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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

30.09  
ul. 3 Maja 8

1.10  
ul. 3 Maja 19G

2.10  
ul. Brzezińska 54

3.10  
ul. Przejazd 6

4.10  
ul. 11 Listopada 33

5.10  
ul. Żwirki 2

6.10  
ul. Głowackiego 20
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Dlaczego przejazd kolejowy  
na ul. Armii Krajowej  
jest wiecznie zamknięty?

Mieszkańcy Koluszek skarżą się na funkcjonowanie przejazdu 
kolejowego w Koluszkach na ul. Armii Krajowej. W tej części mia-
sta, aby przemieścić się na dalszą część ulicy, należy przejechać 
przez strzeżony przejazd, na którym rogatkami steruje dróżnik. Nie-
stety, to czy przejazd zostanie otwarty, zależy od jego dobrej woli. 
Przejazd jest bowiem zawsze zamknięty, bez względu na to czy 
przejeżdża pociąg czy nie, a jego otwarcie odbywa się jedynie wte-
dy, gdy dróżnik dostrzeże czekający samochodów lub ludzi. 

Mieszkańcy żalą się, że o ile samochód może jeszcze powiado-
mić dróżnika klaksonem, o tyle piesi czekają pod rogatkami niekie-
dy po kilkanaście minut. W akcie desperacji zaczynają nosić ze sobą 
ręczne trąbki, którymi sygnalizują swoją obecność. Zdarzają się jed-
nak przypadki, że ci mniej wytrwali po prostu przeprawiają się na 
drugą stronę przy zamkniętym przejeździe.  

Z wyjaśnieniami w powyższej sprawie zwróciliśmy się do spół-
ki kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., która odpowiadają-
ca za zarządzanie państwową siecią linii kolejowych w Polsce.

- Rogatki na przejeździe kolejowo-drogowym na ul. Armii 
Krajowej w Koluszkach są zasadniczo zamknięte, gdyż przejazd 
zlokalizowany jest na drodze niepublicznej. Warunki korzystania z 
takich przejazdów reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kole-
jowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. 
Zgodnie z przepisami pracownik posterunku kolejowego zlokali-
zowanego przy przejeździe otwiera zapory w razie doraźnej po-
trzeby kierowców lub pieszych, w sytuacji, gdy nie nadjeżdża po-
ciąg. W tym celu na bieżąco obserwuje ruch na skrzyżowaniu linii 
kolejowych z ulicą Armii Krajowej. Dodatkowo, przejazd jest 
oznakowany tzw. Żółtą Naklejką, która znajduje się na wewnętrz-
nej stronie napędów rogatek. Na Żółtej Naklejce są numery telefo-
nów do służb technicznych PLK, na który można zgłaszać potrze-
bę otwarcia zapór. Również pracownik obsługujący rogatki został 
zobowiązany do baczniejszego zwracania uwagi na użytkowników 
drogi chcących przejść lub przejechać na drugą stronę torów - in-
formuje  Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A.

Na prośbę mieszkańców do spółki zwróciliśmy się także z pyta-
niem o możliwość zainstalowania przy przejeździe urządzenia, któ-

re dróżnikowi zasygnalizowałoby chęć przekroczenia przejazdu 
przez pieszych.

- Obecnie nie planujemy montażu dodatkowych urządzeń ze 
względu na dobrą widoczność z posterunku, którą również po zmro-
ku zapewniają latarnie - odpowiada przedstawiciel Spółki. 

Przypomina on jednocześnie, że rogatki na przejeździe kolejo-
wo-drogowym na ul. Armii Krajowej w Koluszkach są powiązane z 
urządzeniami sterowania na stacji Koluszki. To oznacza, że przed 
wyświetleniem na semaforze sygnału zezwalającego na wjazd lub 
wyjazd pociągu na stację, pracownik kolei musi najpierw zamknąć 
rogatki na przejeździe. Przy nałożeniu się jazdy pociągów z prze-
ciwnych kierunków szczególnie w godzinach wzmożonego ruchu tj. 
6-8 oraz 15-18 lub jeździe wolniejszych pociągów towarowych ro-
gatki na przejeździe mogą być zamknięte trochę dłużej. Przypadki 
dłuższego oczekiwania kierowców na przejazdach kolejowo-drogo-
wych mogą być też spowodowane względami bezpieczeństwa np. 
złą widocznością podczas opadów czy mgły.

(pw)

Program dopłat do budowy  
przydomowych oczyszczalni 

Wkrótce gmina ogłosi nabór wniosków na dofinansowanie bu-
dowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zasady udzielania do-
tacji są już uchwalone przez Radę Miejską w Koluszkach. Miesz-
kańcy mogą liczyć nawet na 7 500 zł dofinansowania w przypadku 
trzyosobowego lub większego gospodarstwa domowego. Dla jedno-
osobowego gospodarstwa dotacja wyniesie do 2 500 zł, a dla dwu-
osobowego do 5 000 zł. Rozliczane będą tylko udokumentowane 
koszty realizacji inwestycji, poniesione po podpisaniu umowy  
z gminą. Dotacją objęte będą tylko systemy oczyszczania ścieków  
z gospodarstw domowych, których przepustowość nie przekracza  
5 m³/dobę. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie trwała likwidacja 
zbiornika na nieczystości ciekłe, w przypadku gdy szambo już ist-
nieje na terenie nieruchomości.    

(pw)  

Lepiej segregujemy śmieci 
W ostatnim roku zaszła istotna zmiana w strukturze strumieni 

śmieci, jakie oddają mieszkańcy naszej gminy. Mocno zauważalne 
jest zwiększenie się ilości odpadów BIO, przy jednoczesnym wyraź-
nym spadku ilości oddawanych odpadów wielkogabarytowych. 
Wzrasta także udział odpadów segregowanych w stosunku do zmie-
szanych. To bardzo dobra wiadomość dla naszego samorządu,  
ponieważ poza widocznym wzrostem świadomości ekologicznej, 
spada koszt wywozu śmieci. Zagospodarowanie odpadów pose-
gregowanych kosztuje bowiem aż o połowę mniej niż zmiesza-
nych. 

W obecnej sytuacji największym problemem dla gminy jest 
ogromny przyrost odpadów BIO, których utylizacja jest bardzo dro-
ga. Ich zagospodarowanie generuje zatem olbrzymie koszty. W tym 
przypadku można albo wprowadzić odgórne limity w przyjęciach 
odpadów zielonych, albo przerzucić koszty ich utylizacji na miesz-
kańców.  

(pw)
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Pani Bogumile Kubicz Skarbnik Gminy Koluszki
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci mamy,

składają:
Dyrektor Żłobka Miejskiego w Koluszkach 

Barbara Kukulska – Sokołowska wraz z pracownikami

Autobusy z Koluszek do Rawy Maz.
Przypominamy, że na trasie Koluszki – Rawa Mazowiecka 

funkcjonuje regularna linia autobusowa. Przewozy realizuje spółka 
PKS Skierniewice. Co ważne, autobus zatrzymuje się w kilku oko-
licznych miejscowościach. Na terenie naszej gminy przystanki zlo-
kalizowane są w Katarzynowie, Redzeniu Starym i Regnach. Z 
Rawy Mazowieckiej wyjazdy odbywają się w godzinach: 5.20, 6.30, 
14.10, 16.40 (sobota jeden kurs o godz. 6.30). Koszt biletu to 14 zł 
(normalny). Info: pksskierniewice.pl.

(pw)

Oznaczenie kursu D D E D

Rodzaj kursu Zw Zw Zw Zw

Dworce i przystanki kurs nr 1 kurs nr 2 kurs nr 3 kurs nr 4

Koluszki, ul. 11 Listopada  
przy kościele 6:33 09:08 15:28 17:58

Koluszki, ul. 11 Listopada 
naprzeciwko nr 65 6:35 9:10 15:30 18:00

Katarzynów, przy posesji nr 34 6:38 9:13 15:33 18:03

Redzeń Stary, sklep 22 6:42 9:17 15:37 18:07

Regny, Leśniczówka 24 6:44 9:19 15:39 18:09

Regny, Kaplica 26 6:46 9:21 15:41 18:11

Regny, Jednostka Wojskowa 28 6:48 9:23 15:43 18:13

Budziszewice 10 6:52 9:27 15:47 18:17

Teodorów 07 6:55 9:30 15:50 18:20

Zalesie 05 6:56 9:31 15:51 18:21

Węgrzynowice 04 6:58 9:33 15:53 18:23

Świniokierz Dworski 7:00 9:35 15:55 18:25

Stanisławów 12 7:03 9:38 15:58 18:28

Żelechlin 14 7:05 9:40 16:00 18:30

Żelechlinek 16 7:07 9:42 16:02 18:32

Sokołówka 01 7:10 9:45 16:05 18:35

Petrynów 03 7:12 9:47 16:07 18:37

Radwanka 05 7:14 9:49 16:09 18:39

Nowe Byliny 07 7:17 9:52 16:12 18:42

Dziurdzioły 05 7:19 9:54 16:14 18:44

Zarzecze 04 7:21 9:56 16:16 18:46

Boguszyce Kościół 03 7:24 9:59 16:19 18:49

Zarzecze 7:26 10:01 16:21 18:51

Księża Wola 2a 7:27 10:02 16:22 18:52

Chrusty 27/26 7:28 10:03 16:23 18:53
Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka 
k/Osiedla nad Zalewem 7:31 10:06 16:26 18:56

Rawa Mazowiecka, ul. Dolna 7:33 10:08 16:28 18:58
Rawa Maz., ul. Tomaszowska/ 
Cmentarz 03 7:35 10:10 16:30 19:00

Rawa Maz., ul. Kościuszki/Sąd 02 7:36 10:11 16:31 19:01
Rawa Maz., Plac Wolności  
w kierunku Pl. Piłsudskiego 7:37 10:12 16:32 19:02

Rawa Mazowiecka D.A./
Kolejowa 7:39 10:14 16:34 19:04

Oznaczenia:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świat

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia  
oraz udział w uroczystości pogrzebowej  

naszej mamy 

ś.p. Zofii Kubicz
rodzinie, znajomym, sąsiadom,  
koleżankom i kolegom z pracy

składają Bogusława Kubicz 
wraz z Krzysztofem i Justyną Kubicz

Przerwy w dostawach prądu
 � 13.10.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Różyca ul.: Klubowa. Parko-

wa 1 – 6, Piotrkowska 9 – 19, Sportowa 2 – 14, Towarowa 1 – 6, Za-
gajnikowa 1 – 11, Żakowice ul.: Dojazdowa 3 – 7, Dworcowa, 
Piotrkowska 107 do 127, Poprzeczna, Szkolna 1 – 33, Willowa 1 – 8, 
Zagajnikowa 4 – 28, Zakątna 2 – 4.

Noc Księgarń 2022 

7 października w ponad 150 księgarniach z 55 miast już po raz 
czwarty odbędzie się Noc Księgarń. W tym roku zapowiada się re-
kordowa edycja - zarówno pod względem liczby księgarń, jak i bo-
gactwa i różnorodności zaplanowanych przez nie wydarzeń. 

Na mapie wydarzeń jest również księgarnia Skład Główny przy 
ul. Brzezińskiej 21 w Koluszkach. Tego wieczoru o godz. 20.00 od-
będzie się m.in. ogłoszenie wyników konkursu „Wyklejanka dla 
Szymborskiej”. Nagrodzone prace będzie można oglądać przez ko-
lejne dwa tygodnie w witrynie księgarni. 



530.09.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 39

I co z tą wodą?
Choć od alarmu o zanieczyszczeniu wody w Koluszkach minę-

ło już kilka tygodni, temat ten wciąż wzbudza sporo emocji. Podczas 
ostatniej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach, o wyjaśnienia i ko-
mentarz w powyższej sprawie poproszony został prezes Koluszkow-
skiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Nieste-
ty ze słów prezesa wynika, że nie udało się ustalić przyczyn 
zdarzenia, i tak już najprawdopodobniej pozostanie. Część osób spe-
kuluje się, że zanieczyszczenie wody mogły wywołać obfite deszcze 
połączone z nieszczelnością szamb lub nawożeniem pól przez rolni-
ków. Z kolei zdaniem prezesa KPGK, za całe zamieszanie mógł od-
powiadać błąd pomiarów lub brudna próbka, ponieważ w badanej 
próbce z dnia 29 sierpnia wykryto jedynie śladową ilość enteroko-
ków i bakterii z grupy coli. 

- Najciekawsze jest bowiem to, że bakterie znaleziono na uję-
ciu wody, a w badaniach kontrolnych prowadzonych przez SANE-
PID w tym samym czasie w innych miejscach jak przedszkole przy 
ul. Budowlanych w Koluszkach czy szkoła w Różycy, zanieczysz-
czeń już nie stwierdzono - zauważył Tomasz Szczegielniak, prezes 
KPGK sp. z o.o.

Dodajmy jednak, że w kolejnym badaniu wykonanym dwa dni 
po pierwszym alarmie, woda została tylko warunkowo dopuszczona 
do spożycia ponieważ wciąż pozostawała w niej obecność bakterii 
grupy coli (w śladowej ilości 1 jtk/100 ml). Można ją już było pić po 
przegotowaniu, ponieważ nie stwierdzono obecności bakterii Esche-
richia coli i enterokoków.  

Jak rozumieć komunikaty
Ważna  rzecz, która wymaga przypomnienia, związana jest z 

drobnoustrojami które odkrywa się w wodzie. Miejmy świadomość 
tego, że nie wszystkie bakterie z grupy coli sieją spustoszenie w na-
szych organizmach. Niezwykle złą sławę mają przede wszystkim 
bakterie kałowe E Coli (Escherichia coli) i enterokoki, które to sta-
nowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, wywołując m.in. ostrą 
biegunkę. W takim przypadku wydawany jest bezwzględny zakaz 
spożywania wody.

Natomiast, gdy  w komunikacie zawarta jest informacja o poja-
wieniu się ogólnie bakterii z grup coli, świadczy to tylko o tym, że 
dane ujęcie czy infrastruktura wodociągowa jest podatna na zanie-
czyszczenie mikrobiologiczne (istnieją tam sprzyjające warunki do 
namnażania, bowiem pojawiły się już pierwsze jeszcze niezbyt 

groźne bakterie z grupy coli) i należy podjąć niezbędne działania do 
oczyszczenia wodociągu (najczęściej chlorem), oraz zachować środ-
ki ostrożności przy spożywaniu wody.

Pić czy nie pić
Kolejna uwaga tyczy się tego, czy możemy pić wodę bez prze-

gotowania. Choć w przypadku naszej gminy woda czerpana z pokła-
dów jurajskich jest bardzo dobrej jakości, piętą achillesową jest jed-
nak infrastruktura doprowadzająca wodę do naszych kranów. Rury 
w naszych domach czy blokach niekiedy mają po kilkadziesiąt lat i 
zapewne zdążyły już zebrać sporą ilość osadu. Klimat staje się coraz 
cieplejszy, co zapewne będzie sprzyjało namnażaniu się mikroorga-
nizmów. Sieć wodociągowa podatna jest również na awarie, uszko-
dzenia, nieszczelność.  

System powiadomień SMS
Podczas sesji padły również uwagi pod adresem systemu alar-

mowego, skuteczności i szybkości informowania mieszkańców o 
tego typu zdarzeniach. Władze miasta poinformowały, że najsku-
teczniejszy sposób komunikacji to internetowe media społeczno-
ściowe, dzięki którym w dzisiejszych czasach błyskawicznie docie-
ra się do odbiorców. Jako przykład podano, że komunikat o 
zanieczyszczeniu wody pojawił się w sieci natychmiast po dostar-
czeniu informacji przez SANEPID, i na gminnej stronie na FB w 
ciągu pierwszej doby miał on aż 10 tys. odsłon. Aby zwiększyć sku-
teczność w szybkim docieraniu z informacją  do mieszkańców, 
szczególnie starszych, Urząd Miejski w Koluszkach podjął także 
czynności związane z wprowadzeniem gminnego systemu powiado-
mień SMS. Podpisana jest już wstępna umowa z firmą, która podej-
mie się jego wdrożenia.      

PAMIĘTAJMY jednak o chyba najważniejszej kwestii, która 
ma kluczowe znaczenie w tego rodzaju zdarzeniach. Żadne, nawet 
najlepsze narzędzia komunikacyjne nie uchronią nas przed  wypi-
ciem zanieczyszczonej wody, a jedynie przed długotrwałym jej 
spożywaniem. Dlaczego? Woda poddawana jest standardowej 
kontroli w najlepszym razie raz w tygodniu. Od zanieczyszczenia 
wody do pobrania kontrolnej próbki może zatem upłynąć kilka dni, 
w trakcie których spożywamy wodę zupełnie nieświadomie. Co 
więcej, nawet gdyby do skażenia doszło w tym samym dniu co po-
bór próbki kontrolnej, SANEPID musi mieć czas na jej przebada-
nie. Jak możemy zorientować się z komunikatów zamieszczanych 
na stronie Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej, wynik badania znany jest dopiero po dwóch dniach od po-
brania próbki.        

Co więcej, w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia wody, 
tak naprawdę zaalarmowanie mieszkańców niekiedy może mijać się 
z celem. Po wykryciu bakterii SANEPID niezwłocznie informuje o 
tym dany zakład wodociągowy, który wszczyna procedurę chloro-
wania wody, bądź w bardziej dramatycznej sytuacji zakręca kurek z 
wodą. Do tego czasu przez kilka dni i tak spożywamy zanieczysz-
czoną wodę. A zatem z humorem można stwierdzić, że w przypadku 
chęci oceniania czystości wody, o wiele rozsądniejsze wydaje się 
obserwowanie kolejek w aptece lub u lekarza, niż liczenie na oficjal-
ny komunikat, bo wtedy może być już za późno. 

Nowe inwestycje
Na pocieszenie dodajmy, że koluszkowska Spółka podjęła się 

budowy nowego zbiornika wody pitnej o pojemności 1000 m³ przy 
ul. Polnej w Koluszkach. Inwestycja ta ma poprawić zarządzanie 
wodą i wpłynąć na polepszenie jej jakości.   

 (pw, fot. KPGK)   
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Spacer po komiksowym bazarze 

Nowa książka Pawła Ciołkiewicza 
już dostępna!

W dniach 24-25 września, podczas 33. Międzynarodowego Fe-
stiwalu Komiksu i Gier w Łodzi odbyła się premiera książki „Moje 
komiksy. Vol 2: Niebiańskie emporium” autorstwa mieszkańca Ko-
luszek. Przy tej okazji ukazało się również nowe wydanie tomu 
pierwszego – w nowej okładce oraz z dodatkowymi ilustracjami 
stworzonymi przez autora. 

Ostatni weekend września 
stał pod znakiem komiksu! W Ło-
dzi odbył się jeden z najważniej-
szych w Europie festiwali poświę-
conych opowieściom 
obrazkowym. Trzydziesta trzecia 
edycja Międzynarodowego Festi-
walu Komiksu i Gier przyciągnęła 
tłumy miłośników tego medium. 
Pośród licznych premier komik-
sowych i książkowych znalazł się 
mocny koluszkowski akcent. Otóż 
w tym właśnie dniu swoją premie-
rę miała najnowsza książka Pawła 

Ciołkiewicza zatytułowana „Moje komiksy vol 2. Niebiańskie empo-
rium”, która ukazała się nakładem naszego rodzimego wydawnictwa 
Kurc. To już druga publikacja poświęcona komiksom w dorobku 
mieszkańca Koluszek. Trzy lata temu na księgarskie półki trafiła 
książka „Moje komiksy vol. 1. Od Tajfuna do Supermana”. Pozycja 
cieszyła się na tyle dużym zainteresowaniem że wydawca – Bartosz 
Kurc – zdecydował się na wznowienie jej w przygotowanej specjalnie 
na tę okazję okładce oraz z dodatkowymi ilustracjami stworzonymi 
przez autora. Nawiązuję one do okładek kultowych komiksów. 

Paweł Ciołkiewicz po raz drugi zaprasza czytelników do magicz-
nego świata komiksów. Tym razem udajemy się wraz z nim na spacer 
przez niezwykły bazar – właśnie owo tytułowe niebiańskie emporium 
– wypełniony niezliczonymi straganami oferującymi kolorowe opo-
wieści obrazkowe. Można znaleźć tu mnóstwo fantastycznych histo-
rii. Książka zawiera aż dziewięćdziesiąt sześć tekstów poświęconych 
współcześnie wydawanym na polskim rynku komiksom. Są w niej 
teksty poświęcone polskim, europejskim, amerykańskim i japońskim 
opowieściom obrazkowym, które dostępne są w naszych księgar-
niach. Autor stara się pokazać je w nowym, nieoczywistym świetle. 

Podczas lektury można się przekonać, że zawierają one w sobie niesa-
mowite bogactwo wartościowych treści, uniwersalnych motywów oraz 
zachęcają do namysłu nad rzeczywistością, w której żyjemy. Pod tym 
względem komiksy w niczym nie ustępują książkom czy filmom, dlate-
go warto traktować je na równi z innymi dziełami współczesnej kultury. 

Paweł Ciołkiewicz podczas dwóch festiwalowych dni obecny był 
na stoisku wydawnictwa Kurc, gdzie opowiadał o książce i podpisy-
wał zakupione przez uczestników egzemplarze. Zgodnie z komikso-
wą tradycją wraz z autografami w książkach pojawiały się również ry-
sunki postaci z komiksów opisywanych w publikacjach. Na stoisku 
można było również nabyć kolorowe wersje grafik, które znalazły się 
w nowym wydaniu pierwszego tomu książki. Koluszkowianin wziął 
również udział w spotkaniu autorskim poświęconym roli komiksów 
we współczesnym świecie. Bez wątpienia były to bardzo intensywne 
i pełne wspaniałych wrażeń dni. 

Obie książki dostępne są w księgarni Skład Główny na ulicy 
Brzezińskiej, która oferuje również bogatą ofertę komiksów. Możliwe 
jest zamówienie publikacji wraz z autografem autora.
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J-TECH Janeczek  
firma zajmująca się obróbką 

skrawaniem poszukuje:

OPERATORA FREZAREK CNC
(Konkurencyjne wynagrodzenie w stosunku do innych firm)

Miejsce pracy: Koluszki

Opis stanowiska/obowiązki:
Obsługa frezarek cnc, wykonywanie detali według rysunku 
technicznego, wprowadzanie drobnych korekt w programie, 
wymiana narzędzi, uzbrajanie, ustawianie maszyny

Wymagania:
Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego, doświadczenie 
zawodowe, znajomość oprogramowania komputerowego

Nasza oferta:
Atrakcyjne wynagrodzenie (wynagrodzenie jest uzależnione 
od doświadczenia), możliwość pracowania w godzinach 
nadliczbowych (zależne od pracodawcy) płacone extra +25% 
do wypłaty, dodatki za prace zmianowe, dodatki urlopowe 
oraz świąteczne, cykliczne podwyżki wraz z nabieraniem 
dodatkowego doświadczenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie cv na maila: 
biuro@janeczek-tech.pl  

W razie pytań telefon do kontaktu 693 612 470

Rzeczy ważne i trudne - spotkanie  
w Bibliotece z Gościem z Izraela

W Bibliotece Publicznej w Koluszkach w czwartek 22 września 
b.r. odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie z Diną Weinstein, 
Izraelką o polskich korzeniach, której matka urodziła się w Kolusz-
kach i należała przed wojną do tutejszej Gminy Żydowskiej. Spotka-
nie, które rozpoczął Jarosław Woźniak, dyrektor Biblioteki Miej-
skiej – witając Gościa - przebiegło w atmosferze dobrej i serdecznej 
rozmowy o sprawach ważnych, ale i trudnych. 

Dina (celowo unikam słowa „Pani” przed imieniem, bo w Izra-
elu wszyscy bez względu na pleć i wiek mówią sobie po imieniu) 
cieszyła się z kolejnej wizyty w rodzinnym mieście swoich przod-
ków. Opowiadała o zwiedzaniu Warszawy, Łodzi i Wrocławia, za-
chwalała tradycyjną polską gościnność oraz… zakupy w  galeriach 

handlowych. Jej zdaniem 
towary, jakie można u nas 
kupić są bardzo wysokiej 
jakości a przy tym.… 3 
lub 4 razy tańsze niż w 
Izraelu. Mówiąc o różni-
cach polsko-izraelskich 
Dina wspomniała także o 
temperaturze. Gdy w Ko-
luszkach tydzień temu 
było 9 stopni, w okoli-
cach Tel-Awiwu, gdzie 
mieszka Dina, wskaźnik 
pokazywał  prawie 30 
stopni w cieniu…

W czasie spotkania, 
Dina opowiadała o ro-
dzinnym domu swej mat-
ki, która urodziła się w 
1925 roku, mieszkała w 
Koluszkach przy ulicy 3 
Maja, i ukończyła Szkolę 
Powszechną (dzisiejszą 

Szkołę Podstawową nr 1) w roku 1938. Mówiła o biznesie swej bab-
ki, produkującej soki owocowe, o Zagładzie, ucieczce matki z getta 
(skryła się w fekaliach w wychodku), o zmiennych co pewien czas 
miejscach pobytu podczas wojny, ukrywaniu jej przez nieznaną do-
tąd „chrześcijańską matkę” jak ją nazwala Dina, której potomków 
poszukuje do dziś. Wspomniała też o maturze w Łodzi i wyjedzie 

Swej matki z Polski w roku 1948 do Paryża, potem do Hajfy, miasta 
portowego w Izraelu. Odpowiadała też na trudne pytania o stosunki 
izraelsko- palestyńskie i izraelsko-arabskie. 

Na koniec spotkania każdy kto chciał, stanął do wspólnej foto-
grafii z Diną Weinstein. 

*** 
Pod koniec października odbywać się będą w Koluszkach, a ści-

ślej w Felicjanowie, przy masowej mogile kilkuset Żydów, obchody 
80 rocznicy likwidacji Getta w Koluszkach (30-31 października 
1942). O szczegółach będziemy niebawem informować. 

Zk
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Wnioski o wyprawkę szkolną  
do 30 listopada

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że cały czas 
można składać jeszcze wnioski o „300 plus” z programu „Dobry 
Start” na wyprawkę szkolną. Do 11 września w województwie łódz-
kim ZUS wypłacił niemal 70 mln zł na wyprawkę, z której skorzy-
stać będzie mogło blisko 263 tys. dzieci. Kto jeszcze nie złożył 
wniosku o wyprawkę, ma na to czas najpóźniej do 30 listopada. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił dotąd 4 mln świad-
czeń z programu „Dobry start” na kwotę 1,2 mld zł.  

W ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą 
otrzymać jednorazowo 300 zł np. na zakup podręczników, zeszytów, 
sprzętów potrzebnych uczniom i pozostałego wyposażenia niezbęd-
nego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, 
szkołach policealnych i w innych placówkach edukacyjnych.

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, a także ak-
tualny numer swojego konta – przypomina Monika Kiełczyńska, re-
gionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego. 

 Złożenie poprawnie wypełnionego wniosku do końca sierpnia 
gwarantowało wypłatę świadczenia do końca września. Na rozpa-

trzenie wniosków złożonych we wrześniu, październiku lub listopa-
dzie ZUS ma dwa miesiące. Pieniądze przekazywane są na rachunek 
bankowy wskazany przez klienta we wniosku. 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. Świadczenie przysługu-
je także, jeśli nauka w szkole z siedzibą w Polsce albo za granicą od-
bywa się zdalnie. Na przykład na dziecko, które uczęszcza do szko-
ły ukraińskiej w  trybie zdalnym, zostanie przyznane świadczenie 
300 plus, o ile dziecko wraz z rodzicem składającym wniosek za-
mieszkują w Polsce.

Informacje na temat wniosku i jego obsługi (status obsługi 
wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu) można znaleźć na 
portalu PUE ZUS. Dzieje się tak również wtedy, gdy złożono wnio-
sek przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Wystarczy 
zalogować się na swój profil na PUE ZUS i przejść do zakładki [Do-
bry start] > [Szczegóły Twoich wniosków]. Na portalu PUE ZUS 
znajdzie się cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świad-
czenie 300+ (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, 
informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przy-
znania świadczenia).

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS 
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Patryk Nowacki już w sutannie
W sobotę 24 września 

mieszkaniec naszego miasta Pa-
tryk Nowacki (alumn trzeciego 
roku Wyższego Seminarium 
Duchownego w Łodzi) uczest-
niczył w obrzędzie obłóczyn, 
czyli przyjęcia szaty duchownej 
- sutanny. Patryk znany jest  
m.in. uczestnikom pieszej piel-
grzymki na Jasną Górę. Od 
przyszłego roku będzie z pew-
nościa wyróżniał sie bardziej na 
pielgrzymim szlaku.

Uroczystość obłóczyn od-
była się w parafii Najświętszego 
Serca Jezusowego przy ulicy 

Retkińskiej w Łodzi. Przewodniczył jej metropolita łódzki  
abp Grzegorz Ryś. W homilii zaapelował do kleryków, którzy na 
drodze do kapłaństwa mają jeszcze kilka lat studiów, aby odkrywali 
to, że każda przychodząca do nich osoba jest darem Boga, a sutanna 
powinna zbliżać, a nie być barierą.

(tekst i fot. tok)

Gra Miejska – Władysław Strzemiński
W zeszłym tygodniu uczniowie szkół podstawowych z Gminy 

Koluszki wzięli udział w specjalnie przygotowanej dla nich przez 
Miejski Ośrodek Kultury grze miejskiej pt. „Kod Strzemińskiego”. 
W ważnych dla historii miejscach na terenie Koluszek zostało 

umieszczonych dziewięć logicznych, kryptologicznych i historycz-
nych zagadek. Do każdej z nich uczestnicy mieli dotrzeć posługując 
się uproszczoną mapą i dodatkowymi wskazówkami. Grupy, które 
poprawnie przeszły wszystkie punkty gry - poznały kod do skrzyni, 
w której znajdowały się poszukiwane notatki Strzemińskiego. Trzy 
najlepsze drużyny otrzymały artystyczne nagrody, które wręczyli 
burmistrz Koluszek oraz dyrektor MOK. Dziękujemy wszystkim za 
udział i świetną zabawę! 

Mateusz Jaśkiewicz
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Prezentacja rzeźbionego ołtarza  
w kościele w Świnach ozdobą  
parafialnego jubileuszu

W nadchodzący weekend Jubileusz 75-lecia istnienia obcho-
dzi parafia Św. Jana Chrzciciela w Świnach. Niezwykłą pieczę-
cią postawioną na pamiątkę obchodów, będzie prezentacja rzeź-
bionego Ołtarza Chrztu Pańskiego, który przyozdobił główną 
nawę kościoła.   

Wyjątkowość powyższego dzieła podkreśla fakt, że stworzone 
zostało ono rękoma lokalnych artystów Katarzyny i Andrzeja Fydry-
chów. Małżonkowie są absolwentami łódzkiej Akademii Sztuk Pięk-
nych. Pan Andrzej, doktor sztuki na powyższej uczelni, jest również 
autorem i twórcą „Ławeczki Strzemińskiego”, która zainstalowana 
została przed biblioteką w Koluszkach.

Sakralne dzieło będziemy mogli podziwiać już w piątek oraz 
sobotę (1 października) podczas jubileuszowej Mszy św., którą po-
prowadzi ks. abp Grzegorz Ryś. Z kolei w niedzielę o godz. 17.00 w 
kościele w Świnach zorganizowana zostanie konferencja naukowa 
„Powołanie człowieka do twórczości”, która w nawiązaniu do po-
wstałego ołtarza, nakreśli nam kilka myśli filozoficznych. Głównym 
prelegentem konferencji będzie ks. bp prof. Michał Janocha, dr hab. 
historii sztuki, przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dzie-
dzictwa Kulturowego w Konferencji Episkopatu Polski. Z kolei w 
dialog z ks. profesorem oraz twórcami dzieła, wprowadzi nas zwią-
zany z Łodzią dominikanin o. Tomasz Biłka.   

Jak powstawało dzieło
Sztuka przez duże „S” ma 

to do siebie, że zawsze oku-
piona jest gigantyczną ilością 
włożonej weń pracy. Ołtarz w 
kościele w Świnach powsta-
wał przez ponad 3 lata. Wyso-
kość prezentowanych na ołta-
rzu postaci jest bliska ludzkim 
rozmiarom, a w przypadku 
rzeźby Jezusa nawet większa, 
co najlepiej oddaje skalę dzie-
ła. 

Ołtarz składa się niejako 
z trzech części. W części cen-
tralnej usytuowany został Je-

zus Chrystus, który niejako 
lewituje nad rzeką Jordan, 
przepływającą od góry ołta-
rza do samego tabernaku-
lum, które wkomponowane 
zostało w dolną część dzie-
ła. Po prawej i lewej stronie 
rzeki znajdują się aniołowie 
oraz Jan Chrzciciel. Na osi 
pionowej, którą wyznacza 
rzeka Jordan, nad głową Je-
zusa wyeksponowana zo-
stała również złota gołębica 
zstępująca z otwartego nie-
ba.

- Punktem wyjścia do 
stworzenia projektu ołtarza była inspiracja ikoną Chrztu Pańskiego, 
do której bezpośrednio nawiązuje dzieło. To właśnie ona pozwoliła 
ustalić kształt kompozycji i finalny wygląd projektu. Pierwszym eta-
pem prac było wykonanie makiety z określeniem kolorystyki, tona-
cji i elementów złoceń. Następnie, na bazie makiety powstały mode-

le w glinie, które pomogły w doprecyzowaniu anatomii postaci i 
kształtu ich szat. Jest to bardzo pomocne w wykonywaniu powięk-
szonych rzeźb w drewnie - omawia poszczególne etapy powstawa-
nia dzieła, twórca Andrzej Fy-
drych.     

Po wykonaniu modeli w gli-
nie nadszedł czas na żmudniejsze 
czynności, związane z obróbką 
drewna. Przed pracą dłutem, drew-
no należy bowiem odpowiednio 
spreparować, poprzez wysuszenie 
i wielowarstwowe klejenie. Po wy-
konaniu rzeźby, na poszczególne 
elementy został naniesiony kolor, 
złoto i srebro. Za tę część pracy od-
powiadała już Katarzyna Fydrych. 
Dodajmy, że pani Katarzyna jest 
m.in. twórcą innego niezwykłego 
malarskiego działa, które zdobi 
drewnianą kaplicę na terenie 
ośrodka rekolekcyjnego „Serców-
ka” w Wierzchach.     
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PROGRAM UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWYCH 
W PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W ŚWINACH 

30.09.2022 – 02.10.2022 
 

 
PIĄTEK 30.09.2022 

 
18:00 – Msza św. pod przewodnictwem ks. kanonika Kazimierza Cioska  

(4 proboszcza naszej parafii w latach 1969 - 1975)  
w intencji zmarłych parafian i księży posługujących w naszej wspólnocie 

19:00 – Konferencja poświęcona historii powstania parafii św. Jana Chrzciciela w Świnach 
„Wiara naszych ojców” Mateusz Pecyna i ks. Jarosław Życki 

20:30 – Nabożeństwo Różańcowe 
 
 

SOBOTA 01.10.2022 
 
 9:00 – Zawody strażackie o Puchar ks. Proboszcza 
18:00 – Msza św. dziękczynna w 75 rocznicę powstania parafii św. Jana Chrzciciela  
 w Świnach, pod przewodnictwem ks. abpa Grzegorza Rysia 

 
 

NIEDZIELA 02.10.2022 
 
11:30 – Suma odpustowa ku czci św. Michała Archanioła pod przewodnictwem  

ks. bpa Michała Janochy 
13:00 – Rodzinny Festyn Parafialny 
17:00 – Konferencja naukowa „Powołanie człowieka do twórczości”,  

kościół św. Jana Chrzciciela w Świnach 

Prelegent  
ks. bp prof. Michał Janocha dr hab. historii sztuki, biskup pomocniczy warszawski, 
przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego  
w Konferencji Episkopatu Polski 

Prowadzący o. Tomasz Biłka OP – dominikanin, malarz, poeta 

Artyści: mgr sztuki Katarzyna Fydrych, dr sztuki Andrzej Fydrych 
 

 
Serdecznie zapraszamy 
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W ramach ciekawostki możemy również nadmienić, że ołtarz 
pod względem technologicznym inspirowany jest najstarszym z 
możliwych sposobów obróbki drewna jeśli chodzi o sztukę sakralną, 
czyli gotykiem. - W tamtych czasach do tworzenia tego rodzaju 
dzieł używano drewna lipowego. Surowiec ten był odpowiednio 
preparowany jutą lnianą, która zapobiega pękaniu drewna i jest jed-
nocześnie materiałem przyczepnym dla kolejnych warstw kredy, na 
którą z kolei nakłada się złoto lub polichromię, czyli kolor - wyja-
śnia Andrzej Fydrych. Identyczna metoda została zastosowana do 
stworzenia ołtarza w kościele w Świnach.  

Na koniec dodajmy, że swój udział w procesie powstawania 
dzieła, ma również bardzo żywa i zaangażowana parafia. Ksiądz  
proboszcz Jarosław Życki często gościł w pracowni artystycznej. 
Przeprowadzane były z nim liczne konsultacje, czego efektem były 
na przykład korekty w posturze rzeźby Jezusa czy mimiki i wyglądu 
głów aniołów. Z kolei parafianie pomagali w montażu już samej 
rzeźby.      

Tyle w temacie techniki i elementów składowych ołtarza. W 
pracy każdego twórcy przychodzi jednak czas, ten szczególny mo-
ment, gdy po ukończeniu dzieła zatrzymuje się on na moment i mie-
rzy się sam na sam ze stworzonym dziełem. 

- Nie ukrywam, że czas poświęcony na tworzenie ołtarza, bar-
dzo wpłynął na moją osobistą twórczość, która obecnie na przykład 
z kierunku muzycznego, skręciła mocno w przestrzeń duchową. Bę-
dzie można przekonać się o tym już w najbliższym czasie, ponieważ 
w tym samym kościele planujemy zorganizować wystawę najnow-
szych prac Kasi i moich - dodaje Andrzej Fydrych.

(pw)
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Druhowie z OSP w Koluszkach  
z wizytą w przedszkolu

W minionym tygodniu druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Koluszkach, na zaproszenie Dyrekcji i nauczycieli, dwukrotnie gościli 
w Przedszkolu nr 2 w Koluszkach. Podczas spotkania z najmłodszymi 
strażacy przedstawili zasady udzielania pierwszej pomocy, wyjaśnili jak 

zachować się w sytuacji niebez-
piecznej oraz w jaki sposób i w ja-
kich sytuacjach korzystać z nume-
rów alarmowych. Był to też 
doskonały moment aby dowie-
dzieć się na czym polega praca 
strażaka – ochotnika oraz zapo-
znać się ze sprzętem ratowniczym 
jakiego używają strażacy podczas 
akcji. Jednak najwięcej radości 
najmłodszym dostarczyła możli-
wość przymierzenia hełmu stra-
żackiego oraz zajęcia miejsca za 
kierownicą wozu straży pożarnej. 
Dziękujemy za zaproszenie oraz 
za mile spędzony czas.         B.B

Łucja i Kordian zwyciężają, Marta trzecia

Młodzi zawodnicy LKS Koluszki - 
rodzeństwo Łucja i Kordian Ciesielscy, 
nie dali szans rywalom i w pięknym sty-
lu w kat. 2012 i młodsi zwyciężyli w 
biegu na 300 m w 2. Biegu Dzika Dysz-
ka w Brzezinach.

W biegu na 600 m w kat. 2009-2011 8 
miejsce zajęła Ania Siemińska. Super spi-
sała się w biegu głównym na 10 km Marta 
Siemińska zajmując wśród kobiet 3 miej-
sce w kat. K40 (11. w kl. generalnej).
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Piłka nożna
Klasa okręgowa Keeza 2022/2023 
grupa: Piotrków Trybunalski

Kolejka 7.   24-25 września
KKS Koluszki - Polonia Gorzędów  1:4
Włókniarz Moszczenica - Gerlach Drzewica  3:2  
LZS Justynów - Victoria Żytno  5:3 
IKS Inowłódz  - Kasztelan Żarnów  1:3
Pilica Przedbórz - Omega II Kleszczów  4:1 
Szczerbiec Wolbórz - Astoria Szczerców  6:1
Concordia Piotrków Trybunalski - LKS Różyca  2:0  
Andrespolia Wiśniowa Góra  - Start Lgota Wielka  2:3

Tabela
1. Szczerbiec Wolbórz    7  19   23-6   
2. LZS Justynów     7  19   25-14  
3. Włókniarz Moszczenica  7  16   18-12  
4. Polonia Gorzędów    7  15   18-8  
5. Pilica Przedbórz     7  15   18-6  
6. Gerlach Drzewica    7  15   16-7  
7. Victoria Żytno     7  12   17-14  
8. Kasztelan Żarnów    7    9   9-12  
9. LKS Różyca      7    8   20-18  
10. Start Lgota Wielka    7    7   8-19  
11. Concordia Piotrków    7    7   9-12  
12. Andrespolia Wiśniowa G. 7    6   12-14  
13. Omega II Kleszczów   7    5   13-15 
14. Astoria Szczerców    7    5   7-18  
15. KKS Koluszki     7    2   6-19  
16. IKS Inowłódz     7    0   5-30

Najbliższe spotkania
Polonia Gorzędów - LKS Różyca  1 października, 15:00
KKS Koluszki - Włókniarz Moszczenica  1 października, 16:00

Klasa A 2022/2023

Kolejka 4.  24-25 września
LKS Gałkówek - Huragan Swędów  1:1

Tabela 
1. Rosa Rosanów     4  12  13-2   
2. Czarni Smardzew    4  10  12-1  
3. Zjednoczeni II Stryków  4  10  13-5  
4. Huragan Swędów    4  7   19-13  
5. Victoria Łódź      4  6   5-8  
6. LKS Gałkówek     4  4   5-8   
7. LKS Kalonka      4  3   8-17  
8. Polonia Andrzejów    4  3   8-14   
9. Boruta II Zgierz     4  3   4-8  
10. Milan SC Łódź     4  0   4-15

Najbliższe spotkania
Zjednoczeni II Stryków - LKS Gałkówek 2 października, 12:00

Milena Płocka i Kordian Kuleta  
Mistrzami Województwa LZS  
w LA Szkół Podstawowych 

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi przy współpracy Urzędu 
Marszałkowskiego i Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie 
zorganizował mistrzostwa województwa łódzkiego LZS szkół pod-
stawowych w LA. 

Tytuł mistrza województwa łódzkiego LZS w kat. szkół podsta-
wowych do lat 12 w biegu na 600 metrów z nowym bardzo dobrym 
rekordem życiowych 1:56,48 zdobyła sportsmenka LKS Koluszki-
-uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 Milena Płocka. 

Wśród chłopców w tej samej kategorii w biegu na 1000 metrów 
w świetnym stylu z czasem 3:19,67 zwyciężył nasz zawodnik – 
uczeń SP 1 Brzeziny Kordian Kuleta. 

Drugie miejsce w drugiej serii po bardzo dobrym biegu i świet-
nym czasem 3:46,43 zajął klubowy kolega Kordiana, 11 letni Szy-
mon Gryglak – uczeń SP2 Koluszki, w klasyfikacji generalnej był 
czwarty. Zawodnikom należą się olbrzymie brawa, za dobre i mądre 
bieganie, i oby tak dalej. 
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Co nowego w Porcie Lotniczym Łódź? 
Rozdajemy na-

grody w konkursie 
ogłoszonym  miesiąc 
temu przez naszą ga-
zetę i ufundowane 
przez wydział promo-
cji Portu Lotniczego 
Łódź. Główni zwy-
cięzcy otrzymali dar-
mowy bilet lotniczy z 

Łodzi do Brukseli i Mediolanu, a pozostali uczestnicy konkursu 
upominki - gadżety. Są to torby, długopisy, słodycze i ładne skarpe-
ty z logo lotniska w Łodzi. 

Warto zaglądać na łódzki Port Lotniczy. Jak poinformowała nas 
Katarzyna Kosonóg z Biura 
Promocji Portu Lotniczego 
Łódź, na łódzki pas startowy 
po kilku latach przerwy wraca 
Wizzair. Przewoźnik ten bę-
dzie niebawem- od 13 grud-
nia- odbywał regularne loty z 
Łodzi do Londynu na lotnisko 
Luton. Samoloty będą na tej 
trasie kursowały dwa razy w 
tygodniu, we wtorki i soboty. 
Ceny są zachęcające, bo już 
od 119 złotych. Będzie można 
także skorzystać z tańszych 
ofert promocyjnych. Zachęca-
my, by zajrzeć na stronę prze-
woźnika. 

-Od przyszłego roku z Portu Lotniczego Łódź odbywać się będą 
loty także czarterowe do Turcji Egejskiej, na  Korfu, Rodos, Kretę, 
do Burgas i Zakintos - mówi Katarzyna Kosonóg z Portu Lotnicze-
go Łódź. Już dziś można się logować na stronach znanych tourope-
ratorów i rezerwować loty na przyszłoroczną wiosnę lub lato. Bilety 
na najbliższy sezon są już w sprzedaży. 

 Zk

Pierwszy start Jakuba Murasa 

25.09.2022 r. w miejscowości Kurnos Drugi odbył się III Rzut 
Ligi Wojewódzkiej w Wieloboju Atletycznym do lat 12. Wielobój 
składał się z sześciu konkurencji: rwania, podrzutu, trójskoku, rzutu 
piłką lekarską, biegu i podciąganiu na drążku. Zawodnik LKS Gał-
kówek sekcji podnoszenia ciężarów Jakub Muras godnie reprezen-
tował klub i zdobył cenne dla klubu punkty. Życzymy Kubie dal-
szych udanych startów!

Tańszej i zdrowszej żywności  
szukamy na targowiskach

Żywność od polskich rolników jest dobra, ale też coraz droż-
sza – jak można zauważyć choćby po szybkiej wizycie na kolusz-
kowskim targowisku. Zdrożało w zasadzie wszystko, pieczywo, 
mięso, warzywa i owoce. Kobieta sprzedająca mleko zaznacza, że 
pasza, którą karmi krowy wzrosła w okresie ostatniego roku o pra-
wie 100%. Za 2 litry prawdziwego, świeżego (jeszcze ciepłego) 
mleka trzeba zapłacić 6 zł i żadna negocjacja ceny nie wchodzi w ra-

chubę. 
To i tak jednak taniej niż 

w pobliskim markecie czy 
okolicznych sklepach. A pro-
dukt prawdziwy i bez konser-
wantów. Szkoda tylko, że to 
prawdziwe mleko dostępne 
jest na rynku wyłącznie w 
plastikowych butelkach, któ-
re często wyglądają zniechę-
cająco do zakupu. Może czas 
pomyśleć o szklanych butel-
kach wielokrotnego użytku. 
Żadne z opakowań nie do-
równuje szkłu, które może 
być przetwarzane w nieskoń-

czoność w procesie recyklingu – czego nie można powiedzieć o 
opakowaniach plastikowych i wielomateriałowych. Szkło jest też 
bardziej higieniczne. W tym przypadku powrót do przeszłości był-
by wskazany. 

Dzisiaj tyle się mówi o ochronie środowiska, a jak na ironię to 
w czasach PRL-u, kiedy tematowi ekologii poświęcało się znacz-
nie mniej uwagi w mediach, w powszechnym użyciu były butelki 

wielokrotnego użytku, które w latach 90-tych zastąpiono plasti-
kiem. No i stało się... Dzisiaj toniemy w górach plastikowych od-
padów. Zwolennikom bezodpadowego stylu życia, marzyłoby się 
mieć nabiał (i to nie tylko mleko, ale też jogurty i śmietanę) w 
szklanych opakowaniach na wyciągnięcie ręki. Bo znacznie ła-
twiej jest dokonywać ekologicznych wyborów… gdy ten wybór w 
ogóle mamy. Ilu z naszych czytelników pamięta smak mleka ze 
szklanej butelki? Czy zdarzyło się Wam w latach PRL-u pić ciepłe 
mleko na szkolnej stołówce? Pamiętacie jego smak? Czy przypo-
minacie sobie czasy, w których w powszechnym użyciu były szkla-
ne butelki wielokrotnego użytku. Co takiego się stało we współ-
czesnej Polsce, że obecnie nie ma mleka czy zupek na mleku nawet 
w barach mlecznych, przynajmniej w tych, które udało mi się od-
wiedzić w te wakacje. Ale już w hotelu w węgierskim Egerze z 
przyjemnością odnotowałem, że na śniadanie dostępna była kasza-
-manna. Swoje spostrzeżenia i wspomnienia na ten temat możecie 
przesyłać na twk@koluszki.pl. 

(tom)
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Projekt „Aktywne Lato z Historią Koluszek”

Wycieczka rowerowa śladami  
niemieckiej okupacji

18 września odbyła się piąta 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 już piąta z planowanych wycie-
czek. Pomimo jesiennej, dość zimnej jesiennej aury pogodowej na 
terenie Projektu Lisowice zebrali się uczestnicy w liczbie około 20 
osób. Był to pierwszy punkt wycieczki, a zarazem miejsce, gdzie na 
rzece Mrodze przebiegała granica pomiędzy Generalnym Guberna-
torstwem a Krajem Warty. Po przybliżeniu okupacyjnych realiów 
związanych z przekraczaniem granicy oraz przemytem wystartowa-
liśmy w trasę.

Przejechaliśmy przez wsie Erazmów i Felicjanów, które w cza-
sie II wojny światowej zamieszkane były w znacznej mierze przez 
osadników niemieckich, co wywoływało napięcia jeszcze przed wy-
buchem wojny. Postawy ludzi były różne, byli Niemcy, którzy się 
asymilowali i uznawali się za obywateli polskich, ale i były osoby 
zrzeszające się w organizacje, które zadziałały jako piąta kolumna i 
później współpracowały z okupantem.

Następnie zatrzymaliśmy się na koluszkowskim osiedlu kolejo-
wym, przy budynku, gdzie mieściła się siedziba Bahnshutzpolizei, 

czyli niemieckiej policji kolejowej strzegącej infrastruktury kolejo-
wej przed dywersją ze strony polskich partyzantów. Stanęliśmy rów-
nież na placu targowym, który stanowił centrum getta żydowskiego 
w Koluszkach w latach 1941 – 1942. Omówiliśmy warunki jakie 
tam panowały, jak i nieliczne ślady i pamiątki jakie pozostają po get-
cie. 

Stacja kolejowa stanowiła w czasie II wojny światowej jedno z 
najruchliwszych miejsc w całym miasteczku, co sprzyjało przepro-
wadzaniu tam łapanek przez okupanta. Warto wspomnieć o mało 
znanym epizodzie, kiedy Niemcy internowali żołnierzy włoskich na 
froncie wschodnim i w nieludzkich warunkach przewozili ich zimą 
m.in. przez Koluszki, gdzie wyładowano część zamarzniętych ofiar. 
Zwiedziliśmy również ówczesne centrum miasta, czyli ulicę Brze-
zińską poznając niemieckie urzędy i posterunki, a przede wszystkim 
funkcjonowanie posterunku żandarmerii.

Kolejny postój zrobiliśmy przy wjeździe na teren dawnego obo-
zu pracy służby budowlanej (Baudienst) w Kaletniku, gdzie przy-
musowo pracowało w latach 1943 – 1944 czterystu Polaków. Wydo-
bywali oni piach na „Piaskowej Górce” i budowali linię kolejową 

omijającą stację w Koluszkach. Dalej dotarliśmy na obrzeża stacji 
kolejowej w Słotwinach, gdzie pracowali Żydzi z koluszkowskiego 
getta. Następnie udaliśmy się na finał, zlokalizowany na działce so-
łeckiej w Słotwinach. Gorąca kawa i herbata, a także kiełbaska pro-
sto znad ogniska rozgrzały uczestników wycieczki. Dziękujemy 
wszystkim za przybycie i zapraszamy na ostatnią w tym sezonie wy-
cieczkę rowerową śladami tajemnic Lasu Gałkowskiego, 25 wrze-
śnia, start o godz. 10:00 z „Koziego Rynku” (ul. Wileńska). 

Adrian Kut 
Stowarzyszenie Historia Koluszek
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OGŁOSZENIA DROBNE
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
Malowanie, płytki, tapetowanie, 
instalacje, remonty. Od ręki, solidnie 
i z kulturą. Zapraszam 732-622-362
Kompleksowe roboty remontowo 
– budowlane ZPUH UMBO,  
tel. 660-052-501
Usługi brukarskie i ogrodzeniowe, 
tel. 792-656-155
Ścinka, wycinka drzew, porządko-
wanie działek, tel. 725-164-184
Spawalnicze usługi – mobilnie, 
600-932-147
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Remontowo – budowlane, gipsy, 
płytki, sufity podwieszane i inne, 
785-973-266
Remonty, docieplenia, solidnie, 
609-296-865
Budowlane, docieplenia, 604-350-807
Złota rączka- drobne prace  
remontowe, usuwanie awarii,  
tel. 725-632-561 
Tynki maszynowe agregatem, 
cementowo – wapienne i gipsowe, 
669-201-962
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 PODEJMĘ
Przyjmę szycie chałupniczo, 
601-175-330

PRACA
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
spożywczego, 605-696-054

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam Dom z działką budowlaną, 
5500 m2 w Różycy, tel. 664-375-138
Sprzedam M-4 w Koluszkach,  
62 m2 przy ulicy Sikorskiego,  
tel. 794-000-262
Sprzedam nowy dom w Różycy, 
153 m², 792-022-640, 796-241-330

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia M3 w Koluszkach, 
691-690-624
Do wynajęcia mieszkanie jednopo-
kojowe i dwupokojowe, 605-696-054
Do wynajęcia mieszkanie  
w Koluszkach oraz pokoje,  
tel. 601-28-56-27 

SPRZEDAM
Pianino cyfrowe YAMAHA  
sprzedam, 791-971-552
Łóżko rehabilitacyjne – elektryczne 
z materacami i wózek toaletowy,  
b. mało używane, tel. 697-909-926
Jaja wiejskie, 607-648-728
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
Skup zboża- auto samozaładowcze, 
tel 607-202-732
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
autoskup, tel. 501-488-674 

EDUKACJA
Korepetycje z chemii, poziom 
podstawowy (7-8 klasa), 721-120-896
Niemiecki – korepetycje,  
tel. 510-606-689
Korepetycje z języka angielskiego. 
Native speaker, 515-269-326
Matematyka, korepetycje.  
Wieloletnie doświadczenie.  
Tanio, tel. 661-270-438
MATURA - korepetycje - matema-
tyka, j. angielski, doświadczenie,  
tel. 508-732-104

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO za SŁOWO

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Pilnie zatrudnię opiekunkę  
do dziecka 9 miesięcznego. Oferuję 
dobre warunki, czas pracy  
do ustalenia, tel. 501-088-466
Firma drogowa zatrudni kierownika 
robót drogowych z uprawnieniami  
w specjalności inżynieryjnej drogo-
wej, tel. 501-088-466
Zatrudnię pracownika stacji paliw 
Orlen w Koluszkach. Więcej 
informacji pod nr tel. 531-254-290 
lub 601-228-408
Szwalnia zatrudni szwaczki,  
tel. 693-426-098
Zakład krawiecki zatrudni szwacz-
ki. Produkcja polska, 605-086-828

Zatrudnię pracownika na Dachy. 
Może być do przyuczenia,  
667-566-255

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

Zatrudnię pracowników budowla-
nych, 509-391-286 

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

Burmistrz Koluszek informuje,
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 

95-040 Koluszki od dnia 27.09.2022 r. do dnia 18.10.2022 r., wy-
wieszony jest wykaz o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego (licytacji) nieruchomości położonej  
w mieście Koluszki, w obrębie 5, oznaczonej nr ewidencyjnym 
działki 341 o powierzchni 577 m2. 

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

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

„Prosimy nie wyrywać foteli” 
Rada Osiedla „Głowackiego” zaprasza wszystkich chętnych z 

Gminy Koluszki na wyjazd w dniu 15.10.2022 r. do Teatru Muzycz-
nego w Łodzi na musical pt.: „Prosimy nie wyrywać foteli”. 

Koszt całego wyjazdu 90 zł. Wyjazd autokaru spod sklepu Pep-
co o godz. 18.30. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność 
wpłat w sklepie ANIMALS. Zapraszamy! 

A ponadto w dniu 2.10.2022 r. Rada Osiedla „Głowackiego” za-
prasza na GRZYBOBRANIE - wycieczka autokarowa. Warunkiem 
wyjazdu będzie wysyp grzybów! Zapisy pod nr te lefonu 512 
998 400.

Zatrudnię szwaczki i chałupniczki, 664-975-055
Zatrudnię szwaczki, stała praca, rejestracja, 600-293-257, 600-915-806
Sprzedam drewno opałowe i kominkowe, 792-656-155
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SPRZEDAŻ - SERWIS  
NARZĘDZI I MASZYN  

OGRODNICZYCH I BUDOWLANYCH
 www.arkadianarzedzia.pl

 Koluszki, tel. 502-651-007

 BRZEZIŃSKA 135
Zapraszamy pn-pt 9-17, sob. 9-14

DOWÓZ GRATIS NA TERENIE KOLUSZEK

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

F O T O W O LT A I K A
aprojekt amontaż aserwis

Zgłoszenia do programu „Mój Prąd” (5 000 zł)

POMPY CIEPŁA
bezwarunkowej gwarancji5 

L
A
T

TERMAL 95-040 KOLUSZKI ul. BRZEZIŃSKA 50 
termal@malecha.com.pl 

tel. 501 10 22 81, 509 307 458

Licencjonowane Biuro 
Nieruchomości

- doradztwo w sprzedaży  
i wynajmie

- wycena nieruchomości
- kredyty hipoteczne

Brzeziny, ul. Okrzei 7, lok. 5 
Zapraszamy

www.domus-brzeziny.pl
tel. 500 273 168

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

REHABILITACJA  
FIZYKOTERAPIA

REHABILITACJA: ortopedyczna, neurologiczna I terapia manualna Kinesiology 
Taping I masaż leczniczy wizyty domowe

FIZYKOTERAPIA: elektroterapia I ultradźwięki I laser I sollux  
I pole magnetyczne I krioterapia

ZMIANA ADRESU! – ul. 11 Listopada 56A,  tel. 535 322 122

Zakład Monika Styl  
z centrum Brzezin  

zatrudni szwaczki
tel. 601 36 36 88
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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

Zatrudnię szwaczki 
miejsce Przanowice,  

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

Cały rok (czapki).  
tel. 508-860-054

PRZYJMĘ SZWACZKI
do zakładu.

Własna produkcja.
Tel. 601-204-420
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Piątek  
30.09

15:00 MIA I JA. FILM
17:00 JOHNNY
19:00 NIEWIDZIALNA WOJNA

Sobota  
1.10

15:00 MIA I JA. FILM
17:00 JOHNNY
19:00 NIEWIDZIALNA WOJNA

Niedziela 
2.10

15:00 MIA I JA. FILM
17:00 JOHNNY
19:00 NIEWIDZIALNA WOJNA

Środa  
5.10

17:00 JOHNNY
19:00 NIEWIDZIALNA WOJNA

Czwartek  
6.10

17:00 JOHNNY
19:00 NIEWIDZIALNA WOJNA

MIA I JA. FILM
Niemcy/Australia/Belgia/Indie / Animacja / Przygodowy / 

Familijny / 2022 / 86 min. / Premiera / 2D Dubbing

Mia nigdy nie rozstaje się z 
magiczną księgą, którą przed laty 
podarowali jej rodzice. Dzięki niej 
już nie raz odwiedziła zaczarowa-
ną krainę zwaną Centopią za-
mieszkałą przez niezwykłe istoty, 
takie jak jednorożce, wróżki, elfy, 
a także złe czarownice. Tym razem 
odkrywa, że jej bransoletka zawie-
ra czarodziejski kamień kryjący w 
sobie tajemnicę starożytnej prze-
powiedni. Jeśli proroctwo się speł-
ni, Centopia może zniknąć na za-
wsze... Mia postanawia wyruszyć 
w pełną niebezpieczeństw podróż, 

gdzie na odludnej wyspie będzie musiała stawić czoła, potężnemu wro-
gowi. Na szczęście u jej boku jak zawsze stać będą wierni towarzysze.

JOHNNY
Polska / Biograficzny / 2022 / 119 min.

Premiera / 2D Polska

„Patryk włamuje się do dom-
ku w małym mieście. Wyrok sądu 
nakazuje mu prace społeczne w 
puckim hospicjum, gdzie poznaje 
niezwykłego ks. Jana Kaczkow-
skiego. Duchowny angażuje mło-
dych chłopaków z zawodówki, na 
pozór twardych buntowników, w 
pomoc śmiertelnie chorym. W 
swojej pracy skupia się na blisko-
ści, czułości i walce o relacje z dru-
gim człowiekiem. Uczy empatii. A 
czyni to z hurtową ilością humoru, 
czym zyskuje ogromną popular-

ność. Niedługo później Jan sam staje się pacjentem swojego hospicjum. 
Patryk zostaje postawiony w sytuacji, która zmieni całe jego życie”.

Tak w skrócie wygląda fabuła filmu, który w rzeczywistości jest 
hołdem złożonym charyzmatycznemu ks. Janowi Kaczkowskiemu i 
jego podopiecznym z puckiego hospicjum.

Siła filmowego dzieła tak naprawdę wypływa z tego, że jest to 
prawdziwa historia o niezwykłym człowieku z krwi i kości, który 
mimo swoich fizycznych trudności z którymi zmagał się od dzieciń-
stwa (duża wada wzroku, lewostronny niedowład, nowotwór nerki), 
wykrzesywał z siebie hektolitry miłości do drugiego człowieka i de-
terminacji do pomagania innym. Jak wspominają osoby, które spo-
tkały go na swojej drodze życia, „Johnny” z Pucka obdarzony był 
błyskotliwym humorem i pozytywną energią, którą potrafił zjedny-
wać sobie tłumy. Jak to bywa najczęściej w życiu, trafiali się jednak 
i tacy, którym jego kapłański luz bywał solą w oku. 

O tym, jak z przedstawieniem tej barwnej postaci poradzili sobie 
twórcy najlepiej przekonać się samemu. Premiera filmu w koluszkow-
skim Kinie Odeon 3D, podobnie jak w całej Polsce, odbyła się 23 
września. Film po przedpremierowym pokazie zbiera dobre recenzje, 
tym bardziej warto zarezerwować sobie dwie godziny na odrobinę re-
fleksji o ludzkim życiu i kierunku w jakim zmierzamy.                      (pw)

NIEWIDZIALNA WOJNA
Polska / Biograficzny / 2022 / 

Premiera / 2D Polska

40 milionów sprzeda-
nych biletów i współpraca 
z największymi tuzami 
branży. Wśród nich – ak-
torskie legendy, głośne de-
biuty, narodziny przyszłych 
gwiazd oraz zaskakujące 
występy zagranicznych go-
ści. Do tego filmy, które 
zmieniły polskie kino sen-
sacyjne i społecznie zaan-
gażowane obrazy, które 
konsekwentnie przesuwa-
ły granice rekordów box 
office. 

Za wszystkim tym 
stał on – Patryk Vega – re-

żyser, scenarzysta, osobowość medialna. Twórca niepokorny, kon-
trowersyjny, rezonujący – nigdy obojętny. Kim był, zanim chwycił 
za kamerę i dał się poznać widzom? Co ukształtowało go jako 
człowieka i filmowca? Skąd wzięły się pomysły, które jego ręka 
zamieniła w blockbustery pokroju: „Pitbull”, „Botoks” czy „Ko-
biety mafii”? 

I co do tego wszystkiego ma wpis do Księgi Rekordów Guin-
nessa? Odpowiedzi na każde z pytań przynosi najnowszy film fa-
bularny reżysera – „Niewidzialna wojna”, który pojawi się w ki-
nach 30 września 2022.



Nowy obiekt szkolny  
nabiera kształtów

Na budynku nowego skrzydła szkoły podstawowej i liceum wi-
dać już zarys kolorowej elewacji, która ma dodać „charakteru”  po-
wstającemu obiektowi. Powstaje już także zadaszony taras widoko-
wy, w który wprzęgnięte zostaną panele fotowoltaiczne. Na dachu 
umieszczone zostanie także planetarium.  

Przypomnijmy, że inwestycja ma zostać ukończona jeszcze w 
tym roku. Uczniowie z budynku będą mogli korzystać najprawdopo-
dobniej po feriach zimowych. 

(pw)

Grzyby w lasach Borowej
Gdy większość tęskni za latem i słońcem  inni –grzybiarze- za-

chwalają deszcze.  Takie oto okazy można znaleźć  w lasach Boro-
wej. Pan Bogusław Gula pochwalił się nam swoim prawdziwkiem, 
jaki znalazł: wysokość 30 cm, średnica 40, waga 1.60 kg. Gratuluje-
my!

W poniedziałek nad Gminą można było podziwać piekną tęczę


