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Policja – 112, 47 842 12 11
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

22.07  
ul. Brzezińska 54

23.07  
ul. Przejazd 6

24.07  
ul. 11 Listopada 33

25.07  
ul. Żwirki 2

26.07  
ul. Głowackiego 20

27.07  
ul. Korczaka 5

28.07  
ul. Sikorskiego 6A
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Kalendarium gminnych wydarzeń
 � 23 lipca - DZIEŃ BANIEK MYDLANYCH, Park Miejski w Ko-
luszkach, od godz. 15.00  

 � 23 lipca - ŚWIĘTO KOLORÓW „HOLIKI”, Park Miejski w Ko-
luszkach, od godz. 17.30  

 � 23 lipca - nocne zwiedzanie Lisowic, od godz. 21.00 
 � 18 września - gminne dożynki, Park Miejski w Koluszkach, wy-
stąpi zespół disco polo Classic 

Modernizacja drogi w Jeziorku  
ze wsparciem marszałkowskim 

Wkrótce rozpocznie się przebudowa drogi przez Jeziorko. Gmi-
na jest już po przetargu. Modernizacją zostanie objęty odcinek od 
zakrętu na Zygmuntów, do kapliczki. Koszt zadania to blisko 2 mln 
zł. Dodajmy, że w ramach wsparcia inwestycji, gmina pozyskała 188 
tys. zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego. 

(pw)

Sezon kąpielowy w Lisowicach 
Przypominamy, że w Lisowicach możemy korzystać nie tylko 

ze strzeżonego kąpieliska w zalewie, ale także z odkrytych basenów. 
Obiekty do kąpieli są czynne w godzinach 11.00-19.00.

Wypoczywającym udostępniona jest także wypożyczalnia kaja-
ków i rowerów wodnych. Na wyposażeniu kąpieliska jest również 
darmowa zjeżdżalnia ANAKONDA. Atrakcja czynna jest w sobotę 
i niedzielę w godz. 11.00-19.00. 

Wstęp na basen: bilet normalny - 15 zł (dwie pierwsze godzi-
ny), każda kolejna godzina 6 zł. Za bilet ulgowy zapłacimy 7,5 zł za 
dwie pierwsze godziny i 3 zł za każdą kolejną godzinę. 

Koszt wypożyczenia kajaka: bilet normalny – 15 zł za godzi-
nę, bilet ulgowy – 10 zł za godzinę. Koszt wypożyczenia roweru 
wodnego: bilet normalny – 20 zł za godzinę, bilet ulgowy – 15 zł za 
godzinę.

Bilet ulgowy przysługuje: osobom posiadającym Kartę Kolusz-
kowianina, Koluszkowską Kartę Dużej Rodziny, Kartę Seniora, 
dzieciom powyżej 3 roku życia, młodzieży szkolnej i studentom, 
emerytom i rencistom, osobom niepełnosprawnym. Dzieci do 3 roku 
życia wchodzą na basen za darmo.

(pw)     

Zakończono budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi, która 
w Wierzchach odbija za młynem w lewo, aż do miejscowości 

Olszewo na granicy z powiatem brzezińskim.

W Gałkowie Małym powstanie  
sygnalizacja świetlna  

Powiat łódzki wschodni otrzymał dofinansowanie ze środków 
wojewody na budowę sygnalizacji świetlnej na najruchliwszym 
skrzyżowaniu w Gałkowie Małym. Chodzi tu o usprawnienie ruchu 
na styku ulic: Łódzkiej, Brzezińskiej i Napoleońskiej. W celu wy-
znaczenia nowych przejść dla pieszych, w ramach inwestycji dobu-

dowane zostaną również frag-
menty chodników na 
skrzyżowaniu. Na wykonanie 
zadania uzyskano dofinanso-
wanie w wysokości 421 tys. zł. 
Brakujące środki w wysokości 
106 tys. zł wyłoży po połowie 
powiat i nasza gmina. 

Przetarg na wybór wyko-
nawcy został już przeprowadzony. Wykonawca wszedł już na plac 
budowy. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca roku. 

(pw)
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Przerwy w dostawach prądu
 � 22.07.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Wiejska od 1 do 

3, Warszawska od 191 do 194, 11 Listopada 84, Zygmuntów Nr 6. 
 � 25.07.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Kaletnik ul.: Główna 1-5, 

Piotrkowska 2-4, Różyca ul.: Krańcowa 1-14, Piotrkowska 1-7.
 � 26.07.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Felicjanów 1-44, Koluszki 

ul.: Warszawska 141 do 143.

Punkt Porad Wsparcia i Rozwoju działa pełną parą

„KOLUSZKI Z KOBIETAMI I DLA KOBIET. 
KOLEJ NA RÓWNOŚĆ”

Z pomocowego dyżuru  
Punktu Porad Wsparcia i Roz-
woju mogą skorzystać kobiety, 
które chcą opowiedzieć o swo-
ich problemach, dokonać ważnej 
zmiany w swoim życiu lub po-
trzebują pomocy, aby po dłuższej przerwie wrócić na rynek pra-
cy. Zapraszamy także znajomych i rodziny szukające pomocy dla 
kobiet, które są lub były ofiarami przemocy domowej. W razie 
zaistnienia takiej potrzeby wsparcie otrzymają także zgłaszający 
się mężczyźni.

Dyżur telefoniczny odbywa się we wtorki w godzinach 12-16 
oraz czwartki między 14-18. Istnieje możliwość umówienia się na 
rozmowę w punkcie stacjonarnym przy ul. Budowlanych 4a. 

Wszyscy otrzymają tu wsparcie i zrozumienie. Anonimowość i 
poufność gwarantowana.

Po wakacjach wraca  
budżet obywatelski  

Po covidowej przerwie wraca temat Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Koluszki. Szczegóły poznamy po wakacjach, natomiast 
samo głosowanie nad projektami do wykonania w 2023 r. odbędzie 
się na jesieni. 

Przypomnijmy jednocześnie, że nasza gmina posiada swój zgło-
szony projekt w Budżecie Obywatelskim Województwa Łódzkiego. 
Związany jest on z budową przejść dla pieszych w Żakowicach na 
ul. Piotrkowskiej. Będziemy informować o terminie i szczegółach 
głosowania. 

(pw)  

Wkrótce ruszy program dopłat  
do budowy przydomowych oczyszczalni 

Radni przegłosowali uchwałę w sprawie zasad udzielania dota-
cji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ście-
ków. Wkrótce zostanie ogłoszony nabór, wtedy też poznamy szcze-
góły w temacie składania wniosków. Mieszkańcy mogą liczyć nawet 
na 7 500 tys. dofinansowania w przypadku trzyosobowego lub więk-
szego gospodarstwa domowego. 

(pw)

UWAGA: Zmiana siedziby  
redakcji „Tydzień w Koluszkach”

1 sierpnia 2022 r. siedziba naszej redakcji przenosi się do bu-
dynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach przy ul. 3 Maja 2. 
Pod tym adresem przyjmowane będą również ogłoszenia. Redakcja 
będzie mieścić się na parterze (wejście od ul. Teatralnej). Zmianie 
ulegnie także numer telefonu do redakcji. Od 1 sierpnia będzie to 
numer tel.: 603 947 457.    

Elektroniczne wydania gazety w celach archiwalnych zamieszcza-
ne są ze stosownym opóźnieniem na stronie www.mok-koluszki.pl.

Wyprawka szkolna z programu  
„Dobry start”

18 lipca ruszyły wypłaty tzw. wyprawki szkolnej. Pieniądze zo-
staną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez klienta we 
wniosku w ciągu 5 dni roboczych od przyznania świadczenia.

ZUS po raz drugi przyznaje świadczenie „300+” w ramach rzą-
dowego programu  „Dobry start”. Szacuje się, że z programu Dobry 
start, czyli tzw. wyprawki szkolnej, skorzysta w tym roku ponad 4,4 
mln dzieci.  

Wnioski o świadczenie dobry start na rok szkolny 2022/2023 
można składać od 1 lipca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.  

Podobnie jak w zeszłorocznej edycji, wnioski mogą być składa-
ne wyłącznie elektronicznie przez trzy kanały: Platformę Usług 
Elektronicznych (PUE ZUS), system bankowości elektronicznej 
oraz portal Emp@tia.

W przypadku, gdy w sprawie będzie zachodziła konieczność 
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, do klientów zosta-
nie skierowane wezwanie w celu uzupełnienia wniosków, które zo-
stanie umieszczone na profilu klienta na portalu PUE ZUS, o czym 
wnioskodawca zostanie poinformowany sms-em wysłanym na nu-
mer telefonu wskazany we wniosku.

ZUS na rozpatrzenie wniosku o świadczenie dobry start, który 
złożony zostanie do 31 sierpnia, ma czas do 30 września 2022 roku.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS 

województwa łódzkiego

Burmistrz Koluszek informuje
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach,                               

ul. 11 Listopada 65, w dniach od 19.07.2022 r. do dnia 09.08.2022 r., 
wywieszone są wykazy o przeznaczeniu działek gruntu, oznaczonych 
numerami ewidencyjnymi: 125/90 o pow. 396 m2, 125/89  
o pow. 349 m2 (część działki), położonych w miejscowości Borowa, ob-
ręb 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.
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Atrakcje w Lisowicach
 • Baseny zewnętrzne są czynne codziennie w godzinach 11.00- 
19.00 Rezerwacje dla grup zorganizowanych pod numerem telefo-
nu 536-015-215

 • Bezpłatne strzeżone kąpielisko na rzece Mrodze czynne jest co-
dziennie w godzinach 11.00-19.00

 • Bezpłatna zjeżdżalnia Anakonda na plaży czynna jest w soboty i 
niedziele w godzinach 11.00-19.00

 • Wypożyczalnia kajaków i rowerków wodnych czynna jest co-
dziennie w godzinach 11.00-19.00 Rezerwacje pod numerem tele-
fonu 536-015-215 lub u obsługi basenów

 • Park Linowy w Lisowicach zaprasza od poniedziałku do piątku w 
godzinach 12.00-20.00, sobota - niedziela w godz. 11.00-19.00. 
Rezerwacje możliwe pod numerem telefonu 574-226-726

 • Całoroczna restauracja Kriada Beach Bar zaprasza od poniedział-
ku do czwartku w godzinach 11.00-21.00, piątek i sobota 11.00-
22.00, niedziela 10.00-21.00. Rezerwacja stolików 507-450-390

 • Na plaży pojawiła się w nowej odsłonie lodziarnia LódLove, do 
dyspozycji gości palmy i leżaki, ale nade wszystko pyszne lody 
rzemieślnicze

 • Bezpłatne boiska do piłki plażowej są czynne codziennie, nie obo-
wiązują rezerwacje 

 • Bezpłatne miejsce na ognisko dostępne jest codziennie, rezerwa-
cje pod numerem telefonu 536-015-215. Można też grillować bez 
rezerwacji na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”

 • Na obiekcie przez okres wakacyjny pojawiają się sezonowe punk-
ty małej gastronomii: lody, gofry, naleśniki, burgery, pizza

 • Wędkowanie jest możliwe na podstawie przepisów obowiązują-
cych w PZW

 • Wakeboard w Lisowicach chwilowo jest nieczynny, zakończyła 
się umowa z dotychczasowym operatorem. Wkrótce przedstawio-
ne zostaną nowe zasady korzystania z obiektu

 • Bezpłatny plac zabaw i siłownia zewnętrzna czynne są od 6.00 do 
22.00

 • Obiekt objęty jest monitoringiem wizyjnym, kontakt całodobowy 
z operatorem systemu: telefon 44 725 67 68

Padła propozycja wspólnej linii  
autobusowej z Koluszek  
przez Lisowice do Brzezin

Gmina Koluszki wystąpiła do sąsiednich samorządów, czyli 
gminy Brzeziny oraz miasta Brzeziny, z propozycją utworzenia 
wspólnej linii autobusowej z Koluszek przez Lisowice do Brzezin. 
Partnerstwo miałoby zostać uwieńczone złożeniem wspólnego 
wniosku o dofinansowanie utworzenia tego rodzaju komunikacji au-
tobusowej. Władze naszego miasta noszą się również z zamiarem 
zaproszenia do współpracy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Dzięki 
temu linia komunikacyjna mogłaby zostać zsynchronizowana i połą-
czona z kursami pociągów. Tego rodzaju zabieg byłby niezwykle 
korzystny dla mieszkańców Brzezin, którzy oprócz skomunikowa-
nia z Lisowicami, zyskaliby także lepszy dostęp do dworca w Ko-
luszkach. 

Linia autobusowa miałaby przebiegać od koluszkowskiego 
dworca trasą na Brzeziny, w Zalesiu odbijać do Lisowic (z przystan-
kiem na wysokości plażowej restauracji), następnie przy Domu Po-
mocy Społecznej zakręcać w stronę Kędziorek i Brzezin. 

(pw)

140 osób skorzysta z dopłaty  
do wymiany pieca węglowego

30 czerwca zakończył się nabór do gminnego programu dotacji 
na wymianę pieca węglowego. Ponieważ do Urzędu Miejskiego w 
Koluszkach wpłynęło aż 140 wniosków od mieszkańców, środki 
przeznaczone przez gminę na sfinansowanie zadania zwiększono do 
700 tys. zł. Przypomnijmy, że warunkiem skorzystania z dofinanso-
wania, jest całkowita likwidacja pieca węglowego na rzecz ogrze-
wania ekologicznego (gaz, pompy ciepła, biomasa, instalacje elek-
tryczne). Dotacja wynosi do 5 tys. zł. 

(pw) 

Remont kolejowej sieci trakcyjnej

Niektóre pociągi ominą Słotwiny 
Od 8 do 31 sierpnia realizowane będą roboty związane z re-

montem sieci trakcyjnej na trzech łącznicach: Żakowice Południo-
we – Koluszki, Słotwiny – Koluszki i Żakowice Południowe – Sło-
twiny. Pierwsze dwie zapewniają możliwość wyjazdu ze stacji w 
kierunku kolejno Łodzi i Tomaszowa Mazowieckiego, trzecia zaś 
umożliwia przejazd z Łodzi do Tomaszowa bez wjazdu do samych 
Koluszek.

 Roboty mają objąć wymianę wyeksploatowanych elementów 
konstrukcji wsporczych i sieci jezdnej. Efektem będzie utrzymanie 
sprawnych i bezpiecznych przejazdów pociągów. Największe 
utrudnienia odczują mieszkańcy Słotwin. Prace wpłyną na ruch 
pociągów i zostały uzgodnione z zainteresowanymi przewoźnika-
mi. Część pociągów pojedzie bez postoju na stacji Słotwiny. Zo-
staną one skierowane sąsiednią trasą wykorzystywaną na co dzień 
wyłącznie w ruchu dalekobieżnym. Nie będzie natomiast odwołań  
pociągów.



6 22.07.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 29

O sporcie i tolerancji 

Bramkarz Wisły Kraków  
pochodzi z Koluszek 

Coś, co teoretycznie jest minusem,  w jego przypadku stało się 
zaletą. Urodził się bez jednej dłoni, co nie przeszkadza mu być mi-
strzem, jednym z najlepszych w tym kraju.

Pochodzi z Koluszek, gdzie ukończył szkołę podstawową, gim-
nazjum odraz liceum. Po studiach na turystyce i rekreacji pracował 
jako pilot wycieczek zagranicznych. Obecnie jest piłkarzem w kate-
gorii AMP Futbol. Miesiąc temu był jednym z trenerów (obok Zu-
zanny Urban-koszykarki Energi Toruń, Jakuba Zawistowskiego- wi-
cemistrza Europy Ninja OCR Track, Sławomira Szmali- legendarnego 
bramkarza reprezentacji Polski w piłce ręcznej), prowadzących lekcję 
Wychowania Fizycznego w ramach ogólnopolskiego programu 
„Drużyna Energii”, która odbywała się na hali sportowej OSiR w 
Koluszkach. To sportowe wydarzenie w Koluszkach było możliwe 
dzięki nauczycielom Wuefu ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolusz-
kach, której reprezentacja dostała się do Wielkiego Finału „Drużyny 
Energii”, o czym pisaliśmy w 23 numerze tegorocznego TwK.

Z Mateuszem Kowalczykiem, bramkarzem klubu Wisła Kra-
ków w AMP futbol rozmawia Zbigniew Komorowski.

-Co z twoją turystyką i rekreacją?
-Po skończonych studiach pracowałam, sezonowo rzecz jasna, 

jako pilot wycieczek do Włoch. Planowałem wrócić tam na dłużej 
wiosną 2020 roku. Niestety, pandemia pokrzyżowała plany.

-Znam to, bo  też planowałem wówczas podróż i trzeba było 
odłożyć. Udało się za to w roku ubiegłym odwiedzić Wenecję. 

-Wenecji specjalnie nie lubię,  jako pilot rzecz jasna. 
-Nie wierzę. Wenecja jest cudowna. Przeszkadzał Ci zapach 

kanałów weneckich?
-Zupełnie coś innego. Zwykle jest tak, że pilot na te kilka go-

dzin oddaje swoją grupę licencjonowanemu przodownikowi, a sam 
musi się gdzieś podziać. Gdy sobie tak samotnie spacerujesz i zwie-
dzasz, mając przy sobie kilka tysięcy euro, które zebrałem od moich 
turystów na „wejściówki” i inne podstawowe opłaty – to nie jest 
sympatycznie. Zwłaszcza, że Wenecja słynie z kradzieży turystów i 
trzeba uważać. 

-Turystyka turystyką, a my spotkaliśmy się, by porozma-
wiać o sporcie który uprawiasz. Jesteś bramkarzem Wisły Kra-
ków w kategorii AMP Futbol. Urodziłeś się z jedną tylko ręką…

-Jest w tym, paradoksalnie, pewien plus. Koledzy z drużyny, 
którzy stracili kończyny w wyniku nieszczęśliwych wypadków, mu-
sieli uczyć się wszystkiego od początku. Ja żyję z tym od dziecka i 
jest mi w wielu przypadkach łatwiej. Wiesz, jak ktoś w wieku po-
wiedzmy 30 lat ma amputowaną prawą dłoń, musi niczym małe 
dziecko, uczyć się wiązania sznurówki lewą dłonią. Ja tego proble-
mu nie mam, potrafię wiele rzeczy zrobić samemu. 

-Brak prawej dłoni bardzo ci uwiera?
-Szczerze mówiąc wcale. Pracuję w firmie zajmującej się opro-

gramowaniem komputerowym, prowadzę samochód. Jak widzisz, 
wszystkiego można się nauczyć, nawet mając sprawną  tylko jedną 
rękę. 

-Od dawna zajmujesz się sportem? 
-Od dziecka, od najmłodszych lat szkolnych. Moim nauczycie-

lem Wychowania Fizycznego był pan Darek Kaniecki, który bardzo 
mnie angażował do gry w piłkę. Podobnie jak dziś, w latach szkol-
nych byłem bramkarzem. Pan Darek zawsze, gdy tylko mogłem, za-
bierał mnie na turnieje. 

-Jak znalazłeś się w gronie czołowych polskich zawodników 
z niepełnosprawnością?

-Przez przypadek. Ktoś mi powiedział, że w grudniu są organi-
zowane takie wstępne zawody-sprawdziany dla zainteresowanych 
AMP futbolem. Pojechałem i tak już zostało. Dowiedziałem się, że 
jest w łódzkim Widzewie sekcja AMP futbolu. Tak się zaczęło. Po 
roku gry  w Widzewie dostałem zaproszenie do reprezentacji Polski. 
Grałem tam przez dwa lata. Obecnie gram w Wiśle. Moja przygoda 
z krakowskim klubie to dopiero początki, ale są bardzo obiecujące.  

-Jak klub się prezentuje na tle ligi AMP futbol? 
-Od ubiegłego roku jesteśmy Mistrzem Polski, a w odbywanych 

niedawno rozgrywkach w Lidze Mistrzów, Wisła zdobyła 2 miejsce, 
przegrywając w finale z Turcją. Trzeba zaznaczyć, że zawodnicy tu-
reccy w AMP futbol składają się z zawodowych sportowców. Po me-
czu udaliśmy się na wspólne świętowanie. Był to czas, by nie tylko 
odpocząć i coś dobrego zjeść, lecz także by poznać się bliżej. Turcy 
ćwiczą 4 razy w tygodniu, a każdy z nich indywidualnie trenuje co-
dziennie. Zarabiają średnio po 2 tysiące dolarów. Inna sprawa, że są 
mocno wspierani przez prezydenta Turcji, z którym po powrocie z 
naszego świętowania rozmawiali telefonicznie. Jest to pewno jakaś 
polityka, ale Erdogan chce w ten sposób pokazać, że sprawy niepeł-
nosprawnych sportowców nie są mu obce. 

-A polska drużyna AMP futbol?
 -A My? Ćwiczymy indywidualnie a sparingi odbywamy w każ-

dy weekend.
-Wiele polskich klubów piłkarskich posiada sekcje AMP fut-

bol?
-Oczywiście mistrz Polski czyli Wisła Kraków, LKS Różyca, 

Warta Poznań, Stal Rzeszów, Podbeskidzie Bielsko -Biała, Legia 
Warszawa. Cieszy mnie bardzo, że wśród tych wielkich znanych 
marek znalazł się także nasz miejscowy klub z Różycy. Dodam jesz-
cze do tej grupy powstałą w tym roku drużynę AMP Śląska Wro-
cław. Póki co zespół dopiero się tworzy i chłopaki liczebnie nie są w 
stanie wystartować w rozgrywkach ligowych, ale sądzę ze to kwe-
stia czasu. Nasze drużyny obowiązuje co prawda mniejszy skład bo 
6 plus 1 ale i taką liczbę trudno jest czasem złożyć. 

-Wydaje się że w Polsce jest wielu bez kończyn, którzy chcie-
liby uprawiać sport…

-To prawda, ale nie każdy się kwalifikuje. Powiedzmy, że ktoś 
jest po amputacji nogi czy ręki ale ma w sobie dużo siły czy woli, by 
grać. Niestety, wiele z tych osób ma zaawansowaną cukrzycę lub np. 
nadwagę, które wykluczają go z grania w piłkę. Paradoksalnie, naj-
lepiej mają zawodnicy posiadający wady wrodzone. 
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-Kogo byś wymienił wśród najlepszych?
-Krystian Kapłon, mój kolega z krakowskiej Wisły, Bartek Ła-

stowski z Podbeskidzia, Kuba Kożuch z Wisły, wcześniej grający w 
barwach Legii. Kuba co prawda nie ma wady wrodzonej. Stracił 
nogę w wyniku pożaru mając zaledwie 4 lata więc miał dużo czasu 
na to, by mentalnie i fizycznie się przygotować do życia i funkcjono-
wania. To są bezapelacyjnie najlepsi piłkarze AMP futbolu w Polsce. 
Pozostała większość piłkarzy to ludzie z wadami nabytymi w ciągu 
dorosłego życia. Im na pewno jest trudniej. Nie wszyscy też, jak już 
wspomniałem, kwalifikują się do gry w lidze. W AMP futbolu zda-
rzają się też tacy, którzy przed utratą kończyny byli zawodnikami w 
2 czy 3 lidze i są profesjonalistami, niemniej jest im dużo trudniej 
nabyć pewne umiejętności gry niż zawodnikom posiadającym wady 
od urodzenia. To kwestia mentalności. 

-Wybieracie się na paraolimpiadę?
-Nasza dyscyplina nie jest wpisana w szeregi paraolimpijskich 

bo nie ma jak dotąd ujednoliconych zasad w każdym kraju. W Niem-
czech na przykład w drużynie gra nie 6 a 5 zawodników w polu. Do-
póki tego rodzaju zasady nie będą zunifikowane dla AMP futbolu dla 
wszystkich krajów, nie ma co liczyć na paraolimpiadę. 

-Podejmowane są kroki by to zmienić?
-Tak, są prowadzone rozmowy w tym temacie, zwłaszcza, że 

wiąże się z tym duży prestiż i pieniądze. Wątpię jednak, by to 
wszystko zostało sfinalizowane do czasu Olimpiady w Los Angeles 
w 2028. Może później się uda…

-Miałeś problemu w dopuszczeniu Ciebie na prawo jazdy?
-Jedynym ograniczeniem było zagwarantowanie, że będę pro-

wadził pojazd zaopatrzony w automatyczną skrzynię biegów. W ta-
kim zresztą samochodzie wykonywałem naukę jazdy. W tym wy-
padku miałem nawet lepiej, bo nie musiałem już koncentrować się 
na zmianie biegów a na samych znakach i prędkości.

-Jeszcze kilka wieków temu Polacy uchodzili za jeden wyjąt-
kowych, pod względem tolerancji narodów Europy. Dziś po la-
tach zaborów i wojen zmieniło się to diametralnie. Czujesz się 
„inny” z powodu swej niepełnosprawności w oczach ludzi zdro-
wych?

-Nie wiem, jakie doświadczenia w tym względzie mają inni. 
Być może jestem szczęściarzem ale nigdy- zarówno ze strony rówie-
śników czy innych ludzi- nie przydarzyły mi się jakieś przykre rze-
czy. Jeśli w Polsce zdarzają się przypadki stygmatyzowania, to z po-
wodu innych „inności” niż jakieś ubytki na zdrowiu. W tym 
wypadku mamy jako społeczeństwo zdecydowanie większą wrażli-
wość i tolerancję. W Wiśle gra Jomi  z Nigerii. Byłem kiedyś świad-
kiem niesympatycznej sytuacji, gdy jego niedawni koledzy z Legii 
Warszawa, w brzydkich słowach- których znaczenia na szczęście nie 

rozumiał, bo słabo zna język polski- wyzywali jego pochodzenie. 
Natomiast my Polacy, wobec samego zjawiska niepełnosprawności, 
jesteśmy mega tolerancyjni. 

-Poza Nigeryjczykiem polskie drużyny AMP futbol mają 
jeszcze innych zawodników z zagranicy?

-Jest też Marokańczyk  grający w warszawskiej Legii, kilku 
Ukraińców, którzy obecnie z uwagi na sytuację pozostali swoim kra-
ju. W Różycy gra Michael, który wcześniej miał się związać z łódz-
kim Widzewem. Francuz z Marsylii, niesamowicie pozytywna po-
stać. Zwłaszcza jego przykład jest potwierdzeniem, że Polska jest 
atrakcyjnym krajem dla sportowców niepełnosprawnych z zagrani-
cy. 

-Znacie się bliżej?
-Oczywiście. Zawsze gdy tu przyjeżdża, mówi że Polska bardzo 

mu się podoba i chętnie tu wraca na sparingi. Gdy w listopadzie pi-
sał do mnie, poprosił o kalendarz z Polski. Z pobytu w naszym kra-
ju przywozi córce różne pamiątki, np. z Krakowa czy z Łodzi. Jakiś 
czas temu wybrał się na Piotrkowską w Łodzi ubrany w bluzie z na-
drukiem… Widzewa. 

-I co?  Nikt mu wcześniej nie wyjaśnił, że Piotrkowska to już 
raczej nie jest rewir Widzewa?

-Nikt, właśnie. Na szczęście nic się nie stało. To Śródmieście, 
niby już nie Widzew, jeszcze nie Bałuty, nie Polesie, ale wiadomo, 
że akurat tam każdego można spotkać i… 

-Michael jest niepełnosprawny od urodzenia? 
-Jego niepełnosprawność jest nabyta…na wojnie. To niesamo-

wity człowiek. Pracował na lotniskowcu na Charles de Gaulle i był 
uczestnikiem pierwszej misji w Afganistanie. Podczas jednej z 
pierwszych akcji bojowych, w czasie lądowania samolotu, stalowa 
lina, która „hamuje” lotniskowiec ucięła mu nogę. Ponieważ nadal 
pracuje w wojsku,  LKS Różyca  wystawia mu dokument stwierdza-
jący, że występuje tu w profesjonalnym klubie.
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Moja społeczność wobec uchodźców 
– konkurs na wspomnienia, dzienniki  
i pamiętniki

Jeśli mieszkasz na wsi albo w miejscowości do dwudziestu ty-
sięcy mieszkańców, a obecność uchodźców wpłynęła na życie Two-
je i Twoich sąsiadów, to jest konkurs dla Ciebie. Jak zmieniło się 
Twoje życie osobiste i zawodowe? Czy Ty lub Twoi bliscy jesteście 

osobiście zaangażowani w dzia-
łania na rzecz uchodźców? Na 
czym te działania polegają? A co 
zmieniło się w Twoim najbliż-
szym otoczeniu i jak zmieniła 
się wieś/miejscowość? Jak zare-
agowały urzędy, szkoła czy fir-
my i organizacje pozarządowe? 
Jakie masz nadzieje, obawy albo 

oczekiwania wobec uchodźców i co sądzą Twoi sąsiedzi? Opowiedz 
nam o tym, biorąc udział konkursie IRWiR PAN. Najciekawsze pra-
ce zostaną nagrodzone oraz opublikowane.

Zasady Konkursu są proste: prowadź notatki, rób zdjęcia i opi-
suj z perspektywy Twojej i Twojej społeczności, co zmieniło się na 
skutek pojawienia się uchodźców. Wybierz dowolną formę, np. 
dziennika, relacji, pamiętnika, bloga lub inną; możesz też dołączyć 
zdjęcia, rysunki lub to, co uznasz za istotne. Objętość dokumentów 
nie jest z góry określona, ale prosimy o nie mniej niż kilkanaście 
stron pliku tekstowego lub podobną objętość wpisów na blogu. Za-
leży nam na szczerości, dlatego wszystkim zainteresowanym gwa-
rantujemy anonimowość, także w przypadku publikacji materiałów. 
Nie przejmuj się brakiem umiejętności pisarskich – nas interesują 
autentyczne doświadczenie, przeżycia i podejmowane działania. 
Każda informacja będzie dla nas ważna. Z jednostkowych losów i 
indywidualnych problemów odtworzymy obraz społeczności lokal-
nych, w których pojawili się uchodźcy.

Wyślij pracę oraz dołącz skan/oryginał podpisanego oświadcze-
nia oraz zgłoszenie konkursowe. Regulamin konkursu oraz wzory 
potrzebnych oświadczeń dostępne są na stronie: www.irwirpan.
waw.pl/858/wydarzenia/konkurs-na-pamietniki.

Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i odpowiemy na każde Twoje 
pytanie dotyczące konkursu zadane drogą mailową: pamietniki@
edu.irwirpan.waw.pl lub telefonicznie pod numerem 510-989-136. 
Komplet dokumentów prześlij do 30 września 2022 r.

Mailem: pamietniki@edu.irwirpan.waw.pl (preferowana)
Pocztą tradycyjną: 
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Sekretariat
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa

Przewidujemy następujące nagrody za najlepsze prace:
I nagroda – 3500 zł
II nagroda – 2000 zł
III nagroda – 1500 zł
Trzy wyróżnienia – po 1000 zł
O ostatecznym podziale nagród zadecyduje Jury powołane 

przez organizatorów. Najciekawsze prace zostaną opublikowane w 
całości lub we fragmentach. Zastrzegamy sobie prawo do redakcji 
tekstów i ewentualnych skrótów. Autorzy mogą zastrzec swoje na-
zwiska do wiadomości organizatorów, a nadesłane prace opatrzyć 
godłem. Nadesłane prace nie będą zwracane, po zakończeniu kon-
kursu zostaną zarchiwizowane. 

Testamenty, spadki, podatki  
Okiem Kobiety

Testamenty, spadki, podatki pod takim hasłem upłynęło ostatnie 
spotkanie zorganizowane przez stowarzyszenie Okiem Kobiety.  
Tym razem w roli eksperta wystąpiła Mirosława Kowalkowska, eks-
pertka ds. finansów, która  przybyła z Bydgoszczy. Zgromadzone w 
restauracji Kriada panie, miały możliwość zadać sobie  pytania Czy 
wiem kto po mnie dziedziczy?  Kiedy ostatnio zastanawiałem się 
nad tym tematem?  Jak chcę zaplanować przyszłość dla najbliż-
szych? 

-  Mirosława Kowalkowska poprowadziła bardzo rzeczowy wy-
kład. Mamy nadzieję że temat ten będzie kontynuowany ponieważ 
skłonił do przemyśleń a co za tym idzie zrodziło się wiele szczegó-
łowych pytań – relacjonuje Mariola Garnys-Jaskóła, przewodniczą-
ca stowarzyszenia Okiem Kobiety.

Ostatnie spotkanie pozwoliło spojrzeć nieco inaczej na porusza-
ne kwestie. Od tej pory spisanie testamentu nie powinno kojarzyć się 
z przykrą czynnością, zarezerwowaną wyłącznie dla osób, które 
spodziewają się odejścia w niedalekiej przyszłości. Spisanie testa-
mentu oznacza przede wszystkim uporządkowanie ważnych spraw, 
dbałość o ład w sferze majątkowej oraz zaopiekowanie się bliskimi.

- Dziękujemy restauracji KRIADA za gościnę, Agnieszce Ruta 
za kwiaty, szanownym gościom za przybycie. Powyższe działania, a 
także wiele innych realizowane są w ramach projektu KOLUSZKI Z 
KOBIETAMI I DLA KOBIET. KOLEJ NA RÓWNOŚĆ, a także 
Punktu Porad Wsparcia I Rozwoju PPWIR zlokalizowanego przy ul. 
Budowlanych 4a. Działa również pomocowy nr telefonu 534 321 
456. Czekamy na telefony we wtorek 12-16 i czwartek 14-18. W 
tym miesiącu realizujemy tematykę prawną, sportową i zdrowotną – 
podkreśla Mariola Garnys-Jaskóła.
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Podsumowanie projektu OZE
W ramach projektu nr: RPLD.04.01.01-10-0002/20 pn. „Po-

lepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawial-
nych źródeł energii w Gminie Koluszki” wykonano 80 instalacji 
fotowoltaicznych, każda o mocy 3 kWp. Instalacje zostały zamon-
towane w mieście oraz na terenach wiejskich, zarówno na gruncie 
jak i budynkach mieszkalnych oraz gospodarczych. Dofinansowa-
nie wyniosło 85%. Mieszkaniec płacił 1937 zł wkładu własnego, 
plus 184,50 zł za audyt techniczny.

Zadanie współfinansowano z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś priory-
tetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne 
źródła energii, Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii-ZIT. 

Ogółem Gmina Koluszki pozyskała dofinansowanie w wysoko-
ści 1.120.000,00 zł. Życzymy wszystkim użytkownikom dużo słoń-
ca i wysokich słupków w aplikacjach, jakie użytkują w celu podglą-
du pracy inwerterów instalacji.
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KLUB SENIOR+ w Koluszkach 
 zorganizował cykl spotkań  
z dietetykiem

Seniorzy to grupa społeczna, która potrzebuje zdobywać wiedzę 
pomocną w realizacji wielu planów, marzeń,  ale przede wszystkim, 
wiedzę która pomoże zachować zdrowie i dobrą kondycję do ich re-
alizacji. Dlatego też Klub Senior+ w Koluszkach zorganizował dla 
Seniorów cykl spotkań z dietetykiem Panią Anną Zielińską. 

Podczas warsztatów uczestnicy mogli usystematyzować swoją 
wiedzę na temat wody – jakie są jej rodzaje oraz funkcje. Dowie-
dzieli się jak ją właściwie dobierać do swoich potrzeb oraz jak czy-
tać i rozumieć jej etykietę. Poznali różnice pomiędzy wodą mineral-
ną a źródlaną i dlaczego nie powinno się wybierać tylko i wyłącznie 
tej drugiej.                        

Słuchacze mogli za pomocą prostego wzoru wyliczyć sobie 
własne zapotrzebowanie na płyny. I co najważniejsze,  mieli okazję 
degustować kilka rodzajów wód – w tym smakową gotową tzw. 
„kupną” jak i przygotowaną własnoręcznie. Nie zabrakło przy tym 
interesujących komentarzy, uwag i pytań. Ciekawostką było stwier-
dzenie przez wiele osób obecnych na zajęciach, że „każda woda ma 
inny smak” – wniosek: kubki smakowe działają jak najbardziej pra-
widłowo i są wrażliwe na wszelkiego rodzaju zmiany smaków.

Od wody powędrowaliśmy do faktów i mitów dietetycznych, 
które zdziwiły niejednego uczestnika, ale także otworzyły horyzon-
ty tak obszernego tematu jakim jest dietetyka. Dzięki temu wiemy 
co jeszcze Seniorzy chcieliby usłyszeć a wręcz jakie mają potrzeby 
odnośnie kolejnych spotkań. Fakty i mity dietetyczne tak bardzo za-
intrygowały grupę słuchaczy, że temat był realizowany na dwóch 

kolejnych spotkaniach, dzięki czemu żadna ważna kwestia nie zo-
stała pominięta. Mówiliśmy przy tym o miodzie, olejach, warzy-
wach i owocach, omijaniu I śniadania, diecie i aktywności fizycznej, 
głodówkach itp.  

Na kolejnych warsztatach rozmawialiśmy o zdrowym odchu-
dzaniu po 60 roku życia, zastanawialiśmy się czy to w ogóle możli-
we, poznaliśmy  naturalne sposoby na odporność.

Warsztaty dotyczące szeroko pojętej dietetyki cieszyły  się 
ogromnym zainteresowaniem ze strony Seniorów jak i pozostałych 
mieszkańców naszej Gminy, dlatego też w miesiącu sierpniu zorga-
nizowane zostaną kolejne spotkania. Planujemy rozmawiać między 
innymi o bezpiecznym grillowaniu, cukrzycy, a być może uda nam 
się w przyszłości zrealizować  warsztaty kulinarne.

Dietetyka to nie tylko moda, ale ważny aspekt naszego życia i 
zdrowia. Nie bójmy się tego pojęcia i nie traktujmy go jako dziedzi-
ny wiedzy niedostępnej czy też niedotyczącej nas samych. Pamiętaj-
my słowa Hipokratesa: „Niech pożywienie będzie twoim lekar-
stwem, a lekarstwo pożywieniem”.
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Czas na lody

Takie rzeczy tylko w Lisowicach 
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O akceptacji i tolerancji  
w Długiem i Różycy

Coraz częściej w społeczeństwie dostrzegamy negatywne rela-
cje międzyludzkie manifestujące się w działaniach dyskryminacyj-
nych z powodu niskiego statusu społecznego, wyglądu zewnętrzne-
go,  pochodzenia, niepełnosprawności, czy wycofania eskalujące z 
powodu długotrwałej izolacji w czasie pandemii. Aby wyjść naprze-

ciw wyzwaniom Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej oraz 
Szkoły Podstawowe w Różycy i Długiem od marca do lipca 2022r. 
realizowały projekt pn. „Jedność w różnorodności” finansowany 
przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach 

Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Celem pro-
jektu było niwelowanie zjawiska dyskryminacji w środowisku 
szkolnym oraz wzmocnienie, kształtowanie postaw tolerancji i po-
szanowania praw człowieka wśród społeczności szkolnej.  Działania 
skierowane były do uczniów i ich rodziców oraz grona pedagogicz-
nego. W ramach projektu zrealizowano szereg ciekawych zadań i 
inicjatyw m.in.: cykl warsztatów dla nauczycieli „Jak prowadzić 
działania antydyskryminacyjne?”,  warsztaty/ prelekcje dla uczniów 



1322.07.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 29

o charakterze antydyskryminacyjnym, warsztaty integracyjne dla 
uczniów „Samoakceptacja - kluczem do pewności siebie” , oddolne 
działania samorządów uczniowskich „Mój wolontariat” oraz cykl 
warsztatów dla rodziców dotyczący tolerancji. Ponadto zrealizowa-
no kampanię antydyskryminacyjną w formie teatrów profilaktycz-
nych, które zaprezentowano w dniach 13 i 20 czerwca w trakcie in-
tegracyjnych spotkań pokoleniowych w obydwu szkołach. Śpiew, 
taniec, ruch i słowo – wszystkie te elementy stworzyły spójną ca-
łość. Przedstawienia zostały przygotowane przez 12-osobowe ze-
społy (z klas I-III oraz z klas IV-VIII). Wszyscy uczestnicy zostali 
nagrodzeni upominkami za włożony trud i zaangażowanie. Wierzy-
my, że praca dzieci stała się powodem do refleksji dla widzów. 
Ogromną wartość stanowił fakt, że poruszały temat przewodni pro-
jektu z różnej perspektywy, uświadamiając odbiorcom, że o spra-
wach ważnych społecznie można rozmawiać od najmłodszych lat. 
Spotkanie uświetniło również rozstrzygnięcie konkursu plastyczne-
go pn. „Różni, ale równi”. Wzięli w nim udział uczniowie z klas 
I-IV. Prace mogli obejrzeć wszyscy zgromadzeni, gdyż tworzyły de-
korację sal. Rozlosowano także upominki dla rodziców, którzy 
wzięli udział w warsztatach „Szkoła tolerancji”.

W dniu 24 czerwca w Szkole Podstawowej w Długiem odbyło 
się spotkanie upowszechniające a zarazem podsumowujące działa-
nia projektowe. Uczestniczyła w nim społeczność szkolna: ucznio-
wie, rodzice, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście: p. Antoni 
Tomczyk, Radny, Honorowy Obywatel Koluszek i Przyjaciel Szko-
ły w Długiem, p. Aleksandra Balcerak - Dyrektor Poradni Psycholo-

giczno – Pedagogicznej w Ko-
luszkach oraz p. Joanna Kruś 
- Podinspektor Referatu Edukacji 
i Informacji, Urząd Miejski w 
Koluszkach. Prezes Fundacji 
IRIS, Magdalena Bednarek, opo-
wiedziała zgromadzonym o idei 
projektu, jego celach oraz podję-
tych działaniach. Całe spotkanie 
przebiegło w rodzinnej atmosfe-
rze. Zakres i tematyka podjętych 
inicjatyw oraz dostrzeżone efek-
ty pozwalają nam wierzyć, że za-
łożone cele zostały osiągnięte. 
Wszystkie szczegółowe informa-
cje dotyczące przebiegu projektu, 
fotorelacje dostępne są na stronach internetowych szkół, Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach oraz Fundacji  http://
fundacjairis.com/jednosc-w-roznorodnosci/.
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Matura 2022 - wyniki
Według informacji z CKE tegoroczne matury w całej Polsce 

zdało 78,2 proc. spośród wszystkich piszących. 15,5 proc. nie zali-
czyło tylko jednego z trzech obowiązkowych przedmiotów, co ozna-
cza, że będą mieli prawo przystąpić do sierpniowej poprawki. 6,3 
proc. osób nie zdało egzaminu maturalnego z więcej niż jednego 
przedmiotu, a więc maturę może poprawić dopiero za rok.

Tradycyjnie z egzaminem maturalnym lepiej radzili sobie lice-
aliści. Zdało ją 84 proc. absolwentów tych szkół.  W technikach ma-
turę zdało 69,2 proc. młodzieży.

Jeśli chodzi o statystykę poszczególnych przedmiotów obo-
wiązkowych (poziom podstawowy), z j. polskiego  zdało 95 proc. 
maturzystów ze średnim wynikiem 54 proc., matematykę zdało 82 
proc. maturzystów (średni wynik 58 proc.), a z j. angielskim pora-
dziło sobie 94 proc. maturzystów (średni wynik 76 proc.).

Zasady egzaminu maturalnego
Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzami-

nów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, 
matematyki i języka obcego nowożytnego. Maturzyści musieli też 
przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na pozio-
mie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowe-
go lub do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do sześciu 
egzaminów na poziomie rozszerzonym. 

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązko-
wych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. 
punktów możliwych do zdobycia. W przypadku przedmiotów do 
wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym, nie ma progu zali-
czeniowego. Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego 
egzaminu, ma prawo do poprawki. Egzamin poprawkowy ma odbyć 
się 23 sierpnia. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obo-
wiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

(pw)

Wyniki z egzaminu maturalnego w Gminie Koluszki
I LO w Koluszkach (ul. Kościuszki) 

j. polski
- liczba zdających: 74
- zdawalność: 99 proc.
- średni wynik:  59 proc.
j. angielski
- liczba zdających: 74
- zdawalność: 97 proc.
- średni wynik:  81 proc.

matematyka
- liczba zdających: 74
- zdawalność: 95 proc.
- średni wynik:  68 proc.

II LO w Koluszkach (ul. Budowlanych)
j. polski
- liczba zdających: 8
- zdawalność: 50 proc.
- średni wynik:  28 proc.
j. angielski
- liczba zdających: 8 
- zdawalność: 75 proc.
- średni wynik:  53 proc.
matematyka
- liczba zdających: 8
- zdawalność: 25 proc.
- średni wynik:  23 proc.

Technikum nr 2 w Koluszkach (ul. Budowlanych)
j. polski
- liczba zdających: 37
- zdawalność: 100 proc.
- średni wynik:  44 proc.
j. angielski
- liczba zdających: 37
- zdawalność: 92 proc.
- średni wynik:  70 proc.
matematyka
- liczba zdających: 37
- zdawalność: 65 proc.
- średni wynik:  45 proc.

Technikum nr 1 w Koluszkach (ul. Wigury)
j. polski
- liczba zdających: 17
- zdawalność: 88 proc.
- średni wynik:  49 proc.
j. angielski
- liczba zdających: 16* 
- zdawalność: 81 proc.
- średni wynik:  70 proc.
* jedna osoba zdała egzamin z j. niemieckiego
matematyka
- liczba zdających: 17
- zdawalność: 53 proc.
- średni wynik: 38 proc.

Dla porównania przybliżamy także wyniki z LO w Brzezinach
j. polski
- liczba zdających: 26
- zdawalność: 96 proc.
- średni wynik:  54 proc.
j. angielski
- liczba zdających: 26
- zdawalność: 96 proc.
- średni wynik:  74 proc. 
matematyka
- liczba zdających: 26
- zdawalność: 85 proc.
- średni wynik:  56 proc.
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MALOWANIE  
ELEWACJI

796-241-330

DOCIEPLENIA  
BUDYNKÓW
792-022-640

"drzwi otwarte "
23 lipiec ( sobota ) w godz 11-15   

czekamy na Państwa  
w trzypokojowym mieszkaniu   

(61 m2) na 4 piętrze 

Koluszki ul. ANDERSA 

Cena w ten dzień 315 000 

zapraszamy 500 273 168 dla 
każdego niespodzianka :)

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS  
Woj. Łódzkiego w Siatkówce  
Plażowej Kobiet i Mężczyzn 

9 i 10 lipca na boiskach w Sulejowie odbywały się Mistrzostwa 
Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego w Siatkówce Plażowej 
Kobiet i Mężczyzn. Turniej rozgrywany był w systemie Brazylij-
skim. Wzięło w nim udział po 10 najlepszych drużyn wyłonionych 
w organizowanych wcześniej zawodach powiatowych. 

Wśród kobiet Mistrzostwo wywalczyła para reprezentująca bar-
wy LKS GAŁKÓWEK: Martyna Michalak i Karolina Rogala, która 
po zaciętym finale pokonała 2:1 parę Grzywacz/Pytka (UKS FUKS 
Sulejów). Trzecie miejsce przypadło parze Stańczyk/ Kubiś (UKS 
FUKS Sulejów). 

Wśród mężczyzn najlepszymi okazali się Jakub Cyprys i Kry-
stian Walczewski również w barwach LKS Gałkówek. W finale 
team ten pokonał reprezentantów Rozprzy. Trzecie miejsce zajęła 
kolejna reprezentacja LKS Gałkówek: Mateusz Michalak i Piotr 
Adamski.   

Wygrana w tym turnieju zagwarantowała obydwu drużynom 
(mężczyźni i kobiety) udział w  Mistrzostwach Polski. które odbędą 
się pod koniec sierpnia w Słubicach. 

KOBIETY

Tabela końcowa mistrzostw
1. LKS Gałkówek /Martyna Michalak, Karolina Rogala
2. UKS FUKS Sulejów /Justyna Pytka, Nikola Grzywacz
3. UKS FUKS Sulejów /Julia Stańczyk, Katarzyna Kubiś
4. UKS FUKS Sulejów /Oliwia Baran, Oliwia Dratwa
5-6 Aleksandrów /Aleksandra Szamburska, Klaudia Gwarda
5-6 LZS Justynów /Patrycja Stasio, Paulina Kabat
7-8 AS Active Opoczno /Agata Telusiewicz, Magdalena Gwarda
7-8 UKS FUKS Sulejów /Natalia Serafin, Maja Kaźmierczak
9-10 LZS Opoczno /Wiktoria Białas, Katarzyna Skorłutowska
9-10 LZS Justynów /Julia Sujka, Martyna Lauk

Mecz o I miejsce
LKS Gałkówek/ Martyna Michalak, Karolina Rogala – UKS 

FUKS Sulejów / Justyna Pytka, Nikola grzywacz 2-1

Mecz o III miejsce
UKS FUKS Sulejów/ Oliwia Baran, Oliwia Dratwa – UKS 

FUKS Sulejów/ Julia Stańczyk, Katarzyna Kubiś 1-2

MĘŻCZYŹNI 
Tabela końcowa mistrzostw

1. LKS Gałkówek /Jakub Cyprys, Krystian Walczewski
2. Kasztelan Rozprza /Artur Ziemba, Michał Sewjalski                 
3. LKS Gałkówek /Mateusz Michalak, Piotr Adamski                
4. LKS Lipce Reymontowskie /Michał Kędzior, Jan Marat            
5-6. LZS  Justynów /Adrian Zientarski, Patryk Osetek                     
5-6. LKS Gałkówek /Szymon Filipek, Robert Pawlikowski
7-8. UKS FUKS Sulejów /Kacper Kotas, Jakub Stanihauzer              
7-8. MGLKS Zelów /Marcin Dymiński, Paweł Burasiewicz             
9-10. UKS FUKS Sulejów /Kamil Nowakowski, Adrian Bucki                       
9-10. Volley Props Łęczno /Kacper Purgał, Grzegorz Baryła                        

Mecz o I m-ce
LKS Gałkówek /Jakub Cyprys, Krystian Walczewski – Kaszte-

lan Rozprza /Artur Ziemba, Michał Sewjalski 
Drużyna z Koluszek wygrała 22:20

Mecz o III m-ce
LKS Gałkówek /Mateusz Michalak, Piotr Adamski - LKS Lip-

ce Reymontowskie /Michał Kędzior, Jan Marat 
Drużyna z Gałkówka wygrała 26:24

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
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OGŁOSZENIA DROBNE
Tynki maszynowe agregatem, 
cementowo – wapienne i gipsowe, 
669-201-962
Pranie dywanów kanap, foteli, 
krzeseł, 512-450-390

Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Przyjmujemy zapisy na bezpłatne 
protezy zębowe na NFZ,  
tel. 44 714-44-98
Remonty, docieplenia. Solidnie,  
tel. 609-296-865
Zakładanie i pielęgnacja ogrodów, 
tel. 667-027-711

Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, tel. 500-33-50-60

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 
Dam pracę - skład pojazdów 
wojskowych - pracownik fizyczny, 
Słotwiny tel. 602-579-706 
Zatrudnimy mężczyzn do prac 
renowacyjnych, 506-605-127 
Zatrudnię do dociepleń elewacji  
i zabudowy poddaszy, 609-884-781
Do ochrony z orzeczeniem umiar-
kowanym przyjmę, 507-774-111
Zatrudnię młodą osobę do przy-
uczenia w pracach kanalizacyjnych, 
tel. 665-183-407
Sklep i kawiarnia Kawy Malowane 
zatrudnią pracownicę,  
tel. 606-23-96-96
Fryzjerkę zatrudnię, 796-337-568
Zatrudnię kierowcę z ADR. 
Transport międzynarodowy,  
tel. 603-692-065
Zatrudnię pracownika gospodar-
czego z prawem jazdy,  
tel. 603-692-065

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działkę budowlaną  
w Regnach, 731-739-077
Sprzedam działkę budowlaną  
w Będzelinie, 731-739-077
Sprzedam mieszkanie w bloku M-4 
przy ul. Gen. Sikorskiego,  
794-000-262

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia mieszkanie, dwa poko- 
je, na trzecim piętrze, 606-144-619
Do wynajęcia mieszkanie M-3  
w Koluszkach, ul. Ludowa,  
tel. 500-260-941
Lokal do wynajęcia, 80 m2, centrum 
Koluszek, 693-450-093
Wypożyczę namiot na imprezy 
plenerowe 4 x 8m. Tel. 603-18-23-23

SPRZEDAM
Fiat Panda 1,2. Rok prod. 2004. 
Przebieg 114.000, tel. 662-622-082
Tanio drzwi klepkowe z ościeżnicą 
210x97cm. Grubość skrzydła 4,5cm, 
tel. 791-749-100
Borówka amerykańska – tanio, 
608-268-734
Młode kurki nioski kolorowe, 
Węgrzynowice Modrzewie 23,  
tel. 728-386-763
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
Piec, kocioł, złom odbieram,  
tel. 501-488-674
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 

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
Malowania, drobne remonty, 
575-242-774
Złota rączka- drobne prace remonto-
we, usuwanie awarii, tel. 725-632-561 

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO za SŁOWO

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Zatrudnię kierowcę kat. C, praca na 
miejscu, tel. 605-439-267

Zatrudnię szwaczki, stałe wzory, 
własna produkcja, atrakcyjne 
warunki pracy, tel. 605-600-896

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
spożywczego, tel. 605-696-054

Zatrudnię pracownika do robót 
ziemnych i wodno-kanalizacyjnych, 
tel. 665-183-407

RÓŻNE

Kajaki-Pilica, spływy,  
tel. 506-704-420

Spółdzielnia Mieszkaniowa Odlewnik
w Koluszkach 

zatrudni

SPECJALISTĘ DO SPRAW  
KSIĘGOWOŚCI i ADMINISTRACJI

Praca biurowa, prowadzenie spraw lokatorskich,  
naliczanie czynszów, podstawy księgowości,  

prowadzenie sekretariatu.
Pełen etat, umowa o pracę.

CV proszę wysyłać na adres smodlewnik@wp.pl

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach zgłasza wolne 
stanowisko pracy:  pracownik socjalny
W celu uzyskania szczegółowych informacji  

zapraszamy do kontaktu:  
tel. 46 831-11-21 lub 664-857-099  

Art In Energy Spółka z o.o. z siedzibą w Koluszkach 
Chcesz pracować w zgranym zespole, lubisz wyzwania, a jednocześnie 

doceniasz stabilność zatrudnienia, ta praca jest dla Ciebie

Specjalista w dziale zakupów i logistyki
Opis stanowiska: współpraca z dostawcami, współpraca z biurami budów,  
ustalanie harmonogramu dostaw oraz dbanie o ich terminowość, tworzenie ra-
portów i analiz logistycznych na potrzeby działu, przeprowadzanie postępowań 
na dostawy, pozyskiwanie dokumentów do zatwierdzenia dostawcy, rozpatrywa-
nie reklamacji i koordynacja usuwania reklamacji, tworzenie dokumentów ma-
gazynowych w systemie Optima, nadzór nad magazynem materiałowym.  
Wymagania: wykształcenie minimum średnie (mile widziane wyższe kierunko-
we), znajomość oprogramowania MS Office, wysokie zdolności komunikacyjne  
i organizacyjne. Oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w peł-
nym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie zgodne z kompetencjami i umiejęt-
nościami, pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
Prześlij CV na adres: kadry@artinenergy.pl lub kontakt pod numerem 570-237-781

Szukam szwaczki chałupniczki. Szycie czapek. Maszyna dwu-
igłówka – dzianina, tel. 508-438-679
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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

Zatrudnię szwaczki 
miejsce Przanowice,  

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

Cały rok (czapki).  
tel. 508-860-054

ZATRUDNIĘ  
FREZERA

PROMASZ Koluszki
Kontakt 601 426 601

Firma Starmeat w Koluszkach  

zatrudni: 

• specjalistę ds. sprzedaży, wymagania: znajomość jęz. angielskiego

• elektromechanika: ks. sanitarno-epidemiologiczna, praca zmianowa

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

• pracownika utrzymania czystości: ks. sanitarno-epidemiologiczna,

• pracownika gospodarczego: 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

Profesjonalny montaż
OGRODZEŃ  PANELOWYCH

FURTEK oraz BRAM
Tel. 691-449-649

"RENO ART"
USLUGI REMONTOWE

Damian Goli
tel. 607-967-578
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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

� 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  
22.07

15:00 MINIONKI: Wejście Gru
17:00 MINIONKI: Wejście Gru
19:00 NA CHWILĘ, NA ZAWSZE

Sobota  
23.07

15:00 MINIONKI: Wejście Gru
17:00 MINIONKI: Wejście Gru
19:00 NA CHWILĘ, NA ZAWSZE

Niedziela 
24.07

15:00 MINIONKI: Wejście Gru
17:00 MINIONKI: Wejście Gru
19:00 NA CHWILĘ, NA ZAWSZE

Środa  
27.07

17:00 MINIONKI: Wejście Gru
19:00 MINIONKI: Wejście Gru

Czwartek  
28.07

17:00 MINIONKI: Wejście Gru
19:00 MINIONKI: Wejście Gru

MINIONKI: Wejście Gru
USA / Animowany / 2020 / 90 min.

2D Dubbing

Tego lata – w zupełnie no-
wej odsłonie – powróci najwięk-
sza animowana seria w historii 
oraz światowy fenomen pop kul-
tury. W komedii „Minionki: 
Wejście Gru” poznamy nieopo-
wiedzianą dotąd historię pewne-
go dwunastolatka, który marzy 
tylko o jednym – by stać się naj-
większym złoczyńcą świata.
Film łączy to, za co świat poko-
chał produkcje Illumiation – nie-
zwykły, cięty humor, odniesie-
nia do pop kultury, emocje, 
znakomitą muzykę oraz nie-

okiełznaną akcję. Za produkcję odpowiada wizjonerski szef Illu-
mination – Chris Meledandri oraz jego wieloletni współpracowni-
cy – Janet Healy i Chris Renauld. Za kamerą zasiadł Kyle Banda 
(„Minionki”, „Gru, Dru i Minionki”).

NA CHWILĘ, NA ZAWSZE
Polska / Dramat / Romans / Muzyczny / 2021 / 121 min.

Premiera 2D Polska

Pola (Martyna Byczkowska) 
jest u szczytu popularności – w 
wieku zaledwie 22 lat wypełnia 
sale na swoich koncertach i odno-
si ogromne sukcesy w branży mu-
zycznej. Pewnego dnia, po jed-
nym ze swoich występów, 
dziewczyna pod wpływem alko-
holu doprowadza do wypadku sa-
mochodowego. Aby wyciszyć 
sprawę, ojciec (Ireneusz Czop), a 
zarazem menadżer gwiazdy 
umieszcza ją w ośrodku terapii i 
leczenia uzależnień, gdzie piosen-
karka zostaje zmuszona do pracy 

społecznej. Wkrótce poznaje tam Borysa (Paweł Domagała) – chary-
zmatycznego instruktora, słynącego z niekonwencjonalnych metod 
pracy. On również był kiedyś popularnym muzykiem, ale wpadł w pu-
łapki wczesnej sławy. Mimo początkowej nieufności, para zbliża się 
do siebie dzięki wspólnej muzycznej pasji. Niestety na drodze rodzą-
cego się uczucia stają skrywane tajemnice z przeszłości Borysa i wi-
sząca na włosku kariera Poli. Czy dla dwójki osób, które tak wiele 
dzieli, jest szansa na szczęście i prawdziwą miłość?

1 sierpnia 2022 r. siedziba redakcji  
„Tydzień w Koluszkach” przenosi się  

do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Koluszkach przy ul. 3 Maja 2.

Sobotnie atrakcje w parku  
w Koluszkach 

W sobotę 23 lipca w Parku 
Miejskim w Koluszkach odbędą 
się dwie wakacyjne imprezy. Już o 
godz. 15.00 szczególnie najmłod-
szych mieszkańców naszej gminy 
zapraszamy na DZIEŃ BANIEK 
MYDLANYCH. Gościem specjalnym będzie maskotka Kicia Kocia.

Natomiast od 17.30 zapraszamy na Święto Kolorów „Holiki”, 
czyli grupowe posypywanie się kolorowymi proszkami do rytmów 
muzyki.  

(pw)    



Święto Kolorów w Lisowicach 
Pomimo deszczowej pogody udało się zorganizować waka-

cyjną zabawę w ramach ogólnopolskiej imprezy Holi Święto 
Kolorów. Obsypywanie się kolorowymi proszkami sprawiło 
uczestnikom mnóstwo frajdy, co najlepiej widać na zamieszczo-
nych zdjęciach. 

(pw)  


