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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  – 603 947 457
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

2.09  
ul. ul. Sikorskiego 6A

3.09  
ul. 3 Maja 8

4.09  
ul. 3 Maja 19G

5.09  
ul. Brzezińska 54

6.09  
ul. Przejazd 6

7.09  
ul. 11 Listopada 33

8.09  
ul. Żwirki 2
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W bibliotece zmodernizują  
instalację elektryczną 

Jeszcze w tym roku w 
Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Koluszkach zostanie 
wymieniona instalacja elek-
tryczna i alarmowa. Mający 
już swoje lata budynek, pod 
tym kątem był remontowany 
jeszcze w czasach, gdy dostęp 
do komputerów był mocno 
ograniczony. Tymczasem obecnie sieć musi obsłużyć aż kilkanaście 
komputerów z dostępem do internetu. Koszt zadania to ok. 50 tys. zł

(pw)   

Osiedle bloków sięgnie głęboko w pola
Gmina rozpoczęła proces scalania gruntów pod budownictwo 

wielorodzinne. Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w 
Koluszkach radni podjęli stosowną uchwałę, dającą zielone światło 
do skupu kilku działek. W grę wchodzą tereny polne za cmentarzem 

i blokami na osiedlu Andersa w Koluszkach. Gmina próbuje łączyć 
gminne działki z prywatnymi. Każda z nich z osobna ma zbyt małą 
powierzchnię pod budowę bloku, ale w połączeniu mogą tworzyć 
bardzo atrakcyjny teren pod budownictwo mieszkaniowe.  

Dodajmy, że już obecnie za cmentarzem przy ul. Piłsudskiego po-
wstaje pierwszy z czterech nowych bloków. Developer zapowiedział, 
że budynek zostanie ukończony do października 2023 r.              (pw)

Przedłużą ścieżkę rowerową  
po torze kolejowym 

PKP podjęło już stosowne działania prawne, celem przekazania 
gminie toru kolejowego za  nasypem na odcinku od ul. 11 Listopada 
do ul. Warszawskiej. Jeszcze w tym roku gmina ma stać się właści-

cielem terenu. Przypomnijmy, że w śladzie kolejowym ma zostać 
wybudowana ścieżka rowerowa, jako przedłużenie trasy ciągnącej 
się nasypem wzdłuż dawnej odlewni. Właśnie w tym celu wykona-
no niedawno zjazd z chodnika przy ul. 11 Listopada na wysokości 
ścieżki rowerowej. Nowy odcinek po torze kolejowym do ul. War-
szawskiej ma powstać w przyszłym roku. 

(pw)

Analiza oszczędności  
na oświetleniu 

Trwa audyt oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy. Dra-
styczne podwyżki cen za energię elektryczną spowodowały, że 
Urząd Miejski w Koluszkach 
wynajął specjalistyczną firmę, 
która przebada system oświetle-
niowy pod kątem jego wydajno-
ści. Audyt podpowie, jakie roz-
wiązania wdrożyć, które lampy 
wymienić, aby płacić mniej za 
prąd. 

Od przyszłego roku ceny za 
energię elektryczną mają wzro-
snąć nawet o 300 proc. Tymcza-
sem jedynie na prąd do oświe-
tlenia ulicznego Gmina 
Koluszki przeznacza aż 1 mln zł 
rocznie. Bez wprowadzenia sto-
sownych oszczędności, wkrótce 
prąd do latarni może nas zatem 
kosztować aż 3 mln zł rocznie. 
W niektórych gminach czy miastach w późniejszych godzinach noc-
nych, gdy ruch jest najmniejszy, dochodzi już do gaszenia ulicznych 
latarni. 

(pw)

Spotkania z dietetykiem w Klubie Senior+
Drodzy seniorzy, serdecznie zapraszamy do Klubu Senior+ przy 

ul. Budowlanych 4a na  kolejne spotkania z  panią ANNĄ ZIELIŃ-
SKĄ - dietetykiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. 

Najbliższe  terminy i tematy spotkań:
- 6 września 2022 (wtorek) godz.10:15 WĘGLOWODANY - PO-

ZNAJMY SIĘ LEPIEJ 
- 12 września 2022 (poniedziałek) godz. 9:00 PROFILAKTYKA 

NOWOTWOROWA.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny. 
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Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych  
w Koluszkach

zatrudni osobę na stanowisko 
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Szczegóły naboru na stronie BIP 
https://zuk-koluszki.bip.gov.pl/praca-w-zuk/

lub w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach, 
ul. Mickiewicza 4.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych 
kopertach w sekretariacie Zakładu, pokój  nr 1 (na parterze),

lub przesłać pocztą na adres Zakład Usług Komunalnych  
w Koluszkach, ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki z dopiskiem:  

„dot. naboru na stanowisko głównego księgowego”
w terminie do dnia 9 września 2022 r. do godziny 12.00  

(liczy się data wpływu aplikacji do sekretariatu).

Pani Monice Korzeniowskiej

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci  

TATY 
składają 

Burmistrz Koluszek  
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Koluszkach

Rozbudowa infrastruktury  
wodociągowej oraz drogowej  
w Borowej

Ku końcowi zmierza budowa 2-kilometrowego odcinka wodo-
ciągu w Borowej. Oznacza to, że na przestrzeni ostatnich 5 lat w miej-
scowości tej powstanie łącznie 16,5 km sieci wodociągowej. Uzbraja-
nie działek przyciąga do Borowej nowych mieszkańców, a to z kolei 
wymusza projektowanie nowych dróg dla rozrastającej się zabudowy. 
W związku z powyższym gmina planuje złożyć wniosek o dofinanso-
wanie tego rodzaju inwestycji. W pierwszej kolejności mają zostać 
wybudowane drogi w okolicy ul. Ogrodowej (powyższa ulica i drogi 
odchodzące od niej). W przypadku pozyskania dofinansowania, zada-
nie ma zostać zrealizowane w latach 2023-2025. Koszt budowy wyce-
niany jest na ok. 7,5 mln zł, z czego 5 mln zł ma zostać pozyskane z 
dofinansowania. „Plan Odnowy Miejscowości” został zaaprobowany 
przez mieszkańców Borowej na spotkaniu z przedstawicielami gminy. 

Dodatkowo, w związku z rozbudową sieci wodociągowej, Ko-
luszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej złożyło 
wniosek do Program Rozwoju Obszarów Wiejskich o dofinansowa-
nie budowy nowej studni głębinowej na ujęciu wody w Borowej, 
które połączone jest również z ujęciami wody w Gałkowie Dużym 
oraz Zielonej Górze.

(pw)  

Kalendarium gminnych wydarzeń
 � 4 września -  wycieczka rowerowa „Śladami wojny obronnej 

1939”, godz. 10.00, start: przy stadionie LKS Różyca (Piotrkow-
ska 13), zapisy do 3.09.2022: wycieczka@historiakoluszek.pl

 � 9 września - zawody w warcaby parkowe, godz. 17.00, Park Miej-
ski w Koluszkach, zgłoszenia do 5.09.2022 r. tel. 607-937-487,  
antonio5@interia.eu

 � 11 września - program „Budzi się ludzi” i wielkie śniadanie  
w Lisowicach 

 � 18 września - gminne dożynki, Park Miejski w Koluszkach, wy-
stąpi zespół disco polo Classic

Zebrania sołeckie
Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 02.09.2022 r. 

o godz. 17:00 (I termin), 17:15 (II termin) w świetlicy wiejskiej  
w Przanowicach odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Przanowi-
ce w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 
2023.

 
Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 09.09.2022 r. 

o godz. 17:00 (I termin), 17:15 (II termin) w strażnicy OSP w Boro-
wej odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Borowa I w sprawie 
rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2023.

 
Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 16.09.2022 r. 

o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) w świetlicy wiejskiej w 
Regnach odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Regny w sprawie 
rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2023. 

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w dniu 14.09.2022 r. 
o godz. 18:00 (I termin), 18:15 (II termin) w świetlicy wiejskiej w 
Felicjanowie odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Felicjanów w 
sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 
2023.

Wyjątkowe śniadanie w Lisowicach 
Przypominamy, że już 11 września w Lisowicach odbędzie się 

wielkie śniadanie, transmitowane na żywo w ramach programu „Bu-
dzi się ludzi” w telewizji TVP3. Program będzie nadawał od godz. 
9.00. Organizator zapowiada, że przygotowanych zostanie 1000 
porcji jajecznicy. Za jej usmażenie odpowiedzialny będzie jeden z fi-
nalistów programu MasterChef.                                                  (pw)  
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Przerwy w dostawach prądu
14 i 15.09.2022 r. w godz. 8:00 do 17:00: Koluszki ul.: Bro-

niewskiego Nr od 1 do 9, Mickiewicza Nr od 1 do 17, Wincentego 
Witosa Nr od 9 do 21, Sportowa Nr 6 do 30 parzyste, Wigury Nr 2, 
10 i od 21 do 35 nieparzyste.

Noc Nietoperzy w Lisowicach
W ubiegłą sobotę na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynko-

wego w Lisowicach odbyła się interesująca prezentacja dotycząca 
występowania w przyrodzie i w naszej okolicy nietoperzy, która po-
prowadził Janusz Hejduk z Uniwersytetu łódzkiego.

Te jedyne latające ssaki występują na świecie w liczbie 1300 ga-
tunków, w Europie jest to około 40 gatunków a w naszym kraju 27 ga-
tunków. Wszystkie nietoperze są pod ścisłą ochroną. Mimo, że w kul-
turze i literaturze pięknej symbolicznie uosabiają świat tajemniczy i 
demoniczny, w rzeczywistości są  to bardzo pożyteczne zwierzęta. 
Większość z nich, 75% żywi się owadami. Największe osobniki ważą 
1500 gram, a rozpiętość ich skrzydeł wynosi 170  cm. Najmniejsze zaś 
to odpowiednio 2,5 grama i około 12 cm. Rozpiętości skrzydeł. Nie-
które z tych latających ssaków można spotkać także w lasach naszej 
gminy. Nie tylko zresztą w Lasowicach czy na „Czarnej Drodze”, bo 
jakiś czas temu jeden z nich zawitał w drzwiach…naszej redakcji przy 
ulicy Teatralnej. Największa różnorodność gatunków tych ssaków 
występuje w krajach tropikalnych. Przychodzą na świat w okresie od 
kwietnia do lipca ale zwykle samica wydaje na świat jedno młode 
rocznie. Mimo, że większość z nich żyje nie dłużej niż jedną dekadę, 
niektóre potrafią dożyć nawet do 30-40 lat. To ssaki, którym takie za-
grożenia jak Covid19 są raczej niegroźne, bo zwierzęta te są odporne 
na wirusy i infekcje. Mało tego, znane są przypadki samouleczenia 
złamań kości podczas hibernacji. 

Niestety, nietoperze są nierzadko narażone na śmierć lub okale-
czenia nie tylko w wyniku złej woli, lecz także w czasie takich dzia-
łań człowieka jak chociażby rozbiórka starej architektury drewnia-
nej lub chemicznego skażenia środowiska. Ciekawostką jest, że 
wśród licznych i znanych od lat gatunków nietoperzy, naukowcy 
wciąż odkrywają nowe i dotąd nieznane. 

Zk

Alarm o zanieczyszczeniu wody
31 sierpnia na stronie Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Go-

spodarki Komunalnej pojawił się komunikat o zakazie spożywania 
wody z wodociągu publicznego w Koluszkach. Zakaz wydał  Pań-
stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, który w próbce 
wody pobranej w ramach kontroli urzędowej na terenie Koluszek w 
dniu 29 sierpnia 2022 r., stwierdził obecność enterokoków oraz bak-
terii grupy coli.

Komunikat wywołał duże zdziwienie u służb wodociągowych, 
ponieważ ich zdaniem przekroczenie normy było niewielkie, a 
mimo to SANEPID zakazał spożywania wody, nawet po przegoto-
waniu. Informacja o „zatrutej” wodzie rozlała się po Koluszkach 
błyskawicznie. Ze sklepów w ciągu kilku godzin wykupiono całe 
zapasy wody mineralnej. Dodatkowo grozy przysporzył widok 
beczkowozu na największym koluszkowskim osiedlu. Mieszkańcy 
szukali kolejnych tego rodzaju cystern, ale okazało się, że obecnie 
do dyspozycji służby miejskie posiadają jedynie dwa beczkowozy.

W środę woda została już przeczyszczona chlorem, a próbki po 
zabiegu odkażających zostały już wysłane do ponownej kontroli. 
Wyniki powinny być znane w piątek (2 września).                    (pw)Sygnalizacja przy ścieżce rowerowej 

W ramach poprawy bezpieczeń-
stwa rowerzystów, którzy przeprawia-
ją się przez drogę powiatową wzdłuż 
ścieżki rowerowej po dawnym torze 
kolejowym, zamontowano sygnaliza-
cję świetlną wraz z oznakowaniem. W 
przyszłości, w miejscu tym ma poja-
wić się jeszcze wyniesienie spowalnia-
jące ruch samochodowy.               (pw)     
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Port Lotniczy Łódź (cz. 2)
Z Arturem Frajem, dyrektorem Portu Lotniczego Łódź rozma-

wia Zbigniew Komorowski

-Mieszkańcy Koluszek i naszej gminy podróżujący koleją 
czy komunikacją miejską mogą już dojechać do samego termi-
nalu Portu Lotniczego Łódź?

-Do terminalu nie, ale zaledwie pół kilometra stąd jest stacja ko-
lejowa Łódź Retkinia. To już naprawdę blisko. Ci, którzy nie są 
zmotoryzowani, bez problemu dostaną się na terminal Portu Lotni-
czego Łódzką Koleją Aglomeracyjną. Jest także możliwość dojecha-
nia pod sam niemal terminal środkami komunikacji miejskiej z 
dworca Fabrycznego lub z Widzewa. Można też zamówić ubera lub 
taksówkę. Niedawno z centrum Gdańska podróżowałem na lotnisko 
taksówką w cenie 100 zł. W Łodzi z centrum na nasze lotnisko tak-
sówka kosztuje 15 złotych. 

-Wobec tego co mówisz, stacji kolejowej na razie w termina-
lu nie będzie? 

-Będzie, ale to „pieśń przyszłości”. W przypadku lotniska Lon-
dyn Stansted, ulubionego portu lotniczego łodzian, kolej zbudowano 
tam dopiero wtedy, gdy roczny ruch na lotnisku przekroczył 20 mln 
pasażerów. Ruch pociągów odbywa się tam co mniej więcej 20 mi-
nut. W Szymanach, najmłodszym i najmniejszym lotnisku w Polsce, 
doprowadzona tam kolej miała jeździć co dwie godziny. Nieduży 
ruch pasażerski na tamtym lotnisku spowodował, że pociągi dojeż-
dżają do terminala dwa razy na dobę. Uważam, że bliskość stacji ko-
lejowych w Łodzi i rozbudowana sieć tramwajowa i autobusowa na 
chwilę obecną nie zmusza do budowy stacji kolejowej przy lotnisku. 
Zresztą, gdy wybieramy się w podróż samolotem w kilka bądź kil-
kanaście osób, gdy weźmiemy pod uwagę ceny biletu za pociąg, 
tramwaj czy taksówkę w obie strony - można przyjechać w grupie 
samochodem. Promocyjna cena za parking lotniskowy wynosi 70 zł 
na tydzień. 

-Co odpowiedzieć różnym malkontentom na pytanie: „Po co 
ludziom lotnisko pasażerskie  w Łodzi”? 

-To pytanie, na które lubię odpowiadać (śmiech). Ostatnia decy-
zja Ryanaira i ogłoszenie nowej siatki połączeń i zapowiedź od przy-
szłej zimy zbazowanego samolotu Ryanaira pokazuje, że tak wielki 
przewoźnik, jeden z największych lowcostó w Europie, dostrzegł  
atuty Łodzi. Przy blokującym się lotniku w Modlinie i tamtejszym 
konflikcie właścicielskim, Ryanair jest zainteresowany budową po-
dobnej bazy lotniczej na południe od Warszawy czyli w Łodzi. 

-Co to oznacza dla pasażerów?  
-Skoro duży przewoźnik mówi, że widzi tu potencjał, chcemy to 

wykorzystać jak najlepiej.  
Szef siatki połączeń Ryanaira dostrzegł, że w Łodzi mamy nie-

co inny typ podróżującego. Nie jest to już tylko pasażer podróżują-
cy służbowo lub za pracą, to nie tylko ktoś, kto leci do Anglii w od-
wiedziny do kogoś bliskiego, ktoś kto tam pracuje. Zauważył, że z 
Łodzi i naszego regionu coraz więcej ludzi podróżuje w celach tury-
stycznych. Stąd też w naszej ofercie jest Alicante. To kierunek typo-
wo wylotowy, jeden z najlepiej się sprzedających na większych lot-
niskach jak Kraków, Katowice czy Gdańsk. Przy dużym 
zainteresowaniu tym kierunkiem - a jak dotąd tak właśnie jest - Ry-
anair zapowiedział, że w przyszłe lato uruchomi z łódzkiego lotni-
ska kolejne, atrakcyjne kierunki. 

Natomiast tym malkontentom, którzy uważają, że utrzymywa-
nie lotniska w Łodzi nie jest opłacalne, odpowiadam. Przed pande-
mią mieliśmy Polsce tylko 4 dochodowe lotniska. W Europie w tym 
czasie było mniej więcej 30% lotnisk dochodowych. Po pandemii, 
sytuacja kompletnie się zmieniła. Obecnie 90% lotnisk jest niedo-
chodowych, czyli  tylko 10 %  przynosi realny zysk. W Polsce jesz-
cze żadne lotnisko nie „odbiło” się w pełni po pandemii. W takiej sy-
tuacji łódzkie lotnisko, które ma przepustowość  do 2 milionów 
pasażerów, do blisko 100 operacji w ciągu doby - jest tym Portem, 
które będzie w stanie odciążyć lotnisko w Warszawie, które obecnie 
boryka się z wieloma kłopotami. Po drugie Polska Centralna, w tym 
Łódź i Koluszki to prężnie rozwijający się region, zamieszkały przez 
ludzi, którzy kochają podróżować.

-Jakie ponosicie koszty obsługi lotniska? 
-To około dwudziestu kilku milionów złotych w skali roku. Po-

łowę tej kwoty przed pandemią sami zarabialiśmy, czyli przez pół 
roku nie potrzebowaliśmy żadnego wsparcia zewnętrznego. Obec-
nie ta sytuacja jest nieco gorsza. Dofinansowanie ze strony wspólni-
ków, Miasta Łodzi czy Województwa Łódzkiego jest na poziomie 
15 milionów złotych rocznie. W porównaniu z 5 miliardowym bu-
dżetem Łodzi jest to kropla. Jest jednak jedno „ale”…

-„Ale” – to znaczy?
-Tym „ale” jest opłacalność  i nasz prestiż. Nie mielibyśmy w 

Łodzi dużych zakładów takich jak „Dell”, „Amazon”, fabryki „Mie-
le”, gdyby nie lotnisko. Przy zawieraniu wielkich kontraktów han-
dlowych i inwestycyjnych zainteresowani zwracają uwagę, czy w 
danym mieście jest lotnisko. Jeśli nie ma, szukają miejsca do lokali-
zacji inwestycji gdzie indziej. „Miele” przed pandemią latało do 
Monachium samolotami Lufthansy. Gdy ogłoszono stan pandemii, 
fabryka niemiecka nie przestała pracować. Jej pracownicy i kadra 
informatyczno-techniczna nadal podróżowała do swych rodzinnych 
miast. Firma ta zakupiła swój samolot i obecnie lata na takiej „mi-
gawce” lotniczej, by zależnie od potrzeby móc regularnie dotrzeć na 
czas do fabryki. Dla bezpieczeństwa nie lata samolotami rejsowymi, 
ale własnym samolotem. Gdyby w Łodzi nie było lotniska, ta fabry-
ka nigdy by tu nie powstała, bo nie byłoby tzw. conectivity czyli do-
stępności lotniczej. 

-Co jeszcze powiedzieć należy malkontentom? 
-Malkontentami są najczęściej ci, którzy samolotami nie latają. 

Ci, którzy korzystają z podróży lotniczych wiedzą, że posiadanie 
lotniska w pobliżu  miejsca zamieszkania - jak np. w przypadku 
mieszkańców Koluszek, dla których najbliższe lotnisko jest w Ło-
dzi, w odległości niespełna godziny drogi dojazdowej, niezależnie 
od środka transportu – jest bardzo ważne i dogodne. Gdy weźmiemy 
pod uwagę, że na lotnisko w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu 
mamy kilka godzin jazdy, gdy na odprawie trzeba być 2 godziny 
przed odlotem, to robi się z tego połowa dnia przed rejsem. Zupełnie 
inaczej to wygląda, gdy z Koluszek wyjeżdżamy o godzinie 13 a lot 
z Łodzi mamy o 16.30. Druga sprawa, istotniejsza z punktu widze-
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nia bezpieczeństwa pasażera. Pandemia pokazała nam, że nasza 
obecność w czasie odpraw czy przylotu lub na wielkich i zatłoczo-
nych lotniskach przesiadkowych niesie ze sobą, mimo wszystko, 
pewne ryzyko zakażenia. Na małych lotniskach, jak w Łodzi, tego 
ryzyka nie ma. Dla podróżnego, dbającego o swoje zdrowie i bez-
pieczeństwo, małe lotnisko jest większym gwarantem. Wszystkich 
malkontentów gorąco zapraszam: polećcie choć raz z Łodzi. Mamy 
nowe, atrakcyjne kierunki i stąd można naprawdę bezpiecznie latać. 
Na innych lotniskach są tańsze bilety? Czasem tak właśnie jest, ob-
serwujemy to. I co z tego, skoro za podroż do Wrocławia czy Gdań-
ska – przy obecnych cenach za paliwo czy energię – zapłacimy spo-
ro więcej? To kolejny argument, tym razem dla ceniących sobie 
ekologię. 

-Ostatnie z serii pytań od krytyków: wizja zamknięcia lotni-
ska nie jest realna? 

Mimo trudności z jakimi się borykamy, z jakimi boryka się całe 
lotnictwo, a także branża turystyczna czy logistyczna, Port Lotniczy 
Łódź istnieje i będzie się rozwijał. Istnieje nieprzerwanie od 1925 r., 
ma zatem bogatą historię, wielu zmian i transformacji. Nie tylko 
zresztą pod kątem ruchu pasażerskiego. Nasza lokalizacja, blisko 
głównego w Polsce skrzyżowania autostrad, przecięcia się najważ-
niejszych szlaków handlowych, pozwala nam intensywnie rozwijać, 
już od 10 lat, lotnicze cargo. To kolejny rodzaj działalności lotniska, 
który jest perspektywiczny i „chroni” nas przed krytycznymi głosa-
mi malkontentów. Ale cargo to zupełnie inny rodzaj biznesu lotni-
czego, o którym kiedyś porozmawiamy oddzielnie.

-Dziękują za rozmowę.
-Ja również dziękuję i serdecznie pozdrawiam mieszkańców i 

przyjaciół z Koluszek. Do zobaczenia na lotnisku w Łodzi! 

Ceny biletów lotniczych za drogie?  
My rozdajemy je za darmo!

Wygraj bilet lotniczy  
do Mediolanu lub Brukseli

Wakacje się skończyły, ale dla kochających podróże samolotem, 
odpoczynek i zwiedzanie ciekawych miejsc, każda pora jest właściwa. 

Co byście powiedzieli na Mediolan? Miasto pamiętające czasy 
cesarstwa rzymskiego, tętniące dziś życiem muzyki klasycznej i 
światowej mody?

Upalne słońce północnej Italii nie dla was? To może Bruksela, 
stolica zjednoczonej Europy, z piękną starówką, katedrą i ratuszem?

„Tydzień Koluszkach” ogłasza konkurs, a fundatorem nagród 
jest Port Lotniczy Łódź. Dla zwycięzców mamy dwa bezpłatne bile-
ty lotnicze z łódzkiego lotniska. Jeden do Mediolanu i  jeden do 
Brukseli, z wykorzystaniem w dowolnym czasie. Zwycięzca  kon-
kursu otrzyma bilet do Mediolanu, drugie miejsce zarezerwowali-
śmy na bilet do Brukseli.

Aby otrzymać voucher należy w kilkunastu zdaniach napisać, 
dlaczego warto podróżować. Będzie miło, jeśli przy tej okazji po-
dzielicie się krótkim wspomnieniem waszej najbardziej udanej wy-
prawy, podkreślając, co i dlaczego jest dla was ważniejsze: turysty-
ka czy wypoczynek i rekreacja? To po pierwsze. Mamy też dwa 
pytania dotyczące Mediolanu i Brukseli. 

Co wydarzyło się w Mediolanie w roku 313? Kto lub co jest 
znanym, nieco wstydliwym symbolem stolicy Belgii? 

Prosimy, by odpowiedzi zajęły wam nie więcej niż stronę doku-
mentu Word (Times New Roman, czcionka 12). Należy także podać 
swoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres email. Po ogłoszeniu 
wyników konkursu za tydzień, dane zwycięzców przekażemy wy-
działowi promocji Lotniska Port Łódź, który skontaktuje się z wami, 
by ustalić datę i szczegóły podróży. 

Na odpowiedzi czekamy do najbliższej środy, do godziny 15. 
Nasz adres: twk@koluszki.pl. Zwycięskie odpowiedzi zostaną prze-
drukowane w gazecie wraz z imieniem i nazwiskiem. 

fot. Mateusz Szymański
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Premier przekazał środki  
na dofinansowanie budowy  
siedziby dla klubu LKS Różyca   

5 mln zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa otrzymała Gmina 
Koluszki na modernizację infrastruktury sportowej w Ludowym 
Klubie Sportowym w Różycy. Przy wsparciu powyższych środków 
powstanie nowoczesny budynek klubowy ze świetlicą i strzelnicą. 
Czek z rąk Ministra Rozwoju i Technologii Waldemara Budy ode-
brał w miniony poniedziałek Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.  

–  Cieszę się, że tutejszy klub sportowy, który ma tak piękne tra-
dycje, już wkrótce będzie dysponował nowoczesną infrastrukturą. 
Środki które przekazujemy, pochodzą z rezerwy ogólnej premiera 
Morawieckiego, a nie z puli sportowej. To warte zaznaczenia. Pan 
premier obiecał, że pojawi się osobiście na otwarciu zmodernizowa-
nego obiektu, by na własne oczy obejrzeć inwestycję – zaznaczył na 
konferencji prasowej minister Buda. Minister podkreślił również 
duże zaangażowanie w pozyskanie środków prezesa LKS Różyca 
Zbigniewa Łudzikowskiego. – Tu jest liczna społeczność, która 
sportem się interesuje, sport uprawia. Pan prezes Łudzikowski był u 
mnie w Warszawie. Dyskutowaliśmy na ten temat, pokazywał jakie 
są potrzeby, jakie warunki panują w pomieszczeniach klubu. Nieste-
ty infrastruktura mocno odbiega od wymogów XXI wieku. Liczę za-
tem na to, że postępowanie przetargowe potoczy się sprawnie i być 
może już za rok będzie można cieszyć się z nowego obiektu – dodał 
minister.  

Gmina Koluszki otrzymane środki przeznaczy jako wsparcie do 
dofinansowania budowy nowego budynku klubowego. Ostateczną 
cenę inwestycji określi przetarg, ale szacuje się, że budowa będzie 
oscylować w przedziale 5-10 mln zł. Jeśli chodzi o termin rozpoczę-
cia budowy, gmina chce zrealizować inwestycję jak najszybciej. Du-
żym ułatwieniem jest to, że     sam budynek jest już zaprojektowany. 
Przypomnijmy, że wydzielone zostaną w nim trzy części. Pierwsza z 
nich, przeznaczona dla klubu, zostanie wyposażona w szatnie i za-
plecze dla LKS Różycy. Druga część to duża sala z zapleczem ku-
chennym, która pełnić będzie rolę świetlicy na potrzeby sołectwa i 
lokalnych wydarzeń. Trzecim elementem będzie profesjonalna 
strzelnica, z której będą mogli korzystać mieszkańcy. Nowy budy-
nek powstanie na miejscu, które zajmuje obecna zabudowa klubo-
wa.

- Bardzo się cieszę, że środki te będą mogły wspomóc inwesty-
cję, bo niestety w ostatnim okresie bezskutecznie poszukiwaliśmy 
możliwe źródła dofinansowania. Dlatego też wielkie podziękowania 
dla pana ministra, który pochylił się nad tą sprawą. Mam nadzieję, 

że z powyższych środków uda się zmodernizować również tę część 
obiektu sportowego, gdzie siedzą kibice. Trybuny są bowiem w bar-
dzo złym stanie. Chciałbym też podziękować panu prezesowi Zbi-
gniewowi Łudzikowskiemu, całemu klubowi i tej lokalnej społecz-
ności która tworzy sport w Różycy, bo dzięki państwa zaangażowaniu 
ta inwestycja się dokonuje - skomentował wydarzenie Burmistrz 
Koluszek Waldemar Chałat.       

Na konferencji obecny był również radny powiatu łódzkiego 
wschodniego z ramienia PiS Mariusz Kotynia, a także przedstawi-
ciele klubu LKS Różyca: Magdalena Rudnicka-Krajewska właści-
cielka firmy Nowe Technologie, partnera strategicznego klubu, pre-
zes Zbigniew Łudzikowski oraz trener Kornel Błażejewski.

- Dla naszego klubu to bardzo ważny dzień, ponieważ otwiera 
się przed nami perspektywa stworzenia nowoczesnego miejsca nie 
tylko dla piłkarzy, ale i całych rodzin uczestniczących w życiu spor-
towym młodzieży, w tym tej niepełnosprawnej skupionej wokół dru-
żyny AMP Futbol z Różycy. Cieszę się, że zmodernizujemy to miej-
sce, w którym będziemy podejmować dużo aktywności - podkreśliła 
Magdalena Rudnicka-Krajewska.  

W klubie, który powstał w 1946 r., funkcjonuje obecnie druży-
na seniorów (klasa okręgowa) i 3 drużyny młodzieżowe: rocznik 
2009-2010, 2012, 2013-14. Klub posiada również drużynę futsalu 
oraz grającą w ekstraklasie drużynę AMP Futbol Nowe Technologie 
Różyca. 

Bez wsparcia państwa modernizacja obiektów sportowych nie 
byłaby możliwa. Roczny budżet klubu to ok. 120 tys. złotych. Oko-
ło 70 tys. pochodzi z gminy, reszta to sponsoring lokalnych przed-
siębiorców oraz drobne wpłaty od rodziców dzieci trenujących w 
piłkę. 

LKS Różyca jest prowadzony przez stowarzyszenie mieszkań-
ców. Pięciu trenerów z licencjami PZPN opiekuje się grupą ok. 150 
juniorów.

(pw)
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Jubileusz 30-lecia parafii  
w Nowych Chrustach

Metropolita Łódzki abp. Grzegorz Ryś przewodniczył w minio-
ną niedzielę uroczystościom jubileuszowym z okazji 30 rocznicy 
powstania parafii Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Nowych 
Chrustach. Parafia erygowana została 30 sierpnia 1992 roku, dekre-
tem ks. abpa Władysława Ziółka, na prośbę ówczesnego dziekana 
dekanatu koluszkowskiego ks. Edwarda Wieczorka. 

Gospodarzem ju-
bileuszowych obcho-
dów był ks. kanonik 
Eugeniusz Kacperski, 
który jest proboszczem 
parafii od samego po-
czątku, czyli od mo-
mentu jej powołania. 
Pierwsze 6 lat wspól-
nota parafialna groma-
dziła się na Eucharystii 
w Świetlicy Wiejskiej 
w Nowych Chrustach. 
Dzięki zaangażowaniu 

ks. proboszcza i parafian wybudowano okazały kościół, znajdujący 
się symbolicznie na granicy gmin Koluszki i Rokiciny. Grunty na 
ten cel ofiarował parafianin Jan Bobrek. 9 lipca 1995 r. abp. Włady-
sław Ziółek poświęcił kamień węgielny pod budowę świątyni, a 24 
września 2000 r. dokonał jej konsekracji.

Uroczystości zgromadziły wielu parafian oraz licznie przyby-
łych gości. Mszę św. koncelebrowali m.in. dwaj księża pochodzący 
z tej parafii – ks. kanonik Gabriel Kołodziej – obecnie proboszcz pa-

rafii św. Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim 
oraz ks. Tomasz Król – wikary z parafii Św. Papieża Jana XXIII w 
Łodzi. Ks. Eugeniusz dziekował wszystkim za zaangażowanie, za-
równo przez 30 lat rozwoju i funkcjonowania parafii, jak i za wkład 
w przygotowanie samej uroczystości. Skierował także słowa podzię-
kowania do obecnych na Mszy św.: burmistrza Koluszek Waldema-
ra Chałata oraz Wójta Rokicin Jerzego Rebzdy, podkreślajac bardzo 
dobrą współpracę parafii z władzami samorządowymi Koluszek i 
Rokicin. 

O budowaniu Kościoła jako wspólnoty na kolejne lata mówił w 
homilii abp. Grzegorz Ryś. Nawiązując do słów czytanej tego dnia 
Ewangelii zachęcał, by zajmować miejsce wyznaczone przez Pana. 
-Usiądź na tym miejscu, które ci wyznaczono i podejmij się tego, co 

z tym miejscem jest związane - powiedział metropolita łódzki. 
Stwierdził również, że wspólnota będzie się rozwijać, jeśli każdemu 
będzie na niej zależeć. Jest to - zdaniem arcybiskupa - fundament 
gwarantujacy bezpieczeństwo i rozwój wspólnoty nawet mimo po-
działów i kłótni.

Na koniec Eucharystii ks. abp. poswięcił obraz przedstawiający 
błogosławionego prymasa Stefana Wyszyńskiego, który został na-
malowany i podarowany parafii przez Zygmunta Kwiryńskiego. 

Po Mszy św. odbył się piknik parafialny, na którym można było 
się posilić, wysłuchać występów artystycznych oraz wziąć udział w 
konkursach.                                               (tekst i fot. T. Krawczyk)
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Szli, szli i doszli 

Na pielgrzymim szlaku 2022
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Złote Gody 
Kolejne pary małżeńskie świętowały półwiecze swojego związ-

ku. W dniu 25 sierpnia w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego Kolusz-
kach, z rąk burmistrza Koluszek Waldemara Chałata, medal „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, nadany przez Prezydenta Polski 
Andrzeja Dudę, otrzymali: 

Józef i Maria Kośla, którzy ślub zawarli w dniu 8.04.1972;
Piotr i Irena Mazurkowie (24.10.1970); 
Marian i Irena Swaczyna (9.10.1971); 
Jan i Krystyna Kartasińscy (14.08.1971). 
W uroczystości udział wzięli najbliżsi Jubilatów a także Kie-

rownik USC w Koluszkach Iwona Wosik, przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koluszkach Anna Szostak i Sekretarz Gminy Koluszki 
Beata Kusiak-Stanisławska.

Uroczystość uświetnił zespół wokalno-instrumentalny „Przygo-
da”. 

Zk
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Mała rzecz a cieszy. Mieszkankę bloku przy ul. Sikorskiego raduje 
widok kwietnej łąki pod oknami budynku.
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Projekt „Aktywne Lato z Historią Koluszek”

Spacer śladami Koluszek,  
jakich już nie ma… 

28 sierpnia odbyła się trzecia z sześciu planowanych wycieczek 
w ramach projektu „Aktywne Lato z Historią Koluszek” realizowa-
nego przez Stowarzyszenie Historia Koluszek przy wsparciu Gminy 
Koluszki. Wycieczki piesze i rowerowe mają przybliżyć uczestni-
kom nieznaną historię najbliższej okolicy. Z całą pewnością ułatwi 
to wydawnictwo rozdawane przy okazji każdej wycieczki. Swoisty 
przewodnik zawiera 6 propozycji wycieczek z naniesionymi na ma-
pach punktami dotyczącymi historii naszej gminy. 

W minioną niedzielę odbyła się trzecia z planowanych wycie-
czek. Mimo niepewnej pogody i możliwej burzy, która później przy-
szła, uczestnicy w liczbie 22 osób zebrali się pod Miejską Bibliote-
ką Publiczną w Koluszkach, skąd wyruszyliśmy poznawać Koluszki 
jakich już nie ma... Na samym starcie poznaliśmy los rodziny Bor-
wańskich, którzy wybudowali obecny budynek biblioteki, a w ogro-
dzie tego budynku tartak oraz młyn, po których nie pozostał ślad. 
Kolejnym śladem tej rodziny jest „ukryty” za Stokrotką budynek 
murowanego młyna, który obecnie pełni funkcje mieszkalne. Na-
stępnie idąc ulicą Kościuszki rozmawialiśmy o dawnych podziałach 
administracyjnych, i tak – ulica ta jest dawną granicą Gminy Gałkó-
wek i Gminy Długie, a jednocześnie wsi Wypalenisko oraz wsi Ko-
walszczyzna.

Teren szkolny oraz Park Miejski to dawne 3 gospodarstwa nie-
mieckie na Wypalenisku, po wojnie znacjonalizowane pod teren 
szkoły jedenastoletniej oraz parku. Nieco dalej, na osiedlu kolejo-
wym znajdowała się piwiarnia, w której doszło do morderstwa, a 
szczegóły tego wydarzenia przybliżył nam Zbigniew Komorowski, 
który szczegółowo badał tę sprawę. Najbardziej zmienionym przez 

czas miejscem jest jednak teren stacji kolejowej. Gdybyśmy cofnęli 
się w czasie o 110 lat, nie poznalibyśmy naszej miejscowości. Trzy 
tętniące życiem dworce kolejowe, przez które przetacza się co naj-
mniej 1,3 mln pasażerów rocznie, parowozownia, dwie wieże ci-
śnień i drewniana kładka łącząca to wszystko w spójną całość. Roz-
mawiając o tym patrzyliśmy na obecny dworzec kolejowy, który 
wkrótce również odejdzie do historii.

Ulica Brzezińska, jedna z najstarszych w mieście, a jednocze-
śnie swoiste centrum dawnego życia w miasteczku, zmieniła się 
chyba najmniej. Niestety w wyniku wojennej zawieruchy utraciła 2 
perełki nadające jej charakter – otóż Synagogę i budynek Sikor-
skich, który mieścił Urząd Pocztowo – Telegraficzny. Zbieg ulic 
Mickiewicza i 3 Maja jest dziś miejscem dość spokojnym, a przed 
wojną tuż obok mieściły się Szkoła Powszechna nr 1 w budynku, 
który przetrwał, oraz Gimnazjum i Liceum P.M.S. w zniszczonym i 
rozebranym gmachu w miejscu banku. Naprzeciwko znajdował się 

tartak spółki Plesiak – Karasiński, do którego prowadziła bocznica 
kolejowa. Dość blisko, przy ul. Towarowej znajdował się drewniany 
kościółek ewangelicki wybudowany w lecie 1916 r. dla stacjonują-
cych w Koluszkach sił okupacyjnych. Został rozebrany w 1922 r. i 
przeniesiony do Rogowa.

Następnie mieliśmy okazję zobaczyć jak przebiegają prace przy 
budowie wiaduktu i niezwykłym chyba zrządzeniem losu zastaliśmy 
je mniej więcej w takim stanie, jak uchwycona na zdjęciu budowa po-
przedniej przeprawy czterdzieści parę lat temu. Przechodząc ulicą 
Słowackiego nie sposób pominąć domu nauczycieli P.M.S., w którym 
mieszkali Władysław Strzemiński i Katarzyna Kobro. Następnie do-
tarliśmy na punkt finałowy na Kozim Rynku, gdzie wspomnieliśmy 
postać Adama Kosińskiego (zastępcy komendanta Policji Państwowej 
w Koluszkach, zamordowanego przez Rosjan w Twerze i pochowane-
go w Miednoje),  bo przecież miasto to nie tylko budynki, ale także lu-
dzie, który je tworzyli. Na zakończenie tradycyjne już pieczenie kieł-
basek i rozmowy. Dziękujemy wszystkim za przybycie! 

Adrian Kut 
Stowarzyszenie Historia Koluszek 
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Piłka nożna
Klasa okręgowa 2022/2023

Kolejka 1.  20-21 sierpnia
KKS Koluszki - Astoria Szczerców  1:1 
Włókniarz Moszczenica - LKS Różyca  6:4

Kolejka 2.  27-28 sierpnia
LKS Różyca - LZS Justynów  4:4 
Andrespolia Wiśniowa Góra - KKS Koluszki  3:1

Kolejka 3.  31 sierpnia
KKS Koluszki - Omega II Kleszczów  2:2
IKS Inowłódz  - LKS Różyca  1:4
Victoria Żytno - Polonia Gorzędów  1:3
Gerlach Drzewica - Kasztelan Żarnów  3:0
Włókniarz Moszczenica - Andrespolia Wiśniowa Góra  3:1
LZS Justynów - Astoria Szczerców 4:1 
Pilica Przedbórz - Concordia Piotrków  1:1 
Start Lgota Wielka - Szczerbiec Wolbórz  0:2

Tabela
1. Włókniarz Moszczenica   3  9  11-5  
2. Gerlach Drzewica     3  9  7-1   
3. Szczerbiec Wolbórz    3  7  9-2   
4. LZS Justynów      3  7  10-6   
5. Polonia Gorzędów     3  6  7-4  
6. Victoria Żytno      3  6  5-4  
7. Pilica Przedbórz     3  5  7-2  
8. Concordia Piotrków   3  4  6-3  
9. LKS Różyca      3  4  12-11  
10. Andrespolia Wiśniowa G.  3  3  5-6  
11. Kasztelan Żarnów    3  3  1-5   
12. KKS Koluszki     3  2  4-6   
13. Omega II Kleszczów   3  1  3-6   
14. Astoria Szczerców    3  1  2-7   
15. Start Lgota Wielka    3  0  2-11   
16. IKS Inowłódz      3  0  2-14  

Najbliższe spotkania
LKS Różyca - Pilica Przedbórz  4 września, godz. 17:00
Kasztelan Żarnów - KKS Koluszki  3 września, godz. 16:00

Siatkarze na igrzyskach LZS
W dniach 25-27.08.2022 r. w Słubicach odbyły się XXV Ogól-

nopolskie Letnie Igrzyska LZS. W plażowej piłce siatkowej udział 
wzięło po 11 drużyn żeńskich i męskich, w tym dwie drużyny repre-
zentujące LKS Gałkówek. Drużyna męska w składzie Walczewski 
Krystian i Cyprys Jakub zajęła drugie miejsce, natomiast kobiety w 
składzie Martyna Michalak i Karolina Rogala uplasowały się na 
miejscu piątym.

Wystawa online „Polska  
na mapach historycznych”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Łodzi zaprasza do oglądania wystawy cyfrowej „Polska na mapach histo-
rycznych” prezentującej mapy z kolekcji Biblioteki przedstawiające teryto-
rium Polski we wszystkich ważniejszych okresach historycznych. 

Wystawa dostępna jest pod linkiem: http://www2.wbp.lodz.pl/pliki/
wystawy/2022-polska_na_mapach/.

Pierwsza historycznie potwier-
dzona data opisująca dzieje Polski to 
rok 966, w którym książę Mieszko I, 
władca obszarów w większości 
mieszczących się współcześnie w 
granicach Polski, przyjął chrzest. W 
1025 r. powstało Królestwo Polskie, 
którego pierwszym królem był syn 
Mieszka I, Bolesław I Chrobry. Pol-
skę w tym okresie przedstawia 
„Mappa objaśniająca panowanie Bolesława Chrobrego” pochodząca z dzie-
ła Adama Naruszewicza „Historya narodu polskiego od początku chrześci-
jaństwa” z 1780 r. 

W roku 1385 Polska zawarła porozumienie z Wielkim Księstwem Li-
tewskim podpisując akt unii w Krewie. Związek ten zacieśniła Unia Lubel-
ska z 1569 r., w wyniku czego powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów 
(mapy: „Poloniae Regnum Ducatusq. Magnae Lithuaniae”, „La Pologne 
suivant les degres de l’Academie des Sciences de Paris”). W XVIII w. mia-
ły miejsce trzy rozbiory Polski. Rzeczpospolita przestała istnieć w wyniku 
III rozbioru, w roku 1795. Jej terytorium podzielone zostało między Prusy, 
Rosję i Austrię. Ten okres historii Polski przedstawia kilka prezentowanych 
map, z których najciekawsze to: „Mapa do dziejów Polski” autorstwa Jana 
Topolnickiego, „Polska w trzech zaborach w granicach przedrozbiorowych 
w 1770 r. oraz innych ważniejszych okresach historycznych” Józefa Micha-
ła Bazewicza oraz „Polen nach seiner letzten u. ganz. Teilung zwischen 
Oesterreich Russland u. Preussen im Jahr 1795”. W wyniku wojny między 
napoleońską Francją a Prusami i Rosją w 1807 roku powstało Księstwo 
Warszawskie, a w 1815 - po Kongresie Wiedeńskim - Królestwo Polskie 
(„Mapa Królestwa Polskiego na podstawie najnowszych źródeł” Józefa Mi-
chała Bazewicza, „Karta dróg pocztowych Królestwa Polskiego” oraz ory-
ginalna „Mapa Królestwa Polskiego na podstawie najnowszych statystycz-
no-geograficznych podręczników opracowana…”, zawierająca miasta 
gubernialne, powiatowe, osady, wsie, linie kolejowe, trakty i drogi z poda-
niem odległości w wiorstach. Całą wolną powierzchnię arkusza tej mapy 
pokrywa alfabetyczny spis miejscowości). 

W 1918 roku, po 123. latach Polska odzyskała niepodległość i powsta-
ła II Rzeczpospolita („Mapa ziem polskich” opracowana przez Bernarda 
Połonieckiego, „Polska: mapa topograficzna, komunikacyjna i administra-
cyjna” autorstwa Eugeniusza Romera i „Mapa Polski w granicach obec-
nych z podziałem na województwa” Józefa Michała Bazewicza). 

1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa, w wyniku któ-
rej w październiku całe terytorium kraju znalazło się pod okupacją niemiec-
ką i sowiecką. Po konferencji jałtańskiej w lutym 1945 r. i konferencji pocz-
damskiej w lipcu 1945 r. granice Polski przesunięto na zachód do linii Odry 
przyłączając w miejsce Kresów Wschodnich tzw. Ziemie Odzyskane. Po-
wstała Polska Rzeczpospolita Ludowa („Polska: mapa automobilowa” au-
torstwa Stanisława Drygasiewicza i Stefana Hildta z roku 1946). 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy!
Wystawę oraz informację o niej przygotował Dział Zbiorów Specjal-

nych (42 663 03 24 / zbioryspecjalne@wbp.lodz.pl)
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Po pielgrzymkowa sonda
W dobie rozmaitych sondaży na temat spełniania praktyk re-

ligijnych Polaków, nasza redakcja postanowiła podążyć za me-
dialnym trendem i przeprowadzić mini ankietę. Wyniki ogólno-
polskich  badań wykazały 10% spadek religijności naszych 
Rodaków, a jako główny powód badani podkreślali brak zaufania 
do Kościoła, co jest - ich zdaniem- wynikiem skandali, głównie 
na tle seksualnym. Postanowiliśmy sprawdzić, czy ta spadkowa 
tendencja znajduje odzwierciedlenie w lokalnej społeczności. W 
związku z tym odwiedziliśmy pielgrzymów, którzy zdążając na 
Jasną Górę, odpoczywali w maryjnym sanktuarium w Gidlach 
koło Radomska. 

O tym, czy  wyniki religijno-pielgrzymkowego sondażu, jaki 
przeprowadziliśmy, są miarodajne dla wszystkich pątników z Kolu-
szek i okolic, a także na ile są one reprezentatywne dla ogółu katoli-
ków naszego regionu - trudno stwierdzić, bo w sondażu wzięło 
udział zaledwie 20 osób. Dlaczego tak mało? Z prozaicznego powo-
du. Tego typu badanie wykonywaliśmy po raz pierwszy i przyznaje-
my, że był to spontaniczny pomysł i  stąd niewielka ilość przygoto-
wanych ankiet. Niemniej - choć można się tym poglądem nie 
zgadzać - te 20 osób, wybranych przypadkowo i bez „klucza”, w pe-
wien sposób przedstawia ogólne tendencje. Sondaż spotkał się z za-
interesowaniem pątników i z całą pewnością w przyszłym roku bę-
dziemy chcieli tego typu badanie powtórzyć, tym razem zapraszając 
szersze grono. 

***
Pierwsza uwaga, to liczba uczestników tegorocznej, 31. Pieszej 

Pielgrzymki z Koluszek na Jasna Górę. Te 150 osób, które w ponie-
działek 21 sierpnia wyruszyło w kierunku Jasnogórskiego Szczytu, 
w stosunku do 1200 pielgrzymów w drugiej połowie lat 90-tych 
„głowy nie urywa”. Czy to skutek skandali z udziałem  niektórych 
księży, sióstr zakonnych lub bogactwa materialnego Kościoła? Być 
może, ale niekoniecznie. Na temat źródeł  lub przyczyn ateizmu 
praktycznego napisano już wiele książek, nie ma co o tym mówić w 
tym momencie. Na pewno duży wpływ na zmniejszoną liczbę wier-
nych w Kościele ma kultura, wychowanie współczesnego pokole-
nia, rosnące rozwarstwienie materialne współczesnego społeczeń-
stwa ale i rozwój technologii. 

„Gdy spożyjecie ten owoc, zdobędziecie wiedzę i  będziecie 
mogli samodzielnie wybierać i odróżniać dobro od zła. Staniecie się 
równi Bogu”- czytamy w Księdze Rodzaju. Faktem jest, że wpływ 
na odchodzenie niektórych ludzi od religijności i wiary może mieć 
współczesna nauka i zdobycze techniki. 

*** 
Jak wspomniałem, w  anonimowej ankiecie udział wzięło 20 

uczestników 150 osobowej pielgrzymki na Jasną Górę: 14 kobiet i 6 
mężczyzn. Cztery osoby były w wieku do 18 lat, 12 to ludzie w prze-
dziale od 25 do 50 , jedna osoba była wieku do 65 lat, a trzy przekro-
czyły ten próg. Nie odnotowaliśmy nikogo w wieku od 18 do 25 lat, 
co nie oznacza, że takich pielgrzymów nie było. Po prostu nie zna-
leźli się wśród przypadkowo zaproszonych pątników do badania an-
kiety. 

Dziewięcioro spośród badanych to ludzie z wyższym wykształ-
ceniem, siedem osób posiada wykształcenie średnie. W badaniu zna-
lazł się jeden student i trójka uczniów. Spośród 20 badanych osób, 
które wypełniły ankietę, 7 pątników brało udział w tegorocznej wy-
prawie na Jasną Górę więcej niż 10 razy, w tym jedna była na wszyst-
kich 31 Pielgrzymkach z  Koluszek. Na mniej,  Kilka razy 

Po kilka razy- mniej niż 10- pielgrzymowało dziesięcioro ludzi 
a pozostała trójka ankietowanych nie odpowiedziała na to pytanie, z 
czego wnioskować należy, że była po raz pierwszy. 

Rodzinne środowisko religijne 
Spośród 20-tki badanych, 11 osób to ci, którzy wzrastali lub 

wzrastają w rodzinie ludzi wierzących i regularnie praktykujących 
życie sakramentalne. Ośmioro pielgrzymów to ludzie, którzy pocho-
dzą co prawda z rodzin katolickich, ale praktyki religijne, takie jak 
coniedzielna msza święta i spowiedź, nie są praktykowane regular-
nie. Na pozostałe pytania (dotyczące bycia na pielgrzymce z cieka-
wości; wątpliwości w zakresie wiary w Boga; podejścia do religii je-
dyne pod kątem kulturowym, np. świętowanie Bożego Narodzenia 
ale bez podłoża wiary religijnej), nikt z badanych nie odpowiedział 
twierdząco.

Maryja i święci  
Kult maryjny oraz kult świętych ma duże znaczenie w życiu re-

ligijnym badanych osób, o czym będzie jeszcze mowa później. Ulu-
bioną modlitwą badanych jest różaniec (17) i Koronka do Bożego 
Miłosierdzia (8). Jedna osoba wymieniła Brewiarz czyli Liturgię 
Godzin jako swoją ulubioną, codzienną modlitwę prywatną. Dla ko-
lejnego pątnika/pątniczki szczególną lekturą są Żywoty Świętych. 
Jedna z osób napisała, że jej  ulubioną formą modlitwy są Godzinki  
o Niepokalanym Poczęciu N.M.P. 

Kryzys w Kościele 
Od kiedy w Internecie i mediach tradycyjnych rozgorzała dys-

kusja na temat roli Kościoła w życiu społecznym- z apokaliptycz-
nym wieszczeniem opustoszałych świątyń- swoistą karierę robi zda-
nie, mające uderzać w manifestujących apostazję: „Kto opuszcza 
Kościół z powodu ludzi, nigdy w Nim nie był z powodu Boga”. 

W związku z tym aksjomatem, zadaliśmy pielgrzymom pytanie 
o ich obecność w Kościele miotanym oskarżeniami o nadużycia sek-
sualne niektórych osób duchownych. Okazuje się, że zdecydowana 
większość badanych nie widzi powodu, by odchodzić z Kościoła i 
od wiary z powodu - takich czy innych zachowań, nawet godzących 
w prawo- niektórych ludzi Kościoła.  

Tych, którzy mimo skandali w Kościele,  zamierzają w Nim po-
zostać, było - wśród 20 badanych osób - 14 pątników. Jedna z 20 ba-
danych osób przyznała, że taki dylemat ma. Skrajną do tej wypowie-
dzi była inna - również odosobniona w swoim poglądzie: „skandal w 
Kościele jest sztucznie wyimaginowany i istnieje jedynie w antyka-
tolickich mediach”. W ankiecie znalazło się też zdanie mężczyzny, 
który przyznał, że kryzys  w Kościele jest  poważnym problemem, 
ale „Moce piekielne Go nie przemogą”. 
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Urządzenia grzewcze  
typu pompa ciepła  

„powietrze-powietrze” 
ceny brutto od 3 tys. zł z montażem za 2,6 kW. 

Dostępne inne moce: 
3,6 kW (do 36 m2) 
5,2 kW (do 52 m2) 
6,8 kW (do 68 m2) 

Tel. 791 44 77 11 

Dlaczego jestem na pielgrzymce?
W tej rubryce można było zaznaczyć kilka odpowiedzi. Dla 

większość badanych, udział w „rekolekcjach w drodze” był okazją, 
by pogłębić swoją wiarę w Boga (17 osob). Powodem pójścia na ko-
luszkowską pielgrzymkę była także modlitwa w jakiejś konkretnej 
intencji, np. o zdrowie fizyczne lub o uzdrowienie relacji w rodzinie 
itd. (12 osób). Trzy osoby nie miały żadnej intencji, a kolejne dwie 
udały się na Jasną Górę  z uwagi na fakt, że są na niej także bliscy 
lub przyjaciele. 

Osobiste pytanie: Co tegoroczna pielgrzymka wniosła w moje życie?
Pewien mężczyzna stwierdził, że wędruje już któryś raz, ale jest 

to zarazem pierwsza pielgrzymka, w której bierze też udział jego 
córka. „Z tego powodu jest to dla mnie wyjątkowe przeżycie” – po-
wiedział mężczyzna. „Pielgrzymka przywraca wiarę w drugiego 
człowieka”- to wyznanie pątniczki. Mimo, że dla pewnego mężczy-
zny tegoroczna pielgrzymka była już którąś w jego życiu, przyznał, 
że przyczyniła się ona do poznania nieznanych dotąd form pobożno-
ści, jak np. Godzinek o  Niepokalanym Poczęciu N.M.P. „Trudy wę-
drowania, które oddaję Bogu i służba drugiemu w drodze” - oto ko-
lejny owoc tej pielgrzymki. „Ta pielgrzymka pozwoliła mi inaczej 
spojrzeć na życie i umocniła mnie w wierze” – wyznaje kolejny 
mężczyzna, biorący udziale ankiecie. „Co mi dała pielgrzymka? 
Wewnętrzny spokój i radość ducha”- to znowu mężczyzna. Udział 
mężczyzn w takich formach religijności, jak pielgrzymka, czy w 
ogóle okazywanie przez panów przywiązania do wiary –zadaje kłam 
tezie, że wiara i religia niosą w sobie ładunek zniewieściałości, czy-
taj: słabości. Zdaniem ludzi wierzących-jest dokładnie odwrotnie. 

Pewna kobieta mówiła o doświadczeniu wiary i wspólnoty, a 
także o konferencjach w drodze, w czasie których można było bliżej 
poznać biografie świętych, np. św. Róży z Limy czy bł. Prymasa Ty-
siąclecia. Dla każdego czymś wspólnym było doświadczenie wiary 
w żywego Boga.

***
Czy przedstawienie tej ankiety pokazało jakoś, choćby w ogól-

ności- realia życia i problemów ludzi wierzących?                        Zk
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OGŁOSZENIA DROBNE
MATURA - korepetycje - matema-
tyka, j. angielski, doświadczenie,  
tel. 508-732-104

USŁUGI
REMONTY, docieplenia,  
solidnie, 609-296-865
Wspólnota zleci renowację klatki 
schodowej, 537-062-385,  
w godz. 9.00-17.00
Elektrośmieci, przyjmujemy zużyty 
sprzęt AGD – RTV, Koluszki,  
ul. Brzezińska 137, plac AUTO-
-MYJNI, tel. 504-220-049 
Transportowo bagażowe. Samochód 
posiada windę załadunku – rozła-
dunku, 504-220-049
Serwis okien i drzwi, 532-553-111
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Budowlane, docieplenia,  
604-350-807
Usługi remontowo-budowlane, 
791-503-179
Malowania, drobne remonty, 
575-242-774
Złota rączka- drobne prace remonto-
we, usuwanie awarii, tel. 725-632-561 
Tynki maszynowe agregatem, 
cementowo – wapienne i gipsowe, 
669-201-962
Dachy, krycie papą termozgrzewalną, 
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
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
spożywczego, 517-223-014
Zatrudnię pracowników budowla-
nych, 509-391-286 
Firma budowlana zatrudni pracow-
ników fizycznych, 607-314-883

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam 4 ha ziemi, 665-734-005
Sprzedam działkę budowlaną  
1000 m², dom z działką w Bogdance, 
601-866-606
Sprzedam działkę budowlaną  
o powierzchni 3000m2 w Słotwinach, 
tel. 663-487-420
Sprzedam nowy dom w Różycy, 
153 m², 792-022-640, 796-241-330

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia mieszkanie M-2  
i M-3, 605-696-054 
Lokal pod działalność handlowo-
-usługową o pow. 48 m², w centrum 
Koluszek. Atrakcyjna cena,  
607-701-315
Do wynajęcia M-2, 531-690-624
Do wynajęcia M-3 w Koluszkach, 
tel. 500-260-941
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojo-
we w Koluszkach. Kontakt  
po godz. 17.00, tel. 798-915-225

SPRZEDAM
Jaja wiejskie, 607-648-728
Pyszne jabłka 2zł/kg, tel. 505-771-121
Pawilon handlowy 184 m2  
w centrum Koluszek, 501-614-994
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
Kupię jęczmień ozimy, 730-160-793
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

EDUKACJA
Korepetycje z języka angielskiego. 
Native speaker, 515-269-326

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Zatrudnimy spawacza MIG/MAG 
lub TIG. Możliwość przyuczenia. 
DRIVAL Żelechlinek, 538-398-132
Zatrudnię przy ogrodzeniach 
panelowych, 509-115-589
Szwalnia zatrudni szwaczki,  
tel. 693-426-098
Firma drogowa zatrudni pracowni-
ków: kierowców kat. C, C+E, 
operatorów maszyn oraz pracowni-
ków fizycznych. Atrakcyjne wyna-
grodzenie, tel:509-999-944 (siedziba 
firmy w Koluszkach)

Zatrudnimy kierownika magazynu. 
Branża produkcja przyczep. DRI-
VAL Żelechlinek 538-398-132
Zatrudnię osobę na wykończenia 
do szwalni oraz szwaczkę, praca  
w Koluszkach, 502-171-510
Zatrudnię szwaczki, stałe wzory, 
własna produkcja, atrakcyjne 
warunki pracy, tel. 605-600-896

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

Koluszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa  
zatrudni osobę na stanowisko  

Konserwator budynków - gospodarz terenów 
 

Osoba na tym stanowisku będzie się zajmowała utrzymaniem  
porządku na terenach zewnętrznych wokół bloków mieszkalnych  

wielorodzinnych, pielęgnacją zieleni niskiej i wysokiej, odśnieżaniem  
w okresie zimowym, pracami remontowo-budowlanymi w budynkach.  

 
Oferujemy stałe i długoletnie zatrudnienie. 

Na tym stanowisku wymagany jest dobry stan zdrowia. Osoby  
zainteresowane powinny zgłosić się do  sekretariatu Koluszkowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w terminie do 20 września w godzinach 

pracy administracji. Można również przesłać swoje zgłoszenie  
za pomocą poczty elektronicznej.

Balon do wina 50 L kupię, 505-042-013 

Skorzystaj z programu Dobry Start
Choć wnioski można składać do 30 listopada, warto się pospie-

szyć i złożyć taki wniosek jak najszybciej, bo od daty jego złożenia, 
zależy kiedy otrzymamy świadczenie. 

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej 
przez PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. 
Składając wniosek należy prawidłowo wypełnić dane, podając pra-
widłowy numer PESEL dzieci, nazwę oraz adres szkoły i aktualny 
numer swojego konta. 

Wnioski o świadczenie można było składać już od 1 lipca. Do tej 
pory w województwie łódzkim ZUS przekazał 56 mln zł, na wypraw-
kę szkolną dla 187 tys. dzieci. Wypłata świadczenia realizowana jest 
w ciągu 5 dni roboczych od przyznania świadczenia przez ZUS.

Program Dobry Start, gwarantuje 300 zł na wyprawkę szkolną 
na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat, w przypadku 
dzieci z niepełnosprawnościami - do 24 lat. Wiek 20 i 24 lata liczy 
się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i 
liceów oraz szkół policealnych, także są uprawnieni do świadczenia, 
jeśli 20 lub 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkol-
nego w tym roku kalendarzowym.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego
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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

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

DOCIEPLENIA  
BUDYNKÓW
792-022-640

PRZYJMĘ SZWACZKI
do zakładu.

Własna produkcja.
Tel. 601-204-420

CZYNNE: pn-pt 8:00 – 16:00, sob 8:00 – 12:00
PRZANOWICE 100 (Opalówka) gm. Koluszki tel. 44 714 67 48

 

KAMIEŃ OZDOBNY DO OGRODÓW: 
GRYS GRANITOWY * KORA KAMIENNA * BIAŁA MARIANNA * OTOCZAKI 

           KOSTKA BRUKOWA
PŁYTY AŻUROWE * PALISADY * OBRZEŻA * KRĘGI BETONOWE

BUTLE GAZOWE. USŁUGI WAŻENIA 24 H – WAGA ELEKTRONICZNA 60 T. 

WĘGIEL
 r KOSTKA  r ORZECH  r EKO  r GROCH 

"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

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

MALOWANIE  
ELEWACJI

796-241-330

Stajnia Borowa  
poszukuje pracownika 

na pół etatu 

tel. 731 701 550
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Piątek  
2.09

15:00 JAK ZOSTAŁEM SAMURAJEM
17:00 SZCZĘŚCIA CHODZĄ PARAMI
19:00 SZCZĘŚCIA CHODZĄ PARAMI

Sobota  
3.09

15:00 JAK ZOSTAŁEM SAMURAJEM
17:00 SZCZĘŚCIA CHODZĄ PARAMI
19:00 SZCZĘŚCIA CHODZĄ PARAMI

Niedziela 
4.09

15:00 JAK ZOSTAŁEM SAMURAJEM
17:00 SZCZĘŚCIA CHODZĄ PARAMI
19:00 SZCZĘŚCIA CHODZĄ PARAMI

Środa  
7.09

7:00 SZCZĘŚCIA CHODZĄ PARAMI
19:00 SZCZĘŚCIA CHODZĄ PARAMI

Czwartek  
8.09

7:00 SZCZĘŚCIA CHODZĄ PARAMI
19:00 SZCZĘŚCIA CHODZĄ PARAMI

JAK ZOSTAŁEM SAMURAJEM
USA / Animowany / 2022 / 97 min.

Premiera 2D Dubbing

Powiedzmy sobie 
szczerze: pies nie jest 
materiałem na samura-
ja. Co innego kot. Kot 
to urodzony samuraj. 
Ma wrodzoną grację, 
szybkość i pazury ostre 
jak samurajski miecz. 

Hank jest psem i 
nic już tego nie zmieni, 
ale od szczeniaka ma-
rzy o tym, by zostać sa-
murajem. Uparty z nie-
go zwierzak, więc 
przybywa na kocią wy-
spę, by wbrew naturze i 
miauczącym drwinom 
pobierać nauki u legen-
darnego wojownika. 

Idzie mu całkiem nieźle, ale z pewnością nie jest jeszcze gotowy, 
gdy przychodzi chwila próby. Legendarny złoczyńca, największy 
wróg kociego rodu, przypływa na wyspę, by przegnać z niej 
wszystkie koty, kotki i kocięta. 

Tylko Hank może stawić mu czoła, ale nie zdoła zrobić tego 
sam. Musi przekonać kocią brać, że warto zaufać psu i stanąć łapę 
w łapę do walki o ukochany dom.

SZCZĘŚCIA CHODZĄ PARAMI
Polska / Komedia romantyczna / 2020 / 

Premiera 2D 

Malwina (Weronika 
Książkiewicz), przebo-
jowa projektantka samo-
chodów, zakochuje się w 
Brunonie (Michał Żu-
rawski), wziętym tera-
peucie par. Choć potrafi 
on uratować każdy zwią-
zek, to jego własne histo-
rie miłosne tworzą serię 
spektakularnych kata-
strof. 

Przystojny i za-
bawny, mógłby być 
mężczyzną marzeń, 
gdyby nie to, że na ko-
biety działa jak czarny 
kot. Sprowadza na 

swoje wybranki pecha, który z hukiem kończy najbardziej pło-
mienny romans. Nieświadoma ryzyka Malwina, ulega jego czaro-
wi od pierwszego wejrzenia. Mimo że w jej życiu rozpoczyna się 
seria niefortunnych zdarzeń, Bruno nie zamierza się tym razem 
poddać. Aby uratować miłość swojego życia, musi znaleźć przy-
czynę swoich sercowych porażek. Nie uda mu się to jednak bez 
odrobiny szczęścia.



Czynne:  
pon-pt 8.00-16.00    
sobota 8.00-13.00

ŚLADAMI WOJNY OBRONNEJ 1939
Stowarzyszenie HISTORIA KOLUSZEK, Stowarzyszenie 

OKIEM KOBIETY zapraszają na wycieczkę rowerową ŚLADAMI 
WOJNY OBRONNEJ 1939.

Wydarzenie zorganizowane zostanie 4.09.2022, godz. 10.00, 
start: przy stadionie LKS Różyca (Piotrkowska 13). Na zakończenie 
dla wszystkich uczestników ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy do 3.09.2022 przesłać 
na adres e-mail: wycieczka@historiakoluszek.pl, informację zawie-
rającą swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu. Liczba miejsc 
ograniczona do 40 osób. Przesłanie zgłoszenia oraz udział w wy-
cieczce oznacza akceptację regulaminu, który znajduje się na stronie 
organizatora - www.historiakoluszek.pl

Od 1 sierpnia 2022 r. siedziba redakcji mieści się  
w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury  

przy ul. 3 Maja 2 (wejście od ul. Teatralnej). 
Nu mer telefonu do redakcji: 603 947 457.


