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Nie truj siebie 
i innych
W  bieżącym  sezonie  grzewczym  Urząd 
Miejski w Koluszkach zamierza przepro-
wadzić  300  kontroli  nieruchomości  (50 
miesięcznie).  Na  zlecenie  burmistrza 
Koluszek urzędnicy mają pobierać prób-
ki  odpadów  na  okoliczność  tego,  czy 
w piecu były spalane niedozwolone ma-
teriały.

STR. 4 i 5

Kinowy hit 
w Odeonie
W Kinie Odeon 3D w Koluszkach zaplano-
wano trzy projekcje filmu „Nieplanowa-
ne”. 29 listopada o godz. 19, 30 listopada 
o godz. 19 i 1 grudnia o godz. 19. Bilety 
kosztują 15 zł (normalny), 12 zł (ulgowy 
dla dzieci w wieku szkolnym, studentów, 
rencistów oraz emerytów) i 10 zł (ulgowy 
z Koluszkowską Kartą Dużej Rodziny).

STR. 8

Radni podnieśli podatki

W 2020 r. mieszkańcy gminy Koluszki zapłacą wyższy podatek od nieruchomości, czyli 
od budynków mieszkalnych i związanych z działalnością gospodarczą, a także komórek, 
garaży i gruntów, których są właścicielami. Rada miejska przyjęła uchwałę w tej sprawie 
głosami radnych wybranych z list Razem dla Gminy i SLD. Przeciw byli radni PiS.

”EMSI NA TROPIE”
Pochodząca z Koluszek Małgorzata Cecherz powraca na antenę z pro-

gramem ,,Emsi na tropie”. Talk-show pojawi się w Polsacie już 5 grudnia 
o  godz.  22.25.  Gościem  pierwszego  odcinka  będzie  Doda,  czyli  Dorota 
Rabczewska-Stępień.

-  Takiego  programu  jeszcze  nie  było.  Porozmawiamy  sobie  szczerze 
o życiu, perypetiach, kłopotach. Przypomnimy  sobie  stare czasy, dobre 
i  złe  chwile,  ale  też  odczarujemy wizerunek  polskich  artystów.  Będzie 
trochę śmiechu, trochę łez - mówi prowadząca program Małgorzata Ce-
cherz.
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EDUKACJA

Programują 
mikrokontrolery

15 listopada uczniowie klas ósmych 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach 
mieli możliwość sprawdzić, jak funk-
cjonują układy elektryczne sterowane 
przez program komputerowy, który 
sami stworzyli. Każdy osobiście prze-
konał się, jak można połączyć informa-
tykę z automatyką lub elektrycznością. 
Dzięki gościnności dyrekcji, nauczycieli 
oraz uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Ko-
luszkach uczniowie mogli zapoznać się 
z Arduino - platformą programistycz-
ną dla mikrokontrolerów. W trakcie 
dwugodzinnych zajęć warsztatowych 
każdy uczestnik mógł napisać program 
w dedykowanym do Arduino języku 
programowania, a następnie wczytać 
go do urządzenia i obserwować efekty 
działania. Uczniowie „Jedynki” stwo-
rzyli automatykę zmiany świateł na 
skrzyżowaniu dróg 
(sp1koluszki.edupage.org).

Patriotycznie 
w Przedszkolu nr 1

14 listopada uczniowie klasy IIIc Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Koluszkach zostali 
zaproszeni do koluszkowskiego  Przed-
szkola nr 1. Młodsi koledzy przygotowali 
inscenizację poświęconą odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości. W biało-czerwo-
nej scenerii odbyła się też rozmowa na 
temat rozumienia słowa wolność. Następ-
nie dzieci wręczyły sobie samodzielnie 
przygotowane upominki, przedszkolaki 
- kotyliony, a trzecioklasiści - symbole 
oraz mapy Polski. W drodze powrotnej 
uczniowie odwiedzili miejsca pamięci 
narodowej, poznali ich historię i zapalili 
znicze (sp1koluszki.edupage.org).

Światowy Dzień 
Ubogich

Z okazji obchodzonego 17 listopada III 
Światowego Dnia Ubogich Szkolne Koło 
Caritas zorganizowało w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Koluszkach zbiórkę produk-
tów spożywczych i chemicznych. Dzięki 
zaangażowaniu w akcję uczniów klas 
młodszych i starszych wraz z wychowaw-
cami  wolontariusze napełnili 20 tytek 
charytatywnych, które zostały przekazane 
dla potrzebujących z terenu Parafii Nie-
pokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach. 
Za wsparcie tak szlachetnej inicjatywy 
serdecznie dziękują (sp2koluszki.edu.pl).

Nie zmarnuj swojego życia
12 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 w Koluszkach odbyło się niecodzienne spotkanie, w którym wspól-
nie z uczniami LO uczestniczyli uczniowie klas 8. Inicjatorami i prowadzącymi byli Łukasz Bęś i Jonatan 
Blank, czyli RYMcerze realizujący projekt profilaktyczny „Nie Zmarnuj Swojego Życia” skierowany do mło-
dzieży. Podczas spotkania opowiedzieli o własnej walce z nałogami. Ważne treści oraz forma trafiająca 
wprost do młodego odbiorcy pobudziły świadomość młodzieży w zakresie problemów uzależnień oraz ich 
skutków, a także zmuszały do refleksji. Uczniowie aktywnie brali udział w programie, żywo reagowali i do-
brze się bawili na hip-hopowym koncercie (sp2koluszki.edu.pl).

XIV Wieczór Gór i Przygody

W piątek, 6 grudnia, w sali 
gimnastycznej I Liceum 
Ogólnokształcącego w Ko-
luszkach odbędzie się XIV 

Wieczór Gór i Przygody. - Mile widziani 
są wszyscy, którzy kochają podróże, 
a góry nade wszystko. Będzie to wspa-
niała okazja, żeby posłuchać i zobaczyć 
ludzi mających szczęście do przygody, 
zdobywców bliskich i dalekich, niezwy-
kłych zakątków. Nasi goście będą wspo-
minać swoje najciekawsze wyprawy. 
Przeniosą nas do miejsc, które zapisały 
się w ich sercach i wspomnieniach naj-
mocniej – mówi Paweł Lewiak, dyrektor 
I LO. 

W programie: 
- Jacek Karczewski, ,,Góry 
Zbyszka Łuczaka” - wspo-
mnienie o twórcy Explorers 
Festival, 
- Paweł Lewiak, ,,Rąbek 
korony Europy - Zugspitze, 
Alpy Bawarskie”, 
Agnieszka Paź-Kerner, ,,Jak 
nie Peru, to co …? – Made-
ra!”, 
- Katarzyna i Piotr Jabłońscy, 
Podróż na koniec świata, 
- Krzysztof Grzelak, ,,Na 
krańcach Europy – Islandia, 
Wyspy Owcze”. 
Wydarzenie odbędzie się 
w godz. 16.00 – 20.00.
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Właściciele budynków 
mieszkalnych w 2020 
r. zamiast dotych-
czasowych 0,63 zł za 

metr kwadratowy zapłacą 0,70 zł 
za mkw. (podwyżka o 11 proc.). 
Podatek za budynki gospodarcze 
(komórki, garaże, szopy) wy-
niesie 4,50 zł za mkw., podczas 
gdy dotychczas wynosił 3,65 zł 
za mkw. (podwyżka o 23 proc.). 
Za grunty trzeba będzie zapłacić 
0,27 zł za mkw., a do tej pory 
płacilismy 0,23 zł za mkw. (pod-
wyżka o 17 proc.). 

Osoby posiadające 100-me-
trowy dom, 1000-metrową dział-
kę oraz 30-metrowy garaż lub 
komórkę zapłacą do gminy 475 
zł podatku. Dotychczas płaciły 
402 zł. Podwyżka wyniesie więc 
ponad 70 zł. 

Po kieszeni dostaną także 
przedsiębiorcy. Oni również za-
płacą w 2020 r. wyższy podatek 
od budynków oraz od gruntów 
związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. Po-
datek od budynków wyniesie 
w tym przypadku 19 zł za mkw. 
(dotychczas 17,10 zł), a poda-
tek od gruntów 0,80 zł za mkw. 
(dotychczas 0,70 zł). 

Wyższy podatek zapłacą także 
właściciele domków letnisko-
wych na terenie gminy Koluszki. 
Podatek od takich budynków bę-
dzie wynosił 8 zł za mkw., pod-
czas gdy dotąd było to 7,28 zł. 

- Dużo mówimy o przyciąganiu 
nowych mieszkańców, ale pod-
wyższanie podatków nie sprawi, 
że będą chcieli sprowadzić się 
do naszej gminy. A podwyżka po-
datków od nieruchomości zależy 
tylko od nas - mówił podczas se-
sji Rady Miejskiej w Koluszkach 
radny Michał Sudowski, zachę-
cając pozostałych radnych do 
głosowania przeciw podwyżkom.

- Ja chciałbym przekonać 
pana radnego do głosowania za 
podwyższeniem podatków - od-
powiedział burmistrz Koluszek 
Waldemar Chałat. - Podwyżki 
nie było od 2012 r., a w tym 
czasie społeczeństwo się boga-
ciło. Nastąpił m.in. wzrost płacy 
minimalnej i obniżenie podatku 
PIT, co skutkuje większymi wy-
datkami dla gminy i zmniejsze-
niem wpływów - dodał włodarz 
Koluszek. 

14 radnych głosowało za pod-
wyższeniem podatków, a siedmiu 
przeciw.  Nowe stawki podatku 
od nieruchomości będą obowią-
zywać od 1 stycznia 2020 r. 

Koluszkowscy radni na ostat-
niej sesji zdecydowali także 
o podwyżkach podatków od 
środków transportowych. Więcej 
zapłacą posiadacze samochodów 
ciężarowych, ciągników siodło-
wych lub balastowych, przyczep 
lub naczep oraz autobusów.

ILONA WĘGRZYN

Wyższe podatki od nieruchomości
Jesteś właścicielem, musisz płacić

Dariusz Borkowski - za podwyżką
Jacek Dudka - za podwyżką
Jarosław Kłosiński - za podwyżką
Jan Kołaczkowski - za podwyżką
Krzysztof Kubasiewicz - za podwyżką
Adrian Kut - za podwyżką
Maria Markowska-Kurc - za podwyżką
Michał Nowak - za podwyżką
Ewelina Przygodzka - za podwyżką
Piotr Stefańczyk - za podwyżką
Mirosław Supera - za podwyżką
Anna Szostak - za podwyżką
Wiesław Ścieszko - za podwyżką
Antoni Tomczyk - za podwyżką

Dariusz Janeczek - przeciw podwyżce
Paweł Lewiak - przeciw podwyżce
Arkadiusz Loba - przeciw podwyżce
Ryszard Piasny - przeciw podwyżce
Katarzyna Staroń - przeciw podwyżce
Michał Sudowski - przeciw podwyżce
Marcin Szadkowski - przeciw podwyżce

W 2020 r. mieszkańcy gminy Koluszki zapłacą wyższy podatek od nieruchomości, czyli od budynków mieszkalnych 
i związanych z działalnością gospodarczą, a także komórek, garaży i gruntów, których są właścicielami. Rada miej-
ska przyjęła uchwałę w tej sprawę głosami radnych wybranych z list Razem dla Gminy i SLD. Przeciw byli radni PiS.

JAK GŁOSOWALI RADNI W SPARWIE PODWYŻKI 
PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI?
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SMOG

Nie truj siebie i innych
W Polsce na skutek smogu umiera przedwcześnie około 44 000 osób rocznie. To więcej niż w wypadkach 
samochodowych.

Smog powstaje wskutek za-
nieczyszczenia powietrza, 
przede wszystkim przez tzw. 
pyły zawieszone. Mogą one 

zawierać różne substancje tok-
syczne, takie jak: benzo(a)piren, 
metale ciężkie, dioksyny czy furany. 
Na powstawanie smogu składają 
się zarówno działania człowieka 
(emisja szkodliwych substancji do 
atmosfery), jak i  czynniki  środo-
wiskowe (temperatura, wilgotność 
i ukształtowanie terenu). Życie 
w zanieczyszczonym powietrzu 
niesie tragiczne skutki dla organi-
zmu: częstsze powikłania chorób 
sercowo-naczyniowych np. udar 
mózgu, zawał serca, częstsze 
infekcje i choroby dróg oddecho-
wych np. astma, rak płuca, a także 
zmniejszenie płodności. Według 
szacunków Światowej Organizacji 
Zdrowia długotrwałe zamieszkanie 
na obszarze dotkniętym smogiem 
skraca życie średnio o 20%. W Pol-
sce na skutek smogu umiera przed-
wcześnie około 44 000 osób rocznie.

Z raportu Najwyższej Izby 
Kontroli z 2018 roku wynika, że 
najpoważniejszym źródłem zanie-
czyszczenia powietrza jest niepra-
widłowe ogrzewanie domów. Na 
kolejnych miejscach są transport 
i przemysł. Poważnym problemem 
wielu polskich gospodarstw domo-
wych jest spalanie odpadów. Nie 
mniej istotnym czynnikiem decy-
dującym o możliwości powstawa-
nia smogu jest spalanie kiepskiej 
jakości węgla. Czasem wystarczy 
rozpalać w piecu metodą od góry, 
by uniknąć ogromnego zadymienia. 

Walka o czyste powietrze 

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
realizuje rządowy program „Czyste 
powietrze”. W ramach programu 
można otrzymać dofinansowanie 
m.in. na wymianę starych pieców 

i kotłów, docieplenie budynku, 
zakup i wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej oraz montaż lub mo-
dernizację instalacji centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytko-
wej.

Wniosek o dofinansowanie można 
złożyć w wersji elektronicznej 

w aplikacji dostępnej na stronie 
internetowej www.wfosigw.lodz.

pl, a w formie papierowej w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
lub w Urzędzie Miejskim w Kolusz-
kach. W koluszkowskim magistra-
cie w każdy poniedziałek (w godz. 
8.00 - 12.00) i środę (w godz. 12.00 
- 16.00) można również skorzystać 

z punktu konsultacyjnego (pokoje 
212 i 219 na II piętrze). 

Nabór wniosków potrwa do 30 
czerwca 2027 roku. By zachęcić 
Polaków do korzystania z progra-
mu, NFOŚiGW zamierza wprowa-
dzić zmiany w regulaminie. Przede 
wszystkim zamierza uprościć for-
mularz wniosku oraz skrócić czas 
oczekiwania na rozpatrzenie.

Pół miliona kary  

To nie jedyne działania realizo-
wane w trosce o jakość powietrza. 
W tym roku parlament przyjął prze-
pisy, w ramach których samorządy 
mogą słono zapłacić za brak po-
prawy jakości powietrza na swoim 
terenie. W każdym województwie 
powstaną programy ochrony po-
wietrza. Dokumenty zawierać będą 
konkretne działania zmierzające do 
poprawy jakości powietrza w jak 
najkrótszym czasie. Zarząd woje-
wództwa raz w roku sprawdzi, czy 
gminy wdrażają program. Samo-
rządom, które nie przystosują się 
do nowych przepisów, będą grozić 
bardzo wysokie kary, wynoszące 
pół miliona złotych. W ten sposób 
rząd chce zmobilizować gminy do 
działania. Dzięki zagrożeniu karom 
być może samorządy zmienią swoje 
priorytety i zaczną efektywniej 
pozyskiwać środki zewnętrzne na 
realizację ekologicznych projektów. 
Może uznają przyłączanie mieszkań 
do sieci ciepłowniczej nie za wizję 
zapisaną w strategii na najbliższe 
kilkadziesiąt lat, ale za cel opera-
cyjny w bieżącej kadencji.

Większa świadomość 

W gminie Koluszki obowiązek 
informowania lokalnej społeczno-
ści o zanieczyszczeniu powietrza 
wzięli na siebie... mieszkańcy. 22 
grudnia 2017 roku na portalu spo-
łecznościowym Facebook powstała 
strona „Koluszki Alarm Smogowy”. 
Witryna w krótkim czasie zyskała 
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kilkuset użytkowników. Początko-
wo profil informował mieszkańców 
o aktualnej jakości powietrza na 
podstawie własnych pomiarów. 
Pod koniec 2018 roku z inicjatywy 
strony „Koluszki Alarm Smogowy” 
gmina Koluszki zainstalowała sen-
sory jakości powietrza zarządzane 
przez firmę Airly. Trzy czujniki 
zostały zamontowane w Koluszkach, 
a jeden w Gałkowie Dużym. Sys-
tem monitoringu jakości powietrza 

Airly pomaga budować świadomość 
i gromadzić informacje na temat 
przyczyn zanieczyszczenia powie-
trza. Dane z sensorów przesyłane 
są co minutę na serwery, a każdy 
mieszkaniec może sprawdzić wyniki 
na stronie internetowej www.airly.
eu/map/ oraz w aplikacji mobilnej 
Airly. Obecnie pomiary na terenie 
gminy Koluszki prowadzone są przez 
pięć urządzeń.

Urzędnicy w terenie 

W bieżącym sezonie grzewczym 
Urząd Miejski w Koluszkach zamie-
rza przeprowadzić 300 kontroli 
nieruchomości (50 miesięcznie). 
Na zlecenie burmistrza Koluszek 
urzędnicy mają pobierać próbki 
odpadów na okoliczność tego, czy 
w piecu były spalane niedozwolone 
materiały. W przypadku stwierdze-
nia nieprawidłowości mieszkańcy 

mogą zostać ukarani grzywną nawet 
do 5 tys. zł. 

Nie bez znaczenia dla popra-
wy jakości powietrza jest również 
realizowany przez gminę projekt 
termomodernizacji zasobu komu-
nalnego. W ramach tego przedsię-
wzięcia kilka budynków wieloro-
dzinnych zostanie podłączonych do 
sieci gazowej.

(jp)

JAK PALIĆ EKONOMICZNIE, A ZARAZEM NIE TRUĆ SIEBIE I INNYCH?
Jednym ze sposobów na dużo efektywniejsze spalanie węgla oraz drewna w najpopularniejszych piecach lub kotłach jest rozpalanie od góry. 

W jakich piecach i kotłach można palić od góry? Sprawdź na stronie internetowej czysteogrzewanie.pl.

1. Przygotuj węgiel lub drewno w ilości ok. połowy pojemności paleniska, kilka szczap suchego drewna oraz inną rozpałkę, jakiej zwykle uży-
wasz w nieco większej ilości.

2. Na pusty ruszt wrzuć najpierw grubsze bryły węgla, a potem przesyp drobniejszymi, tak by cała warstwa była równa. Podobnie gdy palisz 
drewnem - najpierw ułóż ciasno w poziomie grubsze kawałki, a potem drobniejsze.

3. Na wierzchu węgla ułóż drewno grube min. na dwa palce, najlepiej żeby przykryło całą powierzchnię paleniska. Dodaj następną warstwę 
drewna, tym razem już tylko na środku i z patyków grubości jednego palca.

4. Na środku ułóż stosik z drobnych patyków nie grubszych niż kciuk. Następnie w szczeliny powtykaj bardzo drobne drzazgi, kawałek słomy 
albo papieru, kawałek podpałki itp. - coś, co będzie można odpalić zapałką.

5. Zamknij dolne drzwiczki. Przy pomocy śruby regulacyjnej uchyl klapkę dolną (powietrza głównego) na ok. 1 cm (jeśli nie masz dmuchawy).
6. Jeśli w górnych drzwiczkach posiadasz klapkę czy otwory doprowadzające powietrze, otwórz je. Jeśli jest to klapka, uchyl ją na ok. 5 mm.
7. Podpal rozpałkę i zamknij górne drzwiczki, chyba że nie ma w nich żadnych otworów napowietrzających, wtedy na początku zostaw je nie-

znacznie uchylone, aby rozpałka mogła się zająć ogniem.
8. Jeśli kocioł posiada dmuchawę, ustaw ją na ok. 30% mocy. Właściwą intensywność nadmuchu powinieneś ustalić po obserwacji tego, co 

wydobywa się z komina, kiedy już węgiel się rozpali. Gęsty, czarny dym będzie oznaczał zbyt duży nadmuch, a gęsty, biały lub siwy - zbyt mało 
powietrza.

9. Jeśli kocioł posiada sterownik, ustaw temperaturę zadaną wstępnie na ok. 60 stopni C, nawet jeśli zwykle paliłeś mocniej. Będziesz miał 
margines bezpieczeństwa, w razie gdybyś zauważył jakieś problemy.

10. Kiedy szczapy drewna zajmą się ogniem, możesz iść zająć się swoimi sprawami. Jednak przy pierwszych kilku próbach może zdarzyć się, 
że rozpałka zgaśnie, zanim zajmie się grubsze drewno i węgiel. Pomóc może dodanie jej w większej ilości i szersze uchylenie klapki w dolnych 
drzwiczkach (lub zwiększenie obrotów dmuchawy).

11. Przez pierwsze pół godziny od rozpalenia pojawi się zapewne trochę dymu z węgla. Nie będzie go jednak tak dużo, jak w przypadku trady-
cyjnego palenia. Węgiel będzie się teraz palił wolniej i mniej intensywnie niż zwykle (temperatura będzie rosła wolniej – to normalne), a w miarę 
powstawania warstwy żaru, dymu będzie coraz mniej, a temperatura wody w kotle powinna rosnąć bez problemu do normalnych pułapów.

12. Gdy cały zasyp rozżarzy się (poznasz to po tym, że dolne drzwiczki - te mające kontakt z paleniskiem przy ruszcie - będą ciepłe), możesz 
zmniejszyć dopływ powietrza od dołu, uchylając klapkę na 1-2 mm (lub tyle, ile potrzeba, by woda wychodząca na grzejniki miała odpowiednią 
temperaturę) oraz zamknąć dopływ powietrza przez górne drzwiczki.

13. Od tej chwili kocioł nie wymaga już obsługi aż do ponownego rozpalenia. Nie musisz odwiedzać kotłowni (choć z początku lepiej zaglądaj 
co jakiś czas i patrz, czy wszystko w porządku), nie musisz przegarniać rusztu pogrzebaczem - i tak wszystko się wypali (źródło: czysteogrzewanie.pl).
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Seniorze, pamiętaj o swoim 
bezpieczeństwie

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji 
w Koluszkach spotkali się z seniorami w Miejskim 
Ośrodku Kultury. Policjanci apelowali i ostrzegali 
uczestników spotkania, aby zachowali czujność 
i ostrożność z uwagi na częste oszustwa, któ-
rych ofiarami padają osoby starsze. Przestępcy 
działają różnymi metodami np. na wnuczka, 
policjanta, pracownika innych instytucji. Za-
zwyczaj wszystko zaczyna się od połączenia 
telefonicznego. Poruszony został również temat 
bezpieczeństwa na drogach i to, jak ważne jest 
,,bycie widocznym” szczególnie podczas jesien-
no-zimowej pory. (KPP Łódź Wschód)

Policjanci wlepili 52 mandaty

Na drogach powiatu łódzkiego wschodnie-
go podczas długiego listopadowego weekendu 
doszło do trzech wypadków drogowych i 10 
kolizji. Od 8 do 11 listopada trzy osoby od-
niosły obrażenia. Policjanci ukarali 51 man-
datami za przewinienia w ruchu drogowym. 
Mundurowi kontrolowali trzeźwość kierowców 
oraz prędkość, z jaką się poruszali i pracowa-
li na miejscu zdarzeń drogowych. Zatrzymali 
sześć dowodów rejestracyjnych.(KPP Łódź 
Wschód)

NA SYGNALE

REKLAMY
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Firma odzieżowa zatrudni 

SZWACZKI 

Proponowane 
stałe zatrudnienie,

oraz prasowaczki i osoby 
do pomocy przy organizacji 

pracy szwalni.
Serdecznie zapraszamy. 

Tel. +48  730 222 048

Koluszki na drugim 
miejscu w półfinałach 
wojewódzkich

13 listopada w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim 
odbyły się półfinały wojewódzkie 
w piłce ręcznej chłopców w ramach 
IMS. W rywalizacji wzięły udział 
cztery drużyny reprezentujące swoje 
powiaty. Chłopcy ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Koluszkach w pierw-
szym meczu pokonali 5:4 drużynę 
z Moszczenicy. Następnym rywalem 
naszej drużyny był zespół z Żyrardo-
wa reprezentujący powiat opoczyń-
ski. Mecz zakończył się wynikiem 
7:6 dla koluszkowian. W ostatnim 
meczu chłopcy z SP 2 ulegli drużynie 
z Tomaszowa wynikiem 6:11. Skład 
drużyny: Jakub Szulc, Alan Miksa, 
Igor Staroń i Karol Chądzyński (sp-
2koluszki.edu.pl).

Mistrzowie z „Dwójki”

14 listopada kolekcja pucharów 
Szkoły Podstawowej nr 2 powiększy-
ła się o dwa trofea. W rozgrywkach 
gminnych Drużynowego Turnieju 
Tenisa Stołowego drużyny z „Dwójki” 
w składzie: Agata Pakuła i Agata Wal-
czewska oraz Maksymilian Banaszkie-
wicz i Igor Deredas zdobyły I miejsca 
zarówno w kategorii dziewcząt, jak 
i chłopców. Niebawem nasi ucznio-
wie pojadą do Gorzkowic, gdzie 
będą reprezentować gminę w kolej-
nym etapie rozgrywek. (sp2koluszki.
edu.pl).

Różyca liderem

Po rundzie jesiennej Łódzkiej 
Klasy A (grupa II Łódź) druży-
na LKS Różyca z dorobkiem 31 
punktów zajmuje pozycję lidera. 
Niebiesko-czerwono-zieloni mają 
ztery punkty przewagi nad dru-
gim Włókniarzem Zgierz. W 13. 
kolejce Różyca zwyciężyła w Gał-
kówku z ligowym outsiderem 4:0.

SPORT

W siedmiu ostat-
nich kolejkach 
rundy jesiennej 
KKS Koluszki 

przeplatał remisy porażkami. 
W ostatnim meczu w 2019 roku 
koluszkowianie zremisowali 
w Rzgowie z tamtejszym Za-
wiszą 1:1. Wcześniej zaliczyli 
cztery porażki: Stal Głowno 
(3:4 u siebie), Włókniarz 
Pabianice (0:1 na wyjeździe), 
GKS Ksawerów (1:3 u siebie), 
Termy Uniejów (0:3 u siebie), 
a także dzielili się punktami 
z Orłem Parzęczew (3:3 na 
wyjeździe) i LKS Sarnów (1:1 
na wyjeździe). Ostatnie zwy-
cięstwo podopieczni trenera 
Mariusza Gajka wywalczyli 28 
września na własnym obiekcie 
z rezerwami KS Kutno (5:1).

Po 15 kolejkach KKS Kolusz-
ki zajmuje dwunaste miejsce 
w zestawieniu klubów Łódzkiej 

Klasy Okręgowej. 
Wiosenne zmaga-
nia koluszkowianie 
rozpoczną od wy-
jazdowego meczu 
z drugą drużyną 
Widzewa Łódź. 
Dokładny terminarz 
nie jest jeszcze 
znany.

Na profilu klubu 
na Facebooku @
kkskoluszki1925 
prowadzona jest 
sprzedaż kalenda-
rzy ściennych na 
2020 rok. Ceny roz-
poczynają się od 20 
zł. Cały dochód ze 
sprzedaży przezna-
czony zostanie na 
utrzymanie Kolusz-
kowskiego Klubu 
Sportowego.

Słaby finisz rundy jesiennej
Piłkarze Koluszkowskiego Klubu Sportowego nie spełnili oczekiwań kibiców w koń-
cówce pierwszej części sezonu Łódzkiej Klasy Okręgowej. Drużyna prowadzona 
przez trenera Mariusza Gajka wywalczyła ostatnie zwycięstwo we wrześniu.

REKLAMY



NR 24 | LISTOPAD  2019 R.8

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchach otrzymała torbę medyczną ufundowaną przez Kasę Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego. Dzięki temu zwiększy się gotowość bojowa jednostki. KRUS od kilkunastu lat współpracuje z OSP, wy-
posażając je w zestawy ratownicze. W torbie medycznej znajdują się m.in. opatrunki hydrożelowe, kołnierze ortopedyczne, 
rurki ustno-gardłowe stosowane w celu utrzymania drożności dróg oddechowych, siatki opatrunkowe, gazy jałowe itp.

Torba medyczna dla OSP w Wierzchach

Wręczenia torby medycznej przedstawicielom OSP Wierzchy na czele z prezesem Leszkiem Dziedzicem dokonali:Tomasz Nowicki, dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi,
Agnieszka Badowska, kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tomaszowie Mazowieckim,Waldemar Buda, wiceminister inwestycji i rozwoju, który wsparł sta-rania o torbę medyczną dla OSP Wierzchy,
Mariusz Kotynia, radny Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Kinowy hit „Nieplanowane” pokazuje kulisy branży aborcyjnej

29 i 30 listopada oraz 1 grudnia 
w koluszkowskim kinie Odeon 
3D będzie można zobaczyć film 
„Nieplanowane”, który odsłania 
kulisy działania jednej z naj-
większych korporacji zajmują-
cych się aborcją. Petycję o udo-
stępnienie obrazu w naszym 
kraju podpisały 224 tys. osób.

Film „Nieplanowane” pokazuje 
historię Abby Johnson, jednej 
z najmłodszych dyrektorek kli-
niki aborcyjnej Planned Paren-

thood w USA. Po dziesięciu latach pracy, 
w wyniku braków personelu medycznego, 
została ona poproszona o pomoc i asy-
stowanie przy aborcji. To wydarzenie 
sprawiło, że diametralnie zmieniła 

poglądy na tę kwestię. - Dzieło opowiada-
jące historię Abby Johnson i odsłaniające 
kulisy przemysłu aborcyjnego wstrząsnęło 
Ameryką – mówi Przemysław Wręźlewicz, 
dyrektor Rafael Film, dystrybutora obrazu 
w Polsce. - Po raz pierwszy od wielu lat 
świadomość społeczna na temat aborcji 
oraz zmian w prawie uległa tak radykal-
nej przemianie. Od premiery 9 stanów 
w USA zmieniło prawo na bardziej chro-
niące życie, a kilkuset pracowników klinik 
aborcyjnych odeszło z pracy – dodaje. 

Co ciekawe, lekarz z filmu „Nieplano-
wane” w przeszłości wykonywał abor-
cje. Doktor Anthony Levatino – bo o nim 
mowa - to ginekolog ze stanu Nowy Jork. 
Przeprowadził 1200 aborcji, w tym ponad 
100 tzw. późnych (czyli do 24. tygodnia 
ciąży). Jego życie odmieniło się po śmier-
ci córki i przełomowym zabiegu, podczas 
którego zrozumiał, że aborcja jest zabi-

ciem dziecka. Levatino nawrócił się i zre-
zygnował z wykonywania aborcji. Jego 
poruszające świadectwo można zobaczyć 
w filmie opublikowanym na naszej stronie 
internetowej www.naszekoluszki.pl.

Film ,,Nieplanowane” trafił do pol-
skich kin 1 listopada. Obraz został doce-
niony na 34. Międzynarodowym Festiwalu 
Filmowym „Niepokalanów”, gdzie zdobył 
nagrodę prezydenta RP Andrzeja Dudy dla 
„Filmu, który zmienia życie”. 

W Kinie Odeon 3D w Koluszkach 
zaplanowano trzy projekcje filmu „Nie-
planowane”. 29 listopada o godz. 19, 30 
listopada o godz. 19 i 1 grudnia o godz. 
19. Bilety kosztują 15 zł (normalny), 12 
zł (ulgowy dla dzieci w wieku szkolnym, 
studentów, rencistów oraz emerytów) 
i 10 zł (ulgowy z Koluszkowską Kartą 
Dużej Rodziny). 

(jp)

FILM, KTÓRY ZMIENIA ŻYCIE


