoławcza 110 000,00 zł, 
   wadium 11 000,00  zł, 
 postąpienie minimalne 1 100,00 zł.

Nieruchomość znajduje się w terenie nieobjętym planem zago-
spodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomość określo-
na jest jako RN – tereny rolnicze o niskiej intensywności rolniczej. 
Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek– Br-RVI    
i RVI. 

Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona i 
niezagospodarowana. Dojazd do nieruchomości drogą o utwardzo-
nej nawierzchni.         

Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 
w sali nr 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w ka-
sie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości danej 
działki, nie później niż do godz. 12.00 20 czerwca 2022 r. lub na 
konto Urzędu nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank 
Polski S. A. o/Koluszki najpóźniej do dnia 20 czerwca 2022 r.  
(włącznie). 

Pełna treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Li-
stopada 65 oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu: www.
koluszki.pl i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicz-
nej.    

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w 
Koluszkach, tel. (44) 725-67-54.

Burmistrz Koluszek ogłasza:
pierwszy przetarg ustny ograniczony, na sprzedaż nieruchomo-

ści niezabudowanej, położonej  w miejscowości Różyca, obręb Ró-
życa, stanowiącej własność Gminy Koluszki:

- działka nr 89/49 o pow. 0,0156 ha, 
 cena wywoławcza 19 500,00 zł brutto (z podatkiem VAT),
 wadium 2 000,00 zł, 
 postąpienie 200,00 zł.

Obecnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania na 
ten teren. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacji indywidualnej i 
usług (MNL). Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako 
użytek - Bp. 

Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w 
Brzezinach, w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest 
księga wieczysta Kw nr LD1B/00030082/0.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 
w sali nr 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w ka-
sie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości danej 
działki, nie później niż do godz. 12.00 06 czerwca 2022 r. lub na 
konto Urzędu nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890, najpóźniej do 
dnia 06 czerwca 2022 r. (włącznie) oraz złożenie pisemnego zgło-
szenia uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 06 czerwca 
2022 r. (włącznie). 

Przetarg został ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsia-
dujących z tą nieruchomością tj. działek 89/5, 89/46 i 89/35.

Pełna treść głoszenia o przetargu wywieszona jest na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz za-
mieszczona jest na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl i 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w 
Koluszkach, tel. (44) 725-67-54.

OGŁOSZENIE
Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 19.05.2022 r. 

o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) na terenie OSP Długie od-
będzie się zebranie wiejskie Sołectwa Długie – Turobowice w spra-
wie zmiany zadań funduszu sołeckiego przyjętego do realizacji w 
roku 2022.
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OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Ogrodowe usługi glebogryzarką, 
traktorkiem kosiarką lub wertykula-
torem, tel. 515-947-149
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Usługi remontowo-budowlane. 
Gładzie, karton-gips, płytki, panele, 
tel. 785-973-266
Dachy, krycie papą termozgrzewalną, 
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
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 
Zatrudnimy montera przyczep  
i zabudów samochodowych. DRIVAL 
Żelechlinek 787-983-969
Zatrudnimy spawacza MIG/MAG. 
Możliwość przyuczenia. DRIVAL 
Żelechlinek 787-983-969
Zatrudnimy magazyniera. Produk-
cja przyczep, zabudów samochodo-
wych i konstrukcji stalowych. 
DRIVAL Żelechlinek 787-983-969
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
budowlanego w Koluszkach, 
604-574-055 

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Zamienię dom na mieszkanie  
w bloku o małym metrażu,  
tel. 602-342-180
Mieszkanie M-3, 49 m2, II piętro, 
tel. 603-316-606

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia pokój 30 m2,  
601-835-140
Posiadam mieszkanie do wynajęcia, 
M-4, ul. Głowackiego,  
tel. 880-653-802
Do wynajęcia duży garaż,  
tel. 785-645-168
Do wynajęcia na działalność budynek 
100 m2, parking, tel. 605-236-737

SPRZEDAM
Kompleksowa sprzedaż pokryć 
dachowych. Pomiar i wycena gratis, 
tel. 44 714-05-38
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

ZDROWIE/URODA
UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrowski, 
Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 1. 
Pon/Śr/Pt: 12.00 - 16.00. WAZEK-
TOMIA, WSZYWKI (Esperal),  
tel. 602-190-429

USŁUGI
Pranie dywanów, kanap, foteli, 
krzeseł, 512-450-390
Malowania, drobne remonty,  
tel. 575-242-774

Zatrudnimy specjalistę d/s sprzętu  
i transportu, brukarzy i asfalciarzy 
oraz operatorów maszyn. Wysokie 
zarobki. CV na e-mail: buddrogstan@
wp.pl. Tel. kontaktowy 609-759-659, 
605-053-812 w godz. 7-15.
Zatrudnię pracownika do produkcji 
palet, tel. 785-998-740
Zatrudnię kierowcę auta dostaw-
czego z obsługą magazynu,  
604-574-055 
Zatrudnię operatora koparko-łado-
warki z doświadczeniem, prace 
kanalizacyjne tel. 665-183-407
Zatrudnię kierowcę C+E kraj  
tel. 607-834-875
DOZ S.A. to spółka zarządzająca 
największą w kraju siecią Aptek dbam 
o zdrowie. Jesteśmy pięciokrotnym 
laureatem Great Place to Work, 
nagrody dla najlepszych miejsc pracy! 
Aktualnie do DOZ Aptek w Kolusz-
kach poszukujemy: kierownika apteki, 
magistra farmacji, technika farmaceu-
tycznego. Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt: tel. 603 670 115,  
e-mail dmarkiewicz@doz.pl.
Zatrudnię fryzjera, 796-337-568
Zatrudnimy kelnerów, 25zł/h, 
praca od zaraz - kontakt  
tel. 501-164-805 lub 601-205-052
Zatrudnię szwaczki, praca w szwalni 
w Koluszkach, tel. 531-601-101
Firma PPHU„IWA” zatrudni 
pracownika biurowego. Wskazana 
znajomość języka angielskiego,  
tel. 602-57-97-06 
Poszukujemy opiekunki dla  
3-letniej dziewczynki. Praca ma  
charakter wakacyjny po 2 tygodnie 
w lipcu i sierpniu. Lokalizacja  
to Koluszki. Kontakt na numer: 
662-220-260

Zatrudnię do zakładu krawieckiego 
prasowaczkę lub osobę do przyucze-
nia, tel. 511-384-185
Kierowcę kat. B zatrudnię,  
tel. 605-439-267
Zatrudnię szwaczki i prasowaczki, 
693-426-098
Zatrudnię kierowcę kat. C.  
Dystrybucja, 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
Szwalnia zatrudni szwaczki  
z doświadczeniem w szyciu odzieży 
damskiej, 605-600-896
Zatrudnię do układania kostki 
brukowej. Umowa o pracę atrakcyj-
ne zarobki, 537-954-994
Zatrudnię operatora koparki,  
tel. 603-692-065
Zatrudnię budowlańców - murarzy, 
pomocników - 505-509-874
Zatrudnię szwaczki na zakład oraz 
chałupniczo, tel. 698-628-352

RÓŻNE
Ziemię, gruz oddam, 604-220-584
Kajaki-Pilica, Spływy,  
tel. 506-704-420

Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach zatrudni  
na stanowisku „Kierowca” kategoria D (Autobus) 

- Umowa o Pracę. Kontakt pod nr tel. 44 714 19 20,  
661 668 286, 501 162 254, lub w siedzibie placówki  

95-040 Koluszki ul. Pomorska 13 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach zatrudni  
na stanowisku „Kierowca” kategoria B (Bus 8+1) 

- Umowa o Pracę. Kontakt pod nr tel. 44 714 19 20,  
661 668 286, 501 162 254, lub w siedzibie placówki  

95-040 Koluszki ul. Pomorska 13

Sprzedam działki budowlane, prąd-woda. Strzelna gm. Jeżów,  
608-353-821

ZATRUDNIĘ 

spawacza, ślusarza  
i frezera. 

PROMASZ Koluszki. 
Kontakt 601 426 601
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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

Zatrudnimy pomocnika 
w branży hydraulicznej  

z doświadczeniem  
lub do przyuczenia  

tel. 720-449-216

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

Firma Starmeat w Koluszkach  

zatrudni: 

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

• specjalistę ds. sprzedaży, wymagania: znajomość jęz. angielskiego
• sekretarkę, wymagania: komunikatywna znajomość jęz. angiel-

skiego
• elektromechanika: ks. sanitarno-epidemiologiczna, praca zmianowa
• operatora wózka widłowego: ks. sanitarno-epidemiologiczna, 

praca zmianowa,
• pracownika utrzymania czystości: ks. sanitarno-epidemiologiczna,
• pracowników rozbioru/produkcji: ks. sanitarno-epidemiologiczna; 

praca 06.00 – 14.00 

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, ubezpieczenie grupowe, 
prywatną opiekę medyczną. 

CV prosimy przesyłać na adres: administracja@starmeat.pl  
lub składać osobiście w siedzibie firmy:  

Koluszki, ul. Zielona 18, tel. 577 669 730
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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

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

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  
13.05

15:00 IGRZYSKA ZWIERZAKÓW
17:00 FUCKING BORNHOLM
19:00 BOSCY

Sobota  
14.05

15:00 IGRZYSKA ZWIERZAKÓW
17:00 FUCKING BORNHOLM
19:00 BOSCY

Niedziela  
15.05

15:00 IGRZYSKA ZWIERZAKÓW
17:00 FUCKING BORNHOLM
19:00 BOSCY

Środa  
18.05

17:00 FUCKING BORNHOLM
19:00 BOSCY

Czwartek  
19.05

17:00 FUCKING BORNHOLM
19:00 BOSCY

FUCKING BORNHOLM
Polska / Komedia / Dramat / 2022 / 

Premiera 2D

Grupa przyjaciół wy-
biera się z dziećmi na trady-
cyjny wyjazd na długi week-
end, który od lat spędzają na 
duńskiej wyspie Bornholm. 
Incydent między dziećmi 
wywoła falę kryzysu w ich 
relacjach. Każda z par spra-
wia wrażenie szczęśliwej, 
ale czy tak jest naprawdę? 
Czy żyją pozorami?

BOSCY
Hiszpania / Komedia / Dramat / Premiera / 2D Napisy

Ekscentryczny milioner po-
stanawia stworzyć film, dzięki 
któremu zapisze się w historii. Na 
fotelu reżysera zasiada równie 
słynna co kontrowersyjna Lola 
Cuevas (Penélope Cruz), która do 
głównych ról w filmie angażuje 
prawdziwe legendy w swoim fa-
chu. Jej wybór pada na hollywo-
odzkiego amanta Félixa Rivero 
(Antonio Banderas) oraz ikonę te-
atru Ivána Torresa (Oscar Mar-
tínez). Problem w tym, że obaj pa-
nowie, choć w swoich kategoriach 

osiągnęli i zdobyli już wszystko, cierpią na przerost ego i delikatnie 
mówiąc, nieszczególnie za sobą przepadają. Pytanie kto z nich pozo-
stanie na placu boju, kiedy po raz pierwszy wybrzmi słynne: „Kame-
ra i… akcja!”?

IGRZYSKA ZWIERZAKÓW
Australia/USA / Animowany / 2020 / 

Premiera 2D Dubbing

Urodzona opty-
mistka Daisy marzy 
o tym, żeby wygrać 
wielkie zawody dla 
„Najstraszniejszych 
zwierząt świata”. 
Problem w tym, że 
będąc uroczym ssa-
kiem z gatunku ku-
oka, przypominają-
cym skrzyżowanie 
chomika z… kangu-
rem, ma nikłe szanse 
na rywalizację z naj-
większymi i najgroź-
niejszymi drapieżni-
kami planety. Ale od 
czego są upór i wier-
ni przyjaciele. Aby 
dokonać niemożli-
wego, Daisy roz-
pocznie trudny tre-

ning pod okiem starego mistrza – Frankiego. Ćwicząc siłę, zręczność 
i intelekt, zrobi wszystko, żeby udowodnić światu zwierząt, że wola 
walki i szansa na medale wcale nie musi iść w parze z muskułami, 
groźnym wyglądem i długością paszczy, szpona czy ogona.

Kontakt  
z redakcją:

tel.
44 725-67-18

e-mail:
twk@koluszki.pl



Obchody „Dnia Strażaka”,  
110-lecie powstania OSP Koluszki


