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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

28.10  
ul. Żwirki 2

29.10  
ul. Głowackiego 20

30.10  
ul. Korczaka 5

31.10  
ul. Sikorskiego 6A

1.11  
ul. 3 Maja 8

2.11  
ul. Brzezińska 54

3.11  
ul. Przejazd 6
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Rusza przyjmowanie wstępnych deklaracji od mieszkańców

Nasz samorząd pomoże  
w rozprowadzaniu  
państwowego węgla 

Gmina Koluszki będzie sprzedawać państwowy węgiel. Suro-
wiec będzie przywożony z Gdańska i składowany na placu przy cie-
płowni miejskiej w Koluszkach (teren dawnej odlewni). Koszt wę-
gla to 2 tys. zł brutto za tonę. Cena regulowana jest przez polski rząd. 

Osoby chcące zakupić surowiec, proszone są o kontakt z Biu-
rem Inżyniera Gminy (44 725 67 68). Do nabycia będą trzy rodzaje 
węgla: groszek, orzech i miał. UWAGA: ponieważ samorząd nie jest 
w stanie określić jakości otrzymanego surowca, nie bierze odpowie-
dzialności za jego jakość. Obecnie nie wiadomo również  jeszcze, 
kiedy i ile węgla będzie mogła kupić pojedyncza osoba. Szczegóły 
ma regulować ustawa. Obecnie mówi się o ilości do 2 ton na miesz-
kańca. Na terenie naszej gminy zarejestrowanych jest 3621 pieców 
węglowych. 

(pw)

Procedura zgłaszania  
zapotrzebowania na węgiel 

W związku z pracami parlamentu nad rządowym projektem 
ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodar-
stwa trwa szacowanie zapotrzebowania na węgiel kamienny. W 
związku z tym Urząd Miejski w Koluszkach zaprasza mieszkańców 
do składania informacji o chęci zakupu węgla kamiennego po prefe-
rencyjnych cenach. Zebrane informacje mają pomóc w oszacowaniu 
zapotrzebowania na ten surowiec oraz przygotować się do sprawnej 
dystrybucji. WAŻNE: przekazanie informacji NIE JEST równo-
znaczne z zapisem. Zapisy - w tym czas, sposób i możliwa ilość za-
kupu surowca - odbędą się w ramach osobnej procedury po przyję-
ciu przez parlament stosownych przepisów. Osoby, które przekażą 
informację do Urzędu Miejskiego, otrzymają w kolejnym kroku 
wiadomość kiedy i na jakich zasadach zostanie uruchomiony zakup 
surowca w Koluszkach. Informacje można przekazać na 2 sposoby: 
telefonicznie całodobowo w Biurze Inżyniera Gminy (tel. 44 725 67 
68) lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Zgodnie z proponowanym projektem ustawy, samorządy mają 
pomóc w dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych. Zakupu 
węgla będzie mogła dokonać osoba fizyczna w gospodarstwie do-
mowym, która jest uprawniona do pobrania dodatku węglowego. 

Chodzi o osoby, którym wypłacono lub przyznano dodatek węglo-
wy, lub które mają wpisane albo zgłoszone źródło węglowe jako 
główne źródło ogrzewania domu w Centralnej Ewidencji Emisyjno-
ści Ciepła. Ustawodawca przez gospodarstwo domowe rozumie 
„osobę fizyczną, samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospo-
darstwo domowe jednoosobowe), albo osobę fizyczną oraz osoby z 
nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym 
związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodar-
stwo domowe wieloosobowe)”. Sprzedaż węgla po preferencyjnej 
cenie ma odbywać się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej 
gminy, spółek komunalnych, spółek, w których gmina posiada 
udziały, a także w ramach umowy o wspólnym zakupie pomiędzy 
gminami (umowa ma wskazać, która gmina odpowiada za sprze-
daż). Rada gminy na drodze uchwały ma określić m.in. sposób roz-
patrywania wniosków o zakup, kryteria pierwszeństwa zakupu oraz 
jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku.

Nowy chodnik przed pomnikiem  
Tadeusza Kościuszki 

Przed świętem Niepodległości udało się odnowić otoczenie 
przed Pomnikiem Tadeusza Kościuszki przy ulicy Towarowej. Pra-
ce wykonał Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach. 

W najbliższych tygodniach pojawia się nowe nasadzenia.

Za kilka dni wyburzą budkę  
dróżnika przy przejeździe 

Szacuje się, że prace związane z budową tunelu w Gałkówku, 
zrealizowane są w 42 proc. Wznowiony już został ruch pociągów po 
tej stronie torów, pod którymi wylano strop jednej z dwóch części 
tunelu. Obiekt ma zostać oddany do użytku na przełomie wiosny i 
lata przyszłego roku.

Z kolei na najbliższy poniedziałek, czyli 31 października, zapla-
nowana została dość symboliczna czynność, związana z wyburze-
niem budki dróżnika, zawiadującego przejazdem. 

(pw) 
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MED-KOL uruchamia filię 
2 listopada w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ko-

luszkach, przy ul. Sikorskiego 12 zostanie uruchomiona filia NZOZ 
MED-KOL Sp. z o.o.

Przychodnia będzie funkcjonować w następujących godzinach: 
od poniedziałku do czwartku  8.00 -16.00, piątek 10.00 -18.00. Tele-
fon kontaktowy: 044 756-05-55.

Przychodnia MED-KOL serdecznie zaprasza do korzystania z 
usług w nowo otwartej filii. 

Policjanci apelują o zachowanie  
zasad bezpieczeństwa podczas wizyty 
na cmentarzu

Przed nami tydzień częstszych wizyt na cmentarzach, porząd-
kowanie grobów przed zbliżającym się Dniem Wszystkich Świę-
tych. Policjanci przede wszystkim apelują do mieszkańców powiatu 
łódzkiego wschodniego o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pod-
czas podróży na cmentarz jak i porządkowania grobów. Pamiętajmy 
o właściwym zabezpieczeniu swoich rzeczy. Wraz ze wzrostem na-
tężenia ruchu, naszego pośpiechu wzrasta też aktywność złodziei, 
którzy czekają aby wykorzystać chwilę naszej nieuwagi.

Ostatnie dni poprzedzające 1 listopada to czas częstych wizyt na 
cmentarzach. Porządkowanie grobów, wizyty pełne zadumy i reflek-
sji wymagają od nas również właściwego zadbania o swoje bezpie-
czeństwo. Policjanci z powiatu łódzkiego wschodniego apelują do 
mieszkańców jak i odwiedzających nasz powiat gości o właściwe 
przygotowanie się do podróży na cmentarz. Warto też rozłożyć wi-
zytę na cmentarzu również w inne dni miesiąca, nie tylko w Dzień 
Wszystkich Świętych czy Dzień Zaduszny.

Pamiętajmy aby nie dawać szansy złodziejowi!
- podczas sprzątania i odwiedzania grobów nie zostawiajmy to-

rebek, saszetek bez nadzoru na ławkach czy pomnikach;
- zabierajmy z sobą niezbędną ilość pieniędzy i wraz z doku-

mentami chowajmy je w wewnętrznych kieszeniach ubrań, 
wartościowe przedmioty zostawmy w domu;

- starsze osoby powinny w miarę możliwości na cmentarz 
przychodzić w towarzystwie kogoś bliskiego, to zawsze 
zwiększa ich bezpieczeństwo;

- przyjeżdżając własnym samochodem zamknijmy go dokład-
nie przed odejściem a na wierzchu nie zostawiajmy warto-
ściowych przedmiotów;

- w środkach komunikacji publicznej wszelkiego rodzaju to-
rebki, plecaki, saszetki należy dokładnie zamknąć, natomiast 
pieniądze czy dokumenty najlepiej schować w wewnętrznych 
kieszeniach ubrania, torebki;

Wystarczy chwila nieuwagi aby stać się ofiarą kradzieży i stra-
cić wartościowe przedmioty. Nie zapominajmy o swoim bezpie-
czeństwie i właściwie zabezpieczajmy nasze mienie aby nie było ła-
twym łupem dla złodziei. Reagujmy na podejrzane sytuacje i osoby 
w pobliżu. Jeśli zachowanie innych osób nas niepokoi poinformuj-
my o tym pracowników cmentarza lub policję. Często znamy, choć-
by z widzenia, osoby, które opiekują się sąsiednimi grobami. Jeśli 
spotkamy więc tam kogoś innego, zainteresujmy się tym. Możemy 
zawsze zapytać, kim ta osoba jest. Jeśli wyjaśnimy powód naszego 
zainteresowania, nikt zapewne nie będzie miał nam tego za złe. 

(mł. asp. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)

Pośpimy o godzinę dłużej
Przypominamy, że już w ten weekend przechodzimy z czasu z 

letniego na zimowy. Zegarki przestawiamy w nocy z 29 na 30 paź-
dziernika (z soboty na niedzielę). Wskazówki cofamy z godziny 3 na 
godzinę 2, a zatem pośpimy o godzinę dłużej.

Oczywiście zabieg ten przeprowadzamy jedynie w zegarkach 
regulowanych ręcznie, nasze komórki poradzą sobie ze zmianą auto-
matycznie. Niestety cofnięcie godziny spowoduje, że szybciej bę-
dzie zapadał zmrok.

Kalendarium gminnych wydarzeń
•	 28 października (piątek) - Tydzień Kultury Chrześci- 

jańskiej, spotkanie z ks. Stefanem Majewskim,  
godz. 18.00, Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach.  

•	 5 listopada (sobota) - Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, 
koncert Stare Dobre Małżeństwo, godz. 18.00, Sala 
Widowiskowa w Urzędzie Miejskim w Koluszkach (zapisy 
zakończone).

Konkurs literacki 
Księgarnia Skład Główny w 

Koluszkach ogłasza I edycję konkur-
su literackiego im. Zofii Kladziń-
skiej. Zadaniem konkursowym jest 
dopisanie własnego rozdziału do 
książki autorstwa wieloletniego pe-
dagoga, dyrektora SP nr 2, Honoro-
wego Obywatela Gminy Koluszki 
Zofii Kladzińskiej pt. „Dzieje Kolu-
szek”.

Może zasłyszałeś ciekawą histo-
rię o swoim mieście, a jeśli nie, to 
podpytaj dziadka, ciotkę, sąsiadkę. 
Albo daj ponieść się fantazji, ale 
osadź opowieść w realiach swojego miasta. 

Konkurs będzie przebiegać w dwóch etapach, na szczeblu 
szkolnym, a następnie prace zostaną ocenione przez jury. Termin 
przesłania prac do organizatora drogą elektroniczną upływa 25 listo-
pada bieżącego roku. Objętość prac: 2 stronyA4, typ czcionki Times 
New Roman, wielkość czcionki 12, interlinia pojedyncza. 

Ogłoszenie wyników „Konkursu literackiego im. Zofii Kladziń-
skiej. Dzieje Koluszek- moja historia” odbędzie się w formie werni-
sażu „Witryna literacka” 13 grudnia, w dniu rocznicy śmierci pa-
tronki.

Do udziału zapraszamy koluszkowskie szkoły. Konkurs jest ad-
resowany do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz klas 
I-IV szkół średnich. Nagrody zostaną przyznane w dwóch katego-
riach wiekowych: I miejsce Głośnik JBL FLIP, II miejsce Słuchaw-
ki JBL bezprzewodowe, III miejsce Głośnik JBL GO.

Regulamin zostanie załączony do specyfikacji konkursu w in-
formacji dla szkół oraz na stronie Księgarni Skład Główny.
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Co dalej z masztem  
w Żakowicach?

5 października odbyło się spotkanie władz miasta z Radą sołec-
ką oraz mieszkańcami Żakowic i okolic w sprawie dalszych działań 
w temacie masztu telefonii komórkowej przy ul. Zagajnikowej. 

Przypomnijmy, że w po-
łowie grudnia 2021 r. na pry-
watnej działce przy powyż-
szej ulicy spółka P4-PLAY 
postawiła olbrzymi nadajnik. 
Zdaniem spółki była to odpo-
wiedź na zapotrzebowanie 
mieszkańców, którzy po 
wprowadzeniu zdalnego na-
uczania oraz niejednokrotnie 
pracy zdalnej, narzekali na 
słabą jakość sygnału w dostę-
pie do internetu.  Ponieważ 
nadajnik został ulokowany w 
bezpośrednim sąsiedztwie do-
mów jednorodzinnych oraz w 

pobliżu szkół i przedszkoli, okoliczni mieszkańcy oprotestowali in-
westycję. Mieszkańcy mieli także pretensje do operatora komórko-
wego o to, że nie zostali poinformowani o planowanej inwestycji. 
Nie przeprowadzono żadnej formy społecznych konsultacji dotyczą-
cych lokalizacji inwestycji, jej wpływu na środowisko, otoczenie i 
zdrowie mieszkańców. Po „przepychankach” prawnych z gminą, 
spółka P4-PLAY ostatecznie zaproponowała kompromisowe roz-
wiązanie, które zakomunikowane zostało na spotkaniu 5 październi-
ka. Spółka wystąpiła do gminy z prośbą o wydzierżawienie pod 
maszt terenu na tyłach działki sołeckiej. Tym samym maszt uloko-
wany zostałby głęboko w polach, 500 metrów od ul. Piotrkowskiej i 
zabudowań mieszkalnych. Za wynajem terenu spółka zaproponowa-
ła 1100 zł miesięcznie. Rada sołecka oraz obecni na spotkaniu miesz-
kańcy jednogłośnie odrzucili propozycję spółki, czym jednocześnie 
zobligowali gminę do odmowy dzierżawy działki.

Ciąg dalszy
Obecnie sytuacja prawna kształtuje się w ten sposób, że upłynął 

już termin, w którym maszt jako obiekt tymczasowy, powinien zo-
stać rozebrany. Urządzenie wciąż stoi jednak na działce przy ul. Za-
gajnikowej. W oczekiwaniu na odpowiedź spółki, podobnie jak gmi-
na, możemy się jedynie domyślać, że korzysta ona z przepisów 
ustawy covidowej, która mocno promuje i wspomaga stawianie tego 
rodzaju nadajników w celu zapewnienia mieszkańcom nieskrępowa-

nego dostępu do internetu. Co więcej, na oficjalnych rządowych 
stronach a nawet w telewizji, zamieszczane są obecnie informacje, 
mocno promujące technologię 5G, oraz zapewniające o braku szko-
dliwości dla człowieka. A zatem czy tego chcemy czy nie, stają się 
one częścią naszego krajobrazu, czego najlepszym przykładem jest 
olbrzymia stacja bazowa ustawiona przy ul. 3 Maja w Koluszkach, a 
zatem w samym centrum miasta.                         

Przy obecnych przepisach prawnych, koluszkowski samorząd 
nie widzi również szansy na możliwość zablokowania stawiania 
tego rodzaju masztów na terenie gminy. Choć są podejmowane pró-
by, by w powstających planach zagospodarowania przestrzennego 
ująć zapis o zakazie lokowania nadajników w gęstej zabudowie, to 
jednak bez zmiany przepisów na szczeblu państwowym, przeciw-
działanie wydaje się niemożliwe. Po odmowie przez gminę dzierża-
wy działki sołeckiej, firma PLAY, bez oglądania się na gminę może 
przesunąć maszt na dowolną prywatną działkę z którą podpisze 
umowę. I będzie się to działo w świetle obowiązującego prawa. 

Władze gminy zapewniają, że wszystkie działania podejmowa-
ne w tej sprawie będą zgodne z wolą mieszkańców.

(pw)        

Dane o bezrobociu  
w Gminie Koluszki 

Na koniec sierpnia 2022 r. w naszej gminie odnotowano 588 
bezrobotnych. Spośród nich 279 osób (47,4 proc.) stanowiły kobiety, 
a 43 proc. zamieszkiwało tereny wiejskie. Ocenia się, że 81 proc. (477 
bezrobotnych) to osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, 
a więc osoby mierzące się z jednym lub z kilkoma z powyższych pro-
blemów: długotrwałym bezrobociem (327 osób), brakiem kwalifika-
cji (173 osoby), wiekiem powyżej 50 roku życia (186 osób). 

47,4 proc. wszystkich wyrejestrowanych w okresie styczeń – 
sierpień 2022 r.  z rejestrów bezrobotnych w Koluszkach, podjęło 
pracę, z czego 88,2 proc. pracę niesubsydiowaną. 

W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku na naszym terenie zak-
tywizowano 177 bezrobotnych. Między innymi 141 osób skorzysta-
ło ze stażu, 10 osób z robót publicznych, 3 osoby z prac społecznie 
użytecznych , a 4 osoby ze szkoleń. Warto jednocześnie zaznaczyć, 
ze 13 bezrobotnych osób sięgnęło po jednorazowe środki na rozpo-
częcie działalności gospodarczej.

Jeśli chodzi o możliwość zatrudnienia, w okresie styczeń-wrze-
sień 2022 r. do Centrum Aktywizacji Zawodowej w Koluszkach 
zgłoszono 751 wolnych miejsc pracy. Najczęściej były one skiero-
wane do osób legitymizujących się doświadczeniem w następują-
cych zawodach: pracownicy budowlani, kasjer-sprzedawca, pracow-
nik produkcji, operatorzy koparek i ładowarek, monter sieci wodnych 
i kanalizacyjnych, pracownicy magazynu. Ofert pracy na stanowiska 
pracownik biurowy oraz robotnik gospodarczy, w większości doty-
czyły refundowanych form zatrudnienia, czyli robót publicznych, 
prac interwencyjnych, doposażeń stanowisk pracy czy staży.

Warto nadmienić, że wśród bezrobotnych odnotowuje się także 
osoby z Ukrainy. Na terenie całego powiatu w okresie od 24 lutego 
do końca września 2022 r. zarejestrowało się 79 obywateli Ukrainy, 
w tym 64 kobiety. 30 osób zostało skierowanych do odbywania sta-
żu. Jeśli chodzi o naszą gminę, na koniec września w rejestrze bez-
robotnych widniało 18 obywateli Ukrainy. 

(pw)        

Owca kameruńska szuka właściciela 
W Żakowicach przy jednej z dróg znalezione zostało ranne 

zwierzę, wyglądające na kozę. 
Po przyjeździe gminnego weterynarza, okazało się, że koza to 

tak naprawdę owca kameruńska, a w zasadzie baran. Zwierzę zosta-
ło najprawdopodobniej potrącone przez samochód. 

Właściciela prosimy o kontakt z Biurem Inżyniera Gminy  pod 
nr telefonu 44 725 67 68. 

(pw) 
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Moja Droga B - Baby są jakieś inne - można by rzec

Małgorzata Bogdańska dla TwK
„Tulipan”, „Rzeka kłamstwa”, „Alabama”, „ Sztuka kochania”, 

„ W labiryncie”, „Dom”, „Piosenki o miłości” „Tatuśkowie”, 
„Dom”, „7 uczuć”, „Viktoria”, „Życie w błocie się złoci”, „Wszyscy 
jesteśmy Chrystusami”, „Baby są jakieś inne” – to tylko niektóre fil-
my lub seriale, których zagrała Małgorzata Bogdańska, aktorka te-
atralna i filmowa, prywatnie żona Marka Koterskiego, reżysera. 

Dwa tygodnie temu wystąpiła w monodramie zatytułowanym 
„Moja Droga B” w Księgarni „Skład Główny” przy ulicy Brzeziń-
skiej w Koluszkach. Więcej o tym projekcie można przeczytać na 
profilu Księgarni na Facebooku. 

Z aktorką rozmawia Zbigniew Komorowski.

-Wybór przez Panią zawodu aktorskiego to splot przypad-
ków czy zaplanowana decyzja? 

-Żaden przypadek. Już w V klasie szkoły podstawowej chcia-
łam być aktorką. Należałam, razem z Kasią Figurą, moją klasową 
koleżanką do kółka teatralnego Machulskich. Po latach spotkałyśmy 
się także w filmie. Obie zagrałyśmy np. w  obrazie „Wszyscy jeste-

śmy Chrystusami”, chociaż  nie 
spotkałyśmy się na planie tych sa-
mych scen,  ale już w „7 uczuć” 
czy najnowszym filmie „Viktoria” 
tak. Ten ostatni film jest wyświe-
tlany na warszawskim festiwalu 
filmowym. Gram w nim z Kasią i 
Piotrkiem Cyrwuserm.

-O czym jest film?
-O dojrzałej  kobiecie. 
-Wśród wielu filmów pamię-

tam Pani rolę w serialu „Dom”.
-Grałam tam synową Bawoli-

ków. Byłam wtedy na IV roku stu-
diów. Wśród różnych scen zapa-
miętałam tę z pogrzebu Popiołka. 

Dramatyzm tej chwili bardzo mnie uderzył, zwłaszcza w chwili 
przemowy Janczara, który był już wtedy chory. Wszyscy mieliśmy 
łzy w oczach. 

-Co jest bliższe Pani sercu, teatr czy film?
-Pierwszą moją miłością jest oczywiście teatr. Od roku 2010 nie 

jestem związana z żadną sceną stacjonarną. Założyliśmy z mężem 
Teatr „W walizce”, z którym jeździmy, wystawiając monodram 
„Droga Pani B” i „Nie lubię Pana, Panie Felinii”. Kocham coraz bar-
dziej ten bliski, bezpośredni kontakt z publicznością. Czasami jed-
nak brakuje mi teatru tradycyjnego i fabuły wieloobsadowej. 

O czym jest sztuka, z którą przyjechała Pani do Koluszek?
-To opowieść o kobiecie, o naszych emocjach. „Moją Drogą B” 

powinien zobaczyć każdy mężczyzna. Ta sztuka pokazuje, jakie my 
kobiety jesteśmy, jaki jest nasz świat. Jakie jesteśmy emocjonalne i 
wrażliwe, często nadwrażliwe. Histeryczne  czasem. Ale myślę, że 
właśnie za to warto nas kochać. 

-Skąd pomysł na „Drogą Panią B”? 
-Poszukując pomysłu, by mieć coś swojego i oryginalnego, po-

myślałam  z mężem o monodramie. Wtedy natrafiliśmy  na tekst 
Krystyny Jandy, dołączony w formie książeczki do pisma „Pani”. 
Tak to się zaczęło.  Praca nad „Moją Drogą B” okazał się potrójnym 
debiutem: Krystyny w roli autorki, Marka, który  po raz pierwszy re-
żyserował nie swój tekst i  mój, bo po raz pierwszy zagrałam  mono-

dram. Mój mąż z 200 stronicowej książki Krystyny stworzył sztukę 
napisaną na 20 kilku stronach, zatem pracy było sporo. Janda zapro-
ponowała nam zagranie tego przedstawienia w Teatrze  Polonia. Nie-
stety, wolny termin był dopiero za trzy miesiące, a ja byłam gotowa  
zagrać już teraz! Bałam się, że mi się moja rola zwyczajnie „rozje-
dzie”. Żeby być na bieżąco, pomyślałam, by pokazać „Moją Drogą B” 
w różnych miejscach, nawet nietypowych. Udało się, zagraliśmy ją w 
więzieniu dla kobiet, w jadłodajni na Miodowej czy  u narkomanów. 

Kiedy Krystyna obejrzała przedstawienie na takim prapremie-
rowym pokazie, z niedowierzaniem zapytała głośno „ Ja to napisa-
łam”? 

-Drugi Pani monodram  to „Nie lubię pana, panie Felini”. 
Giulietta Masina jest mentalnie Pani bliska? 

-O tak, bardzo. Od kiedy w łódzkiej filmówce  zobaczyłam ją w 
„La Stradzie”, zakocham się w niej. Po obejrzeniu „Noce Cabiri” zbli-
żyłam się do niej jeszcze bardziej, chociażby poprzez temperament. 

Zbierałam różne wycinki z prasy czy literatury na jej temat, nie-
które były tłumaczone z włoskiego. Były to także opowieści o niej 
czy anegdoty. Wszystko to złożył w tekst monodramu Marek. 

-Co zafascynowało Panią w postaci tej kobiety, która pry-
watnie była żoną Federico Felliniego?

-Jej zagubienie i zakochanie tej niewinnej istoty w brutalnym 
mężczyźnie. To dla niej zaczęłam uczyć się włoskiego, stepować, grać 
na trąbce. „ Nie lubię pana, panie Felinii” zagrałam w Rzymie, w Tu-
rynie.  Niebawem, w listopadzie jadę z tą sztuką do Kilonii w Niem-
czech, gdzie zostanie pokazana na festiwalu monodramów. Ponieważ 
niezbyt dobrze czuję się w języku angielskim, sceny monodramu na-
wiązujące do filmu Felliniego  zagram po włosku. Będzie to zatem 
polsko- włoski spektakl. Już jestem tym bardzo podekscytowana. 

-Lubi Pani aktorskie wyzwania?  
-Owszem. Dla aktora nowa rola-zwłaszcza inna od dotychcza-

sowych- jest wyzwaniem, z którym każdy z nas chce się zmierzyć. 
To nas „kręci” w tym zawodzie, by zaskoczyć siebie i przede wszyst-
kim widza. 

Przerwy w dostawach prądu
 � 28.10.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Brzezińska 

111 – 188.
 � 4.11.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Budowlanych 

2 i 4, Kościuszki 61, Krótka 1 – 11, Odlewnicza 4 – 48, Słowac-
kiego 6, Warszawska 29 – 50, Zawiła 2 – 25, Żelazna 3 - 18. 

 � 7.11.2022 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Ludowa, Ki-
lińskiego, Głowackiego Nr 6, 7, 13, 15, 18, 20, 21 i 27. 
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Remont garażu w OSP Długie
Od wielu lat stan pomieszczenia garażowego w OSP Długie był 

w opłakanym stanie. Sypiące się tynki, dziurawa posadzka oraz brak 
podstawowych urządzeń sanitarnych sprawiały zagrożenie dla 
sprzętu oraz strażaków wyjeżdzających do zdarzeń ratowniczo ga-
śniczych. Jak wiadomo najważniejszym pomieszczeniem w straży 
pożarnej jest właśnie garaż. W Garażu każda akcja się rozpoczyna i 
kończy. W garażu są wydawane pierwsze polecenia po otrzymaniu 
alarmu oraz przychodzą pierwsze refleksje po powrocie z ciężkiej 
akcji. Remont był bardzo ważny oraz potrzebny z powodu bezpie-
czeństwa, estetycznego oraz emocjonalnym dla strażaków z Długie-
go. 

Przez miesiąc zostały wykonane następujące prace: demontaż 
oraz montaż drzwi wewnętrznych, montaż instalacji wodno- kanali-
zacyjnej + montaż umywalki, wykonano prace instalacyjno- elek-
tryczne, zamontowano wentylacje grawitacyjną, zainstalowano mo-
nitoring (6 szt. kamer + akcesoria), uzupełniono ubytki tynkarskie, 
nałożono warstwy gipsu na ściany i sufit, położono płytki na ścianie 
oraz lamperie z tynku mozaikowego. Zamontowano odboje narożne 
i parapety okienne.

Taki ogrom prac nie był by możliwy bez wsparcia finansowego 
które otrzymaliśmy z Urzędu Miasta i Gminy w Koluszkach oraz 
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Wszyscy strażacy z OSP Długie składają serdecznie podzięko-
wania za przychylność panu Burmistrzowi Waldemarowi Chałato-
wi, panu Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożar-
nej bryg. Krzysztofowi Superze oraz panu Naczelnikowi Wydziału 
Operacyjno- Rozpoznawczego bryg. Cezaremu Wochnie.

Dzień Edukacji Narodowej  
– uroczystości wojewódzkie

Uroczyste wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej odby-
ły się 12 października. Podczas uroczystości w Łódzkim Domu Kultu-
ry uhonorowano 175 nauczycieli z całego województwa. Miło jest nam 
poinformować, że w tym gronie znalazła się Pani mgr Urszula Chachul-

ska-Tomaszczak, nauczyciel 
dyplomowany Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Koluszkach. Zo-
stała ona wyróżniona za szcze-
gólne osiągnięcia na rzecz 
oświaty i wychowania meda-
lem Komisji Edukacji Narodo-
wej. Odznaczenie w imieniu 
Ministra Edukacji i Nauki wrę-
czył Łódzki Kurator Oświaty p. 
Waldemar Flejszer. Pan Kura-
tor zwrócił uwagę, że medal 
KEN to wyjątkowe odznacze-

nie – podsumowanie dorobku nauczyciela, wyraz uznania dla jego 
szczególnych zasług dla oświaty. Miłym akcentem uroczystości był 
koncert uczniów z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. 
Henryka Wieniawskiego w Łodzi.

Gratulujemy!

Skąd się wzięła nazwa Koluszki?

Koluszki to gwarowa nazwa  
igiełek z drzew iglastych

Nad genezą nazwy naszego miasta zaprzątała sobie głowę już nie-
jedna osoba. Próbowano tłumaczyć jej pochodzenie tworząc różne le-
gendy, niekiedy bardzo ciekawe. Pochodzimy od księcia Kolucha, a 
może raczej od rybki z kolca-
mi? Najstarsze dokumenty po-
chodzące z roku 1576, dotyczą-
ce dóbr brzezińskich a 
wymieniających nazwę wsi 
Koluszki, zawierają nazwisko 
Jadwigi i Andrzeja Koluszkow-
skich jako właścicieli niewiel-
kiej jej części. Czy zatem nazwa naszego miasta pochodzi od nazwiska, 
czy raczej nazwisko od miejscowości? Tego nie rozstrzygniemy. 

Ale czy zastanawialiście się kiedyś, czy nazwa naszego miasta 
może w ogóle coś oznaczać? Na ciekawy trop trafiłem w opracowa-
niu z 2014 r. zatytułowanym „Słownictwo polszczyzny gwarowej na 
Brasławszczyźnie”. Publikacja to zbiór polskiego słownictwa kreso-
wego opartego głównie na nagraniach i zapisach pozyskanych z te-
renów północno-zachodniej Białorusi, a więc znajdujących się w 
dawnych granicach Polski. 

Według słownika „koluszek” to po prostu zdrobniale kolec, a 
„koluszki” (zwane też koluczkami), to również igliwie, czyli igiełki 
z drzew iglastych (na drzewie i opadłe), coś kłującego. Podane jest 
nawet zdanie w gwarze z zastosowaniem tego wyrazu: „Na Wielka-
noc młode zbioro sie, tedy take koluszki wieszo na słupach”. 

(pw) 

W Katarzynowie powstanie  
prywatne przedszkole? 

Do Urzędu Miejskiego w Koluszkach wpłynęła prośba o zmia-
nę planu zagospodarowania przestrzennego dla jednej z działek w 
Katarzynowie. 

Wprowadzona zmiana ma umożliwić budowę prywatnego 
przedszkola. Rada Miejska w Koluszkach przychyliła się do prośby 
właściciela nieruchomości. Uchwała została przyjęta. 

(pw)
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Spektakl dla dzieci  
pt. „Pchła Szachrajka”

W poniedziałkowe popołudnie 24 października 2022 sala wido-
wiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach zmieniła się w 
profesjonalną scenę teatralną, a to za sprawą aktorów Teatru Żela-
znego, którzy zaprezentowali spektakl pt. „Pchła Szachrajka”. 

Bezpłatne przedstawienie zorganizowane było dla najmłod-
szych mieszkańców Gminy Koluszki oraz ich opiekunów przez Bur-
mistrza Koluszek Pana Waldemara Chałata oraz Miejski Ośrodek 
Kultury. 

„Pchła Szachrajka” to kolorowe widowisko dla najmłodszych 
widzów, w czasie którego, dzieci odbyły wspaniałą podróż z małą, 
krnąbrną i bardzo psotną Pchełką. Pomysłowa scenografia przenio-
sła widzów do kolejnych miejsc, jakie odwiedziła bohaterka. Muzy-
ka lat 20- tych, barwna scenografia, wartka gra aktorska sprawiły, że 

widzowie bawili się fantastycznie. Odwiedzając kolejne miejsca, 
Pchła Szachrajka przemierzała lądy i morza, by dostarczyć dzieciom 
wiele emocji, a także niezliczonych powodów do śmiechu. Barwne 
lalki i wesołe piosenki sprawiły, że najmłodsi widzowie pokochali 
teatr i zapoznali się z najlepszą literaturą dziecięcą.

Dzień Seniora w gałkowskim  
kole emerytów i rencistów 

12 października odbyła się uroczystość z okazji corocznego, 
Międzynarodowego Święta - Dnia Seniora, zorganizowana przez 
Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gał-
kowie Dużym . Uroczystość była współfinansowana przez uczestni-
ków spotkania oraz Gminę Koluszki. 

Samorząd reprezentowali Krystyna Lewandowska - zastępca 
burmistrza Koluszek, oraz Mateusza Karwowskiego - dyrektora 
Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miej-
skim w Koluszkach. Podczas spotkania odczytano list Burmistrza 

Koluszek skierowany do Zarządu Koła w Gałkowie PZERI, zawie-
rający podziękowanie za zaproszenie na uroczystość, jak również 
życzenia dla wszystkich emerytów z okazji obchodu Międzynarodo-
wego Dnia Seniora, a także wyrazy uznania i szacunku wraz z gra-
tulacjami za wieloletnią działalność na rzecz osób starszych i niepeł-
nosprawnych.

W dalszej części oficjalnej, 
trzem emerytom rozpoczynają-
cym w tym roku tzw. sędziwą 
starość tj. po ukończeniu 80 lat, 
złożono serdeczne gratulacje i 
życzenia dalszego zdrowego i ra-
dosnego życia, wręczając im sto-
sowne dyplomy, tradycyjnie za-
pomogi pieniężne i słodkie 
upominki. Po części oficjalnej , 
zaproszono uczestników na obiad, w trakcie którego wzniesiono to-
ast za zdrowie i odśpiewano 100 lat, dla dostojnych Jubilatów. Jubi-
latami byli: Janina Skwarka, Janina Pudlarz i Marian Łysak. Dalszy 
przebieg uroczystości odbywał się w atmosferze radosnych rozmów, 
wszechobecnego uśmiechu i dowcipu, przy kolejnych „na zdrowie”. 
Bardzo atrakcyjna muzyka dopełniała całości uroczystości, a zdecy-
dowana większość uczestników, ochoczo oddała się tanecznej tera-
pii zdrowego ruchu. W uroczystości wzięło udział 69 członków 
Koła. 

Edward Solarek - Przewodniczący Zarządu Koła

Przekonaj się do „zniczodzielni” 
W związku ze zbliżającymi się 

świętami, przypominamy, że na 
cmentarzu w Koluszkach stoi tzw. 
„zniczodzielnia”, czyli regał na zni-
cze. Te metalowe półki, które moż-
na spotkać na wielu polskich cmen-
tarzach, służą do tego, by wymieniać 
się zniczami. 

Jak działają? Na półkach zosta-
wiamy znicze, które już nie są nam 
potrzebne, a osoby przyjeżdżające 
na cmentarz zamiast kupować nowy 
znicz, zabierają ten używany, uzu-
pełniając go jedynie o nowy wkład. 

W ten sposób oszczędzamy pieniądze i nie zasypujemy śmietników. Być 
może warto przekonać się do powyższej inicjatywy, szczególnie przy 
obecnej, wszechogarniającej drożyźnie. 

Może nie zawsze na naszych grobach musi być na „bogato”. Nasz gest 
świadomego ubóstwa to nie ujma dla zmarłego, a raczej cel jego drogi. 

(pw)    
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V Dekanalny Przegląd  
Piosenki Religijej

W dniu 22 października b.r. w kościele N.M.P. Różańcowej w 
Nowych Chrustach odbył się V Dekanalny Przegląd Piosenki Reli-
gijnej pod hasłem „Chwalcie Pana wszystkie narody”. Tradycyjnie 
miał on formę konkursu, w którym wykonawcy zmagali się w dwóch 
kategoriach: zespół i solista. Swoją obecnością wydarzenie uświet-
nili Burmistrz Miasta Koluszki Pan Waldemar Chałat oraz Przewod-
niczący Rady Gminy Rokiciny Pan Marek Piekarski.

Do udziału zgłosiło się łącznie 5 zespołów i 7 solistów, repre-
zentujących szkoły, parafie i instytucje kulturalne z terenu dekanatu 
koluszkowskiego oraz Rogowa, stanowiąc łącznie ponad stuosobo-
wą grupę miłośników pieśni religijnych. Wśród zaprezentowanych 
utworów pojawiły się te nastrojowe, tradycyjne liturgiczne, nie za-
brakło również dzieł nowych, dynamicznych, chętnie śpiewanych 
przez młodszych artystów. Szczególnie poruszył wszystkich występ 
rodzinnego duetu Olgi i Maksyma Giercun, którzy pochodzą z rejo-
nu wschodniego Podola na Ukrainie, a przyjechali do Polski, by 
schronić się przed okrucieństwem wojny. Wykonali oni w ojczystym 
języku pieśń zatytułowaną wymownie „ Za wszystko dziękuję Ci”. 
Warto dodać, że cała ta pięcioosobowa rodzina jest szczególnie uta-

lentowana muzycznie. Mama Olga szlifowała śpiew w zespole dzia-
łającym w Domu kultury w opuszczonej Winnicy, starszy syn Mak-
sym przez sześć lat uczył się gry na bandurze – ukraińskim 
instrumencie ludowym, młodszy Kola to wirtuoz bajana – odmiany 
akordeonu, a czteroletnia Masza obecnie rozwija się wokalnie w ze-
spole działającym w Gminnym Ośrodku Kultury w Rokicinach. Po 
przesłuchaniach wszystkich wykonawców przyszedł czas na wspól-
ny posiłek, wymianę doświadczeń oraz bliższe poznanie się. Cen-
tralnym punktem Przeglądu była Eucharystia sprawowana przez ks. 

kan Eugeniusza Kacperskiego w intencji o pokój na Ukrainie. Ho-
milię zakończyły słowa modlitwy świętego papieża Jana Pawła II:

„Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, 
Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Po-
tęp wojny i obal pychę gwałtowników.(...)Zniszcz logikę odwetów i 
zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielko-
duszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bar-
dziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze 
czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.” 

Po Mszy świętej wręczone zostały nagrody i wyróżnienia. Jury 
pracujące w składzie p. Jadwiga Kolasińska, p. Aleksandra Leśkie-
wicz i p. Mariusz Link wyłoniło laureatów. Są to: 

w kategorii SOLISTA: 
I miejsce - Hanna Adamczyk z SP Rogów;
II miejsce - Wiktoria Adamus z I LO Koluszki, opiekun p. Kata-

rzyna Pryputniewicz;
III miejsce - Iga Kruk z SP Łaznów, opiekun p. Anna Karp;
Wyróżnienie - Katarzyna Wieloch z SP Będzelin, opiekun p. 

Agnieszka
Krawczyk;
w kategorii ZESPÓŁ 
I miejsce – chór z SP Rokiciny, opiekun p. Anna Karp;
II miejsce – schola z parafii w Gałkowie Dużym, opiekunowie 

p. Anna i Tomasz Janota;
III miejsce - schola Gradiam z parafii Nowe Chrusty, opiekun p. 

Marzena Zychla;
Wyróżnienie - zespół Kogutek i Spółka z GOK Rokiciny, opie-

kun p. Magdalena Pawlik.
Nagroda Publiczności – pięknie brzmiące ukulele sopranowe, 

ufundowane przez Pana Burmistrza Waldemara Chałata - trafiła do 
scholi dziecięcej z parafii w Gałkowie Dużym. Wykonała ona swoje 
utwory ze szczególną ekspresją artystyczną, a w swoim składzie miała 
najmłodszego uczestnika Przeglądu – niespełna miesięcznego Krzysia!

Organizator tegorocznej edycji Przeglądu - Grupa nieformalna 
Rozśpiewani, działająca przy parafi N.M.P. Różańcowej w Nowych 
Chrustach, gratuluje i dziękuje wszystkim wykonawcom oraz wspa-
niałej widowni za stworzenie niepowtarzalnej atmosfery radości i 
uwielbienia Boga. Jednocześnie zaprasza do udziału w dwóch kolej-
nych wydarzeniach, realizowanych w ramach projektu ,,A muzyka w 
sercu gra…”, dofinansowanego w konkursie MINIGRANTY – 
NOWE FIO 2022 dla województwa łódzkiego, ogłoszonym przez 
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Łódzki - Łódzki Akce-
lerator Obywatelski. 6 listopada w kościele św. Rodziny w Rokici-
nach odbędzie się Koncert Laureatów Przeglądu, a 19 listopada warsz-
taty wokalne, które poprowadzi dla nas pan Jacek Malanowski.

M. Zychla i A. Szczepanik
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Ślubowanie klas pierwszych  
w Gałkówku 

We wtorek 18.10.2022r. odbyła się uroczystość pasowania na 
uczniów klas pierwszych. To wydarzenie wzbudza wiele emocji za-
równo wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców.

Uczniowie klas pierwszych przedstawili niezwykle ciekawy 
program artystyczny, w którym

zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.
Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez 

dzieci ślubowania oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała 
Pani Dyrektor Bożena Delewska.

W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do 
grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Gałkowie Dużym.

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dy-
plomy. Miłym upominkiem były bilety do Kina Odeon 3D w Ko-
luszkach ufundowane przez burmistrza miasta Koluszki Waldemara 
Chałata.
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PAŹDZIERNIK 
MIESIĄCEM DBANIA 

O ZDROWIE 
I SYLWETKĘ

  ZAPRASZAMY NA:
• bezpłatną konsultację  

i porady
• darmową analizę  

składu ciała
• ustalenie indywidualnego 

planu treningowego
• ułożenie zbilansowanej diety w promocyjnej cenie

STUDIO FIGURA KOLUSZKI
ul. Kościuszki 11
tel. 664 347 347

Uczeń „Dwójki” w kadrze wojewódzkiej w pływaniu

Utalentowany pływak szuka  
wsparcia finansowego 

Piotr Szubert-Olszacki, 13-letni uczeń Szkoły Podstawowej Nr 
2 w Koluszkach, został powołany przez Łódzki Związek Pływacki 

do kadry młodzików wojewódz-
twa łódzkiego w pływaniu. Po-
wołanie jest efektem doskona-
łych wyników, jakie nasz młody 
reprezentant uzyskiwał w ostat-
nim okresie. 

Przez sezon 2021/2022 Piotr 
uczestniczył w ogólnopolskich 
zawodach „Od Młodzika Do 
Olimpijczyka”, podczas których 
zakwalifikował się do ścisłego fi-
nału, obejmującego 10 najlep-
szych zawodników z całej Polski 
w danym roczniku. Zdobywane 
w całym cyklu zawodów punkty, 
pozwoliły mu na wywalczenie 
tytułu V najlepszego zawodnika 
w roczniku 2009.

Obecnie ruszyła kolejna edycja zawodów „Od Młodzika Do 
Olimpijczyka 2022/2023”. Na pływalni Uniwersytetu Medycznego w 

Warszawie Piotr zdobył srebrny medal w konkurencji 100 m stylem 
klasycznym. Z kolei podczas zaciętej rywalizacji w stylu dowolnym, 
gdzie o miejscach decydowały setne sekundy, uplasował się na 8 po-
zycji, poprawiając swój rekord życiowy na dystansie 100 m.

Aktualnie przed Piotrkiem sporo ciężkiej pracy i przygotowań 
do pierwszych w życiu Letnich Mistrzostw Polski. Z uwagi na fakt, 
iż przygotowania do Mistrzostw Polski wiążą się z dużymi nakładami 
finansowymi, nasz niezwykle utalentowany pływak szuka sponsora. 
Wsparcie jest konieczne, ponieważ treningi odbywają się aż 6 razy 
w tygodniu na basenie w dość odległej Rawie Mazowieckiej, gdzie 
Piotr rozpoczął swoją przygodę z pływaniem. Do tego dochodzą za-
jęcia na siłowni, które przeprowadzane są w Nowosolnej.        (pw)
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Piłka nożna
Klasa okręgowa Keeza 2022/2023 
grupa: Piotrków Trybunalski

Kolejka 11.   22-23 października

Pilica Przedbórz - KKS Koluszki   2:3
LKS Różyca  - Omega II Kleszczów   4:1 

LZS Justynów - Polonia Gorzędów  0:1
IKS Inowłódz - Włókniarz Moszczenica  2:4
Start Lgota Wielka - Gerlach Drzewica   0:4 
Szczerbiec Wolbórz  - Victoria Żytno   2:1 
Concordia Piotrków - Kasztelan Żarnów   2:3  
Astoria Szczerców - Andrespolia Wiśniowa Gór   0:3

Tabela
1. Szczerbiec Wolbórz    11  31   31-9   
2. Gerlach Drzewica    11  27   30-8   
3. Włókniarz Moszczenica  11  23   24-16   
4. Polonia Gorzędów    11  21   25-12   
5. LZS Justynów     11  20   26-23   
6. Victoria Żytno     11  19   24-19   
7. Pilica Przedbórz     11  16   23-15  
8. Kasztelan Żarnów    11  16    17-18  
9. LKS Różyca      11  14   28-26   
10. KKS Koluszki     11  14   16-21   
11. Concordia Piotrków   11  13   14-17   
12. Andrespolia Wiśniowa G. 11  12   19-18   
13. Astoria Szczerców    11  11   11-26   
14. Omega II Kleszczów   11    8   18-23 
15. Start Lgota Wielka    11    8   9-29  
16. IKS Inowłódz     11    0   8-43

Najbliższe spotkania
Kasztelan Żarnów - LKS Różyca  29 października, 14:30
KKS Koluszki - Start Lgota Wielka  29 października, 14:30

Klasa A 2022/2023

Kolejka 8.  22-23 października
LKS Gałkówek - Czarni Smardzew  0:3

Tabela
1. Czarni Smardzew    8  22   37-1   
2. Rosa Rosanów     8  21   28-12   
3. Boruta II Zgierz     8  18   43-8   
4. Zjednoczeni II Stryków  8  16   28-20   
5. Victoria Łódź      8  12   10-16   
6. LKS Gałkówek     8  11   16-19  
7. Huragan Swędów    8    7   25-33   
8. Polonia Andrzejów     8    4   15-37  
9. Milan SC Łódź     8    4   16-28  
10. LKS Kalonka     8    1   10-54

Najbliższe spotkania:
LKS Kalonka  - LKS Gałkówek  29 października, 15:00

Potrójne podium dla LKS Koluszki  
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików w Biegach Przełajowych

Zawodnicy LKS Koluszki z powodzeniem wystąpili na Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Biegach Przełajo-
wych, zorganizowanych przez Świętokrzyski Związek LA w Koń-
skich, Ministerstwo Sportu i PZLA.

Złoty medal w biegu na 3 kilometry U16 zdobył Radosław Ba-
biarski, który od startu kontrolował przebiegł biegu, aby na ostatnich 
200 metrach zaatakować i wygrać. Bardzo dobrze w tym samym 
biegu spisał się 14-letni Maciej Wolski, niestety brązowy medal 
przegrał na ostatnich 300 metrach.

Srebrny medal mistrzostw młodzików w biegu na 2 kilometry 
U16 wywalczył po morderczym długim finiszu Piotr Chojnacki. Sła-
bo wypadł nasz najlepszy zawodnik na średnich dystansach  Igor 
Cel, zajmując dopiero piąte miejsce, jak powiedział po biegu, fawo-
ryt nie zawsze wygrywa. Nieźle spisała się w biegu na 2,5 km nasza 
młodziczka 15-letnia Adrianna Siemińska, która mocnym finiszem 
wywalczyła piąte miejsce.

Poza dobrym występem 
młodzików w którym zdobyli-
śmy 2 medale i 5 pucharów 
(1-6 miejsc) dobrze wypadli 
młodsi zawodnicy klubu star-
tujący w kat. U14. Najlepsze 
szóste miejsce w biegu na 600 
metrów po słabym starcie zdo-
był wraz z pucharem 12-letni 
Kordian Kuleta, rówieśnik Ja-
nek Szymański był 13-ty. W 
dziewczętach U14 na tym samych dystansie Milena Płocka zajęła 16 
miejsce, 20. Ania Siemińska, 25. Maja Wolska, 26. Julia Błaut.

Czwórka naszych zawodników: Ania Siemińska, Milena Płoc-
ka, Kordian Kuleta, Jan Szymański  pobiegli w biegu Orląt. Bieg z 
przesłaniem został zorganizowany na symbolicznym dystansie 1421 
metrów, - ponieważ tylu zginęło dzieci i młodzieży obrońców Lwo-
wa w latach 1918-1919. Wszystkie startujące dzieci, otrzymały 
piękne okolicznościowe koszulki i pakiet startowy. 

Dzięki udanym występom, nasz klub zdobył II miejsce w klasy-
fikacji generalnej, puchar i 8 punktów do Ogólnopolskiego Współ-
zawodnictwa Dzieci i Młodzieży
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Szkoła Podstawowa Nr 2 - Drużynowym 
Mistrzem Gminy w Tenisie Stołowym 2

W gościnnej szkole podstawowej w Długiem, gminny organiza-
tor imprez sportowych przy współpracy LKS Koluszki przeprowa-
dził drużynowe mistrzostwa szkół podstawowych Gminy Koluszki 
w tenisie stołowym. Zawody przeprowadzone zostały w dwóch ka-
tegoriach wiekowych (2010 i młodsi, 2009-2008) dziewcząt i chłop-
ców. Łącznie rozegranych zostało prawie 60 meczy i ponad 120 se-
tów w grach indywidualnych i podwójnych (debel).

Dziewcząt 2010 i młodsze 
W klasyfikacji generalnej I miejsce i tytuł drużynowego Mistrza 

Gminy Koluszki 2022 w tenisie stołowym zdobyła Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 w Koluszkach w składzie: Marysia Banaszkiewicz, Maja 
Wolska. II miejsce Szkoła Podstawowa w Różycy w składzie: Maja 
Czarnecka, Martyna Leończuk. III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Koluszkach w składzie: Oliwia Smejda, Anna Radwańska. IV 
miejsce SP Będzelin V SP Długie.

Chłopcy 2010 i młodsi 
W klasyfikacji generalnej I miejsce i tytuł drużynowego Mistrza 

Gminy Koluszki 2022 w tenisie stołowym zdobyła Szkoła Podsta-
wowa w Gałkowie Dużym w składzie: Oliwier Krzysiewski, Karol 
Surowiecki. II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2 w składzie: Adam 
Konka, Aleksander Krakowiak. III miejsce Szkoła Podstawowa w 
Będzelinie: Jakub Malinowski, Paweł Zychla. IV miejsce SP 1, V 
miejsce SP Długie VI miejsce SP Różyca.

Dziewczęta 2009-2008 
W klasyfikacji generalnej I miejsce i tytuł drużynowego Mistrza 

Gminy Koluszki 2022 w tenisie stołowym zdobyła Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 w Koluszkach w składzie: Agata Pakuła, Zofia Rybińska. 
II miejsce Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym w składzie: 
Aleksandra Kabat , Gabriela Rutowicz. III miejsce Szkoła Podsta-
wowa w Długiem w składzie: Patrycja Jabłońska i Natalia Cyniak. 
IV miejsce SP Różyca, V miejsce SP 1, VI miejsce SP Będzelin.

Chłopcy 2009-2008 
W klasyfikacji generalnej I miejsce i tytuł drużynowego Mistrza 

Gminy Koluszki 2022 w tenisie stołowym zdobyła Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 w Koluszkach w składzie: Maksymilian  Banaszkiewicz, 
Michał Radzikowski. II miejsce Szkoła Podstawowa w Gałkowie 
Dużym: Oliwier  Szulc, Szymon Gortat. III miejsce Szkoła Podsta-
wowa w Różycy w składzie: Adrian Nockowski, Patryk Muras. IV 
miejsce SP 1, V SP Będzelin, VI SP Długie.

Klasyfikacja drużynowa szkół podstawowych gminy Ko-
luszki w tenisie stołowym:

I miejsce SP Nr 2 Koluszki 38 pkt
II miejsce SP w Gałkowie Dużym 26 pkt
III miejsce SP Różyca 22 pkt
IV miejsce SP Nr 1 w Koluszkach 20 pkt
V miejsce SP w Będzelinie 18 pkt
VI SP w Długiem 17 pkt.

Wszyscy uczestnicy otrzymali napoje i słodycze. Pierwsza trój-
ka w poszczególnych kategoriach medale, I-VI miejsc drużynowo 
dyplomy, zwycięski zespół  SP 2 otrzymał puchar Burmistrza Kolu-
szek Waldemara Chałata, drugie miejsce puchar Przewodniczącej 
Rady Miejskiej Anny Szostak  przypadł w udziale SP w Gałkowie 

Dużym,  natomiast SP w Różycy otrzymała puchar Gminnego Orga-
nizatora Imprez Sportowych. Medale, puchary wręczali: z-ca burmi-
strza Koluszek Pani Krystyna Lewandowska, dyrektor szkoły pod-
stawowej w Długiem Pani Joanna Jeżyna, sędzia główny Pan 
Andrzej Nitek, w-ce przewodniczący LKS Koluszki Piotr Mróz i 
współorganizator zawodów Antoni Tomczyk .

Organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom zawodów za 
sportową atmosferę ,rywalizację w duchy fair play, uczniom SP w 
Długiem za sędziowanie, i opiekunom -nauczycielom za współpracę. 
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DZIEŃ UŚMIECHU W PRZEDSZKOLU NR 3 
W KOLUSZKACH

Na początku października w Przedszkolu nr 3 w Koluszkach 
było bardzo radośnie i wesoło, a to za sprawą wyjątkowego święta – 
Światowego Dnia Uśmiechu. Na dzieci czekało z tej okazji wiele za-
baw, do których „biletem wstępu” był uśmiech od ucha do ucha. 
Przez cały czas obowiązywała zasada – obojętnie co by nie było 
uśmiech nie schodzi z naszych ust, jesteśmy mili i uprzejmi dla in-

nych, zwracamy się do 
wszystkich z należytym 
szacunkiem.

W grupach dzieci 
młodszych 3-letnich i 4-let-
nich Dzień Uśmiechu był 
okazją do zajęć integracyj-
nych. Przedszkolaki zapo-
znały się z podstawowymi 
emocjami. Potrafiły poka-
zać smutek, złość, zasko-
czenie i radość w formie 
buźki – emotki, oraz swoją 
minką. Same określiły swój 
obecny nastrój. Nauczyły 
się wierszyka z pokazywa-
niem „Na dobry humor”. 

Uczestniczyły w zabawach ruchowych i tanecznych, podczas któ-
rych mogły kształtować schemat ciała i rozładować napięcie. Na ko-
niec poćwiczyły swoje paluszki przy pracy plastycznej - malowania 
uśmiechniętej buzi. Na pamiątkę dzieciaki mogły sobie zrobić fotkę 
w śmiesznej ramce. 

Dla starszych dzieci (5- latków i 6-latków) odbył się cykl warsz-
tatów profilaktycznych, których hasłem przewodnim było: „Zdrowe 
zęby to zdrowe dziecko”. Dzieci poznawały i utrwalały zasady hi-

gieny jamy ustnej, usprawniały aparat artykulacyjny, poszerzały 
wiedzę z zakresu zdrowej żywności. Wszystkie znakomicie bawi-
ły się śpiewając i tańcząc przy znanej piosence Fasolek: „Szczot-
ka, pasta, kubek...”. Niezwykłą atrakcją okazał się gigantyczny 
model zębów – wszystkie chciały je liczyć, dotykać, nazywać, a 
przede wszystkim wyszorować olbrzymią szczotką. Przedszkolaki 
znakomicie radziły sobie z układankami tematycznym, potrafiły 
bezbłędnie posortować obrazki przedstawiające produkty zdrowe i 
nieodpowiednie dla zgryzu, podobnie właściwie uporządkować 
plastikowe modele żywności, odnajdywać je w piramidzie żywie-
nia. Miały wiele do powiedzenia w kwestii dbania o zęby. Wspól-
nie z prowadzącymi ustaliły wskazówki dla rodziców. Wszyscy 
uczestnicy warsztatów zostali nagrodzeni dyplomami ładnego 
uśmiechu. 

Był to naprawdę radosny i uśmiechnięty czas i oby jak najczę-
ściej uśmiech gościł na naszych twarzach.

Anna Kałuzińska, Agnieszka Bożyk, Magdalena Witczak

Firma Starmeat w Koluszkach  

zatrudni: 

 � Sekretarkę komunikatywny angielski
 � Operatora wózka widłowego: ks. sanitarno-epidemiolo-

giczna, praca zmianowa,
 � Magazyniera działu przyjęcia towaru ks. sanitarno-epidemio-

logiczna, uprawnienia na wózek widłowy, praca zmianowa
 � Pracowników rozbioru/produkcji: ks. sanitarno-epidemio-

logiczna; praca 06.00 – 14.00

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, ubezpieczenie grupowe, 
prywatną opiekę medyczną. 

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

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

Debiut Justyny  
na Mistrzostwach Polski

Duch niezwyciężonego ś.p. Feliksa Bińkowskiego co pewien 
czas daje o sobie znać. Kolejny powód do zadowolenia mają jego 
następcy, trenerzy LKS Gałkówek, Honorata i Karol Kołosowscy, 
których podopieczna, Justyna Muras, wzięła udział w Mistrzo-
stwach Polski Młodzików do lat 15. 

Zawody odbywały się. w 
Sokołowie Podlaskim w 
dniach 21-23 października 
2022 r. Justyna zawalczyła 
tam w kategorii wagowej do 
59 kg. Jej debiut był bardzo 
udany. Podejściami na pomo-
ście zawodniczka ustanowiła  
swoje nowe rekordy życiowe 
w dwuboju olimpijskim, Ży-

czymy Justynie Muras dalszych sukcesów. Trenerzy składają po-
dziękowania dla Piotra Drzewieckiego za dofinansowanie  wyjazdu 
na zawody. 
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OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI
Docieplenia, tel.: 500-037-929
Malowanie elewacji,  
tel.: 796-241-330
Docieplenia, tynki cementowo-wa-
pienne zewnętrzne, tel.: 792-022-640
Malowania, drobne remonty, 
575-242-774
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90
Usługi transportowe (przeprowadzki) 
itp., tel. 500-037-929
Usługi remontowo – wykończeniowe 
– R. Wnuk – solidnie,  
tel. 660-150-989
Docieplenia – budowy, 604-350-807
Profesjonalne usługi remontowe - 
wykończenia wnętrz, 665-914-026
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
Złota rączka- drobne prace remon-
towe, usuwanie awarii,  
tel. 725-632-561 
Tynki maszynowe agregatem, 
cementowo – wapienne i gipsowe, 
669-201-962
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
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

PRACA PODEJMĘ
PRACA
Zatrudnię księgową na pełne księgi 
– firma prywatna, tel.: 501-088-466
Zatrudnię kierowcę C+E+ADR, 
tel.: 603-692-065
Zatrudnię pracownika gospodar-
czego (złota rączka). Praca  
w Koluszkach na cały lub pół etatu, 
tel.: 502-343-862
Zatrudnię kierowcę C+E kraj, tel. 
607-834-875

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Tanio sprzedam dużą działkę  
w Gałkówku, tel. 501-64-91-04

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Mieszkanie do wynajęcia w Kolusz-
kach, ul. Sikorskiego (3 pokoje), 
tel.: 604-266-581
Lokal użytkowy do wynajęcia 
Galeria Arkadian Koluszki  
ul. Reja 3, 604 796 539
Do wynajęcia M3 w Koluszkach, 
691-690-624

SPRZEDAM
Sprzedam pawilon handlowy  
184 m2 w centrum, 501-614-994
Sprzedam nową kabinę prysznico-
wą HUPPE ENA 2.0 z półokrągłym 
brodzikiem 80x80, 508-899-485
Sprzedam używaną lodówkę 
BEKO, 508-899-485
Sprzedam drzwi „70” prawe, 
508-899-485
Sprzedam drewno do rozpalania 
(rozpałka), tel.: 789-351-044
Sprzedam drewno opałowe  
i kominkowe, 792-656-155
Pyszne jabłka 2 zł, 505-771-121
TOYOTĘ AVENSIS 2010 1.6, 
502-118-870
Sprzedam czarną ziemię,  
792-656-155
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
Niemiecki – korepetycje,  
tel. 510-606-689
Korepetycje z chemii, poziom 
podstawowy oraz rozszerzony, 
721-120-896
Matematyka, korepetycje. Wielo-
letnie doświadczenie. Tanio,  
tel. 661-270-438

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Zatrudnię pracownika fizycznego, 
wysokie zarobki, 725-164-184 

Zatrudnię fryzjerkę,  
tel. 519-661-838

Zatrudnię szwaczki i chałupniczki, 
664-975-055

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

RÓŻNE
Oddamy gruz i kamienie,  
tel. 691-562-895

Sklep „Reverie” oferuje: 
tkaniny wieczorowe, koktajlowe, taneczne, ślubne, komunijne, 

dekoracyjne i inne (tiule, szyfony, koronki, hafty na tiulu,  
podszewki, satyny, podwiązki ślubne i studniówkowe, itp.).

Zapraszamy: ul. Brzezińska 12, Koluszki  
(w podwórku obok drogerii „Jawa”).

Czynne: codziennie (10.00 – 13.00),  
popołudniami pn.-śr.-pt. (16.30 – 18.00), sob. (9.30 – 12.00)

Sklep online: reverietkaniny.com
Fb: @reverietkaniny

Sala „u Lenarta” zaprasza na:

ANDRZEJKI 
26.11.2022  –  tel.: 507-209-093

Tanio do wynajęcia pokój 35 m², 601-835-140

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

pada 65, 95-040 Koluszki od dnia 25.10.2022 r. do dnia 15.11.2022 r., 
wywieszone są wykazy o przeznaczeniu w trybie bezprzetargowym 
do najmu na okres od:

 • 01.11.2022 r. do 30.06.2023 r., lokalu biurowego nr 306  
o pow. 14,37 m2;

 • 15.11.2022 r. do 31.10.2025 r., lokalu biurowego nr 317  
o pow. 13,37 m2,

położonych na III piętrze budynku administracyjno-biurowym 
posadowionym na nieruchomości położonej w mieście Koluszki, 
obręb 5 przy ul. 11 Listopada 65, oznaczonej numerami ewidencyj-
nymi działek: 1315 o pow. 2.447 m2 i nr 1316 o pow. 5.548 m2.

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

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

WĘGIEL EKOGROSZEK
PELLET, KOKS, WAPNO

 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 

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

"RENO ART"
USLUGI REMONTOWE

Damian Goli
tel. 607-967-578
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Miejsce  
na Twoją 
reklamę

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, � 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

REMONTY
Oferuję kompleksowe usługi 

remontowe wnętrz  
i na zewnątrz. Szeroki zakres, 

konkurencyjne ceny.  
Zapraszam. tel.: 697-144-698
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Piątek  
28.10

15:00 KOPCIUSZEK i kamień życia
17:00 MIŁOŚĆ NA PIERWSZĄ STRONĘ
19:00 BLACK ADAM

Sobota  
29.10

15:00 KOPCIUSZEK i kamień życia
17:00 MIŁOŚĆ NA PIERWSZĄ STRONĘ
19:00 BLACK ADAM

Niedziela  
30.10

15:00 KOPCIUSZEK i kamień życia
17:00 MIŁOŚĆ NA PIERWSZĄ STRONĘ
19:00 BLACK ADAM

Poniedziałek  
31.10

20:00 Halloween w Kinie Odeon 
           SIEROTA. Narodziny zła

Środa  
2.11

17:00 MIŁOŚĆ NA PIERWSZĄ STRONĘ
19:00 BLACK ADAM

Czwartek  
3.11

17:00 MIŁOŚĆ NA PIERWSZĄ STRONĘ
19:00 BLACK ADAM

BLACK ADAM
USA / Fantasy / Akcja / 2022 / 125 min.

Premiera 2D Napisy

Dwayne Johnson gra główną 
rolę w nowym filmie przygodo-
wym pt. Black Adam. To pierwszy 
wielkoekranowy film fabularny, 
który opowiada historię tego tytu-
łowego bohatera wydawnictwa 
DC. Prawie 5000 lat po otrzyma-
niu olbrzymich mocy starożytnych 
bogów – i prawie równoczesnym 
uwięzieniu - Black Adam zostaje 
uwolniony z ziemskiego grobow-
ca. Teraz jest gotów wymierzyć 
współczesnemu światu osobliwie 
pojmowaną sprawiedliwość.

KOPCIUSZEK i kamień życia
USA / Animowany / Przygodowy / 2022 / 91 min.

Premiera 2D Dubbing

Kopciuszek wraz z początku-
jącą czarodziejką i dwiema rozga-
danymi myszami stawia sobie za 
punkt honoru, aby odczarować za-
mienionego w gryzonia księcia 
Alexa. Niestety żadne magiczne 
zaklęcia nie chcą odwrócić złego 
uroku, więc jedynym sposobem 
na przywrócenie ukochanemu 
ludzkiej formy jest odnalezienie 
legendarnego Kamienia Życia. 
Przyjaciele udają się na pełną 
przygód, cudów i niebezpie-
czeństw wyprawę do dalekich 

krain. Spotkają na swojej drodze zaczarowaną chmurę, chodzące 
drzewa, gadatliwego dżina, utalentowaną kulinarnie kotkę, pozornie 
niebezpiecznego niedźwiedzia a także mieszkającą w wielkim pałacu 
Królową Lasu. Wszystko wskazuje jednak na to, że będący ostatnią 
nadzieją Kamień Życia znajduje się w złych rękach. Ukradła go bo-
wiem mieszkająca na odludziu Królowa Pustyni, która za jego sprawą 
pragnie zostać najpotężniejszą czarodziejką na świecie. Czy przyjaźń 
Kopciuszka i jej przyjaciół okaże się na tyle silna, aby wytrwać do sa-
mego końca tej niesamowitej przygody? Jeżeli jest to uczucie szczere 
i prawdziwe to nie straszne mu nawet największe czary tego świata!

Halloween w Kinie Odeon SIEROTA. Narodziny zła
USA / Thriller / Horror / 2022 / 99 min.

2D Napisy

Psychopatyczna morderczyni 
o wyglądzie dziecka podszyje się 
pod zaginioną dziewczynkę i roz-
pęta piekło w domu bogatej rodzi-
ny. Oto nowy film, który opowie o 
wydarzeniach poprzedzających hi-
storię z kultowego horroru „Siero-
ta”. W rolach głównych zobaczy-
my Julię Stiles – gwiazdę serialu 
„Dexter” i przebojowych filmów o 
Jasonie Bournie, syna legendarne-
go Donalda Sutherlanda – Rossifa 
Sutherlanda oraz Isabelle Fuhrman 
– odtwórczynię tytułowej roli w 

„Sierocie” z 2009 roku. Leena Klammer jest najgroźniejszą pacjentką w 
estońskim zakładzie dla obłąkanych i służby bezpieczeństwa sprawują 
nad nią opiekę o podwyższonym rygorze. Z pozoru sprawia jednak nie-
winne wrażenie, bo jej przypadłością jest wygląd małej dziewczynki 
mimo znacząco wyższego wieku. Leena szybko organizuje sobie nie-
zwykle pomysłową, a także bardzo krwawą i brutalną ucieczkę poza 
mury ośrodka. Psychopatycznej zabójczyni udaje się dostać do Amery-
ki, gdzie kradnie tożsamość zaginionej córki jednej z tamtejszych boga-
tych rodzin. Dzięki łudzącemu podobieństwu do poszukiwanej dziew-
czynki, z łatwością przybiera imię Esther i wkrada się w łaski gospodarzy. 
Nie wszyscy jednak dają się nabrać. Matka prawdziwej Esther wie, że 
do domu nie wkroczyła jej prawdziwa córka, tylko niebezpieczna 
oszustka i za wszelką cenę będzie chciała ochronić swoją rodzinę.

MIŁOŚĆ NA PIERWSZĄ STRONĘ
Polska / Komedia romantyczna / 2022 /

2D Polska

„Miłość na pierwszą stronę” 
to historia Niny - współczesnego 
kopciuszka i Roberta - syna pary 
prezydenckiej. Ona jest w trakcie 
życiowej przemiany i przebojowo 
stawia pierwsze kroki w zawodzie 
paparazzi. On też chce żyć na wła-
snych zasadach i uwolnić się od 
blasku fleszy, co może okazać się 
trudniejsze, niż przypuszcza. Mię-
dzy bohaterami zaiskrzy ulotna 
„miłość na pierwszą stronę”, czy 
wielkie uczucie na całe życie?



Ślubowanie pierwszaków 
w Długiem

Z udziałem dyrekcji placówki, uczniów, rodziców, wychowaw-
ców, emerytowanych nauczycieli i innych zaproszonych gości, w 
Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem od-
było się Ślubowanie uczniów Klas Pierwszych. Głos zabrała dyrek-
tor szkoły Joanna Jeżyna, kierownik referatu Oświaty w Urzędzie 
Miejskim w Koluszkach Paweł Pytel, Honorowy Obywatel Kolu-
szek, radny Antoni Tomczyk oraz przedstawiciele rodziców. Po czę-
ści artystycznej a następnie pasowaniu i ślubowaniu, dzieci stanęły 
do pamiątkowej fotografii i udały się  do swoich klas na słodki po-
częstunek. 

Zk

Szkoła Podstawowa w Długiem. Klasa I, wychowawczyni: Marlena Bednarek-Marcinkowska. Górny rząd, od lewej: Szymon He-
mer, Nadia Michniewska, Zofia Jóźwik, Marcel Słaby, Piotr Wawrzonowski, Gerald Mucha. Dolny rząd, od lewej: Ksawery Jabłoński, Da-
nylo Maikovych, Stanisław Kobus, Laura Chybner, Igor Romanowski, Iwo Hartwig, Antoni Miśkiewicz, Laura Spławińska. 


