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Policja – 997, 44 714 69 77
Straż Pożarna – 998, 44 714 08 90
OSP Koluszki – 44 714 58 27
Pogotowie Ratunkowe – 999
URZĄD MIEJSKI
Sekretariat
– 44 725 67 00
Redakcja TwK
– 44 725 67 18
USC
– 44 725 67 60
Biblioteka Miejska
– 44 714 58 38
MOK, Kino Odeon
– 44 714 58 80
BIURO INŻYNIERA GMINY
KPGK sp. z o.o.
ZUK
MGOPS
Pogot. Energetyczne
Pog. Kanalizacyjne
Pogotowie Gazowe
Ujęcie wody i pog. wod.
Oczyszcz. ścieków

– 44 725 67 68
– 44 714 58 45
– 44 714 04 95
– 44 714 58 25
– 991
– 468-30-15-31
– 44 714 58 79
507 078 873
– 992
– 44 714 58 24
605 370 020
– 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
ul. Sikorskiego 6
ul. Głowackiego 20
ul. Korczaka 5
ul. 11 Listopada 33
ul. Przejazd 6
ul. 3 Maja 8
ul. 3 Maja 19G
ul. Brzezińska 54
Gałków

– 736 697 592
– 44 714 16 43
– 44 714 02 86
– 44 714 24 58
– 44 714 03 63
– 44 714 24 44
– 44 714 07 88
– 44 714 02 73
– 44 714 00 77
– 605 509 502

Taxi
Rower miejski
Biuro numerów
Informacja PKP
KSM
Spółdz. Odlewnik
Urząd Pracy

– 44 714 58 42
– 42 214 40 00
– 118 913
– 19 757
– 44 714 10 41
– 44 714 19 98
– 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 2020 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

Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
(tylko odpady zielone)
przy ulicy Reymonta
w Koluszkach jest czynny w dniach:
• środa w godz. 10.00 – 17.00
• sobota w godz. 8.00 – 16.00

Biuro Inżyniera Gminy

przyjmuje zgłoszenia dotyczące:
l

l
l

l
l

l
l
l
l
l

l
l
l
l

awarii sieci infrastruktury miejskiej
(wodociągi, kanalizacja, ciepłownictwo,
energetyka, gazociągi);
zimowego odśnieżania dróg;
uszkodzeń dróg i infrastruktury drogowej
(znaki, przepusty);
uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych;
nielegalnie prowadzonych robót w pasie
drogowym;
uszkodzonych latarni oświetlenia ulicznego;
czystości w mieście i gminie;
przepełnień pojemników na odpady;
przepełnionych ulicznych koszy na śmieci;
zniszczeń i nieporządku wokół pojemników
do selektywnej zbiórki odpadów;
zaśmiecenia terenów;
dzikich wysypisk śmieci;
padłych zwierząt;
inne związane z bieżącą obsługą mieszkań-ców w zakresie gospodarki komunalnej.

44 725 67 68 telefon czynny 24h
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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

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

3.01.
ul. Korczaka 5
4.01.
ul. Sikorskiego 6A
5.01.
ul. 3 Maja 8
6.01.
ul. 3 Maja 19G
7.01.
ul. Brzezińska 54
8.01.
ul. Przejazd 6
9.01.
ul. 11 Listopada 33
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Antoni Tomczyk uhonorowany Ksiądz Michał Pietrasik nowym
medalem „ZA PROPAGOWANIE proboszczem w Galkowie Dużym
Decyzją metropolity łódzkiego, arcybiIDEI OLIMPIJSKICH”
skupa Grzegorza Rysia, parafia p.w. Trójcy
Podczas jubileuszowego 35. Biegu Sylwestrowego uhonorowany medalem „za propagowanie idei olimpijskiej” został Antoni Tomczyk. To wspaniałe wyróżnienie otrzymał z rąk
Prezesa Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi Mieczysława Nowickiego – mistrza świata
i wicemistrza olimpijskiego w kolarstwie, wiceprezesa Tomasza Rosseta i skarbnika Gabriela Kabzy – komandora biegu.
Gratulacje złożyła także prezydent Łodzi
Hanna Zdanowska. Nagrodzony medalem Antoni Tomczyk podziękował za wyróżnienie,
które dla niego było wielką niespodzianką: Wszystkim serdecznie dziękuję. Sport to moja
największa pasja, którą staram się zarażać innych, przekazując im mnóstwo pozytywnej energii. Zawsze staram się
zmotywować do wysiłku, zadbać o dobrą atmosferę, uśmiech i zadowolenie. A co najważniejsze nieustannie uczę uczciwości w sporcie, przestrzegania zasad „fair play”.

Świętej w Galkowie Dużym ma nowego
proboszcza, którym został ksiądz Michał
Pietrasik. Przypomnijmy, zastąpił on w tej
funkcji zmarłego nagle przed miesiącem ks.
Sławomira Ochockiego. Ksiądz Michał jest
młodym kapłanem, a parafia w Galkowie
Dużym jest jego pierwszą placówką proboszczowską. Urodził się w roku 1977, a
święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu
2002 roku. Przez ostatnie lata pracował w
Łodzi na stanowisku wicedyrektora
wydziału katechetycznego archidiecezji
łódzkiej. Służył także pomocą duszpasterską w parafii archikatedralnej.
Nowy proboszcz gałkowskiej parafii nie przyszedł w nieznane miejsce, ponieważ kilkanaście lat temu pracował na terenie naszego dekanatu.
W latach 2005-2006 był wikariuszem w parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koluszkach. Z wyksztalcenia jest teologiem-liturgistą. Decyzja o nominacji dotarta do Księdza Michała zaledwie kilka dni przed jego uroczystym wprowadzeniem w Boże Narodzenie
2019 roku, którego dokonał, pochodzący z parafii w Gałkowie Dużym
ksiądz Tomasz Bartczak, ekonom archidiecezji łódzkiej.
Zapytany przez naszą redakcje o swoje proboszczowskie expose,
nieco zaskoczony, odpowiedział bez namysłu: „Jeszcze nie zastanawiałem się nad tym. Chcę być po prostu dobrym proboszczem, dobrym księdzem dla moich parafian”. Księdzu Michałowi Pietrasikowi składamy
najlepsze życzenia, by wszystkie jego zamiary powiodły się, tak w kwestii życia duchowego, jak i społecznego parafii.
Zk (fot. katedra.lodz.pl)

W „Okiem Kobiety” swój „Sekret”
zdradzi Sylwia Borowska, dziennikarka
Tym razem gościem Klubu „Okiem
Kobiety” będzie Sylwia Borowska,
dziennikarka, która od lat uważnie słucha ludzi. Przeprowadziła setki wywiadów m.in. dla magazynów VIVA!”,
„Gala”, „Zwierciadło”. Realizowała reportaże dla TVP.
W 2018 roku wydała książkę o życiu Polek w Izraelu „Mój mąż Żyd”, a w
październiku 2019 na rynku ukazała się
jej najnowsza pozycja, zatytułowana
„Sekret”. Są to świadectwa Pokazów,
którzy, nieraz po bardzo wielu latach,
odkrywają swe prawdziwe pochodzenie… Autorkę „Sekretu” interesują losy pojedynczego człowieka – jego
wybory i dylematy w kontekście wielkiej historii. „Okiem Kobiety” z
Sylwią Borowską w środę, 8 stycznia 2020 roku, w restauracji „Kriada”,
o 19. Zapraszamy!
Zk

20 grudnia w przejściu podziemnym w Koluszkach pojawił
się pierwszy w historii miasta biletomat kolejowy.
Oby jak najdłużej sprawnie działał…
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Kalendarium gminnych wydarzeń
 6 stycznia (poniedziałek) – Orszak Trzech Króli w Koluszkach.
 8 stycznia (środa) - Okiem Kobiety, Sylwia Borowska – dziennikarka,
restauracja „Kriada”, ul. Brzezińska 11, godz. 19.00
 26 stycznia – wycieczka do Teatru Powszechnego w Łodzi na komedię
„Pomoc domowa” – spektakl o godz. 16.00, kontakt RO „Głowackiego”,
512-998-400
 12 stycznia (niedziela) – WOŚP w Koluszkach, licytacja Klub „Cztery
Struny Świata”, ul. Kościuszki 1, godz. 16.00-20.00
Zachęcamy do przesyłania na adres redakcji (twk@koluszki.pl) informacji o
planowanych wydarzeniach skierowanych do mieszkańców naszej gminy.
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28. Finał WOŚP w Koluszkach!
Koluszki grają w dniu 12.01.2020 r. w
28. Finale WOŚP a zbierać będziemy pieniążki” DLA DZIECIĘCEJ MEDYCYNY
ZABIEGOWEJ”. Koluszkowski sztab będzie działać w składzie: szef Antoni Tomczyk
z-ca Joanna Jeżyna członkowie: Krzysztof
Grzelak, Agnieszka Szulc, Marta Siemińska,
Krzysztof Dobrogoszcz, Piotr Mróz.
Ruszyliśmy też z puszeczkami. Trójka
koluszkowskich wolontariuszy: Ania, Rafał i Dawid, złożyli 100 puszek,
które w dniu 08.01.2020 r. godz.18.00 w siedzibie LKS Koluszki ul.11 Listopada 39 otrzymają wolontariusze sztabu 169.

Budowa tunelu średnicowego
pod Łodzią rozpoczęta!
Ruszyły prace przygotowawcze przy budowie tunelu średnicowego,
łączącego dworzec Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Kaliska. Wiosną 2020
roku rozpoczną się w tunelu podziemnej linii Łódź Fabryczna- Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec. Koszt inwestycji, która jest współfinansowana ze
środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, to 1,7 mld
zł. Inwestycja przyczyni się do znacznego polepszenia możliwości komunikacyjnych w Polsce.
Budowa tunelu średnicowego jest kontynuacją prac PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., rozpoczętych budową nowego dworca Łódź Fabryczna.
Stworzy nowoczesne połączenia na szlaku kolejowym i jeszcze lepiej skomunikuje Łódź, a zatem i Koluszki, zarówno ze wschodem, zachodem, północą i południem Polski, pozwoli też na lepszą komunikację z zagranicą. W
związku z problemami finansowymi Energopolu, konsorcjum w październiku 2019 roku zmieniło lidera. Od tego czasu poprawiło się tempo przygotowania placu budowy komory startowej i nadrabianie zaległości. – Po
zmianie lidera konsorcjum prowadzącego budowę łódzkiego tunelu na
PBDiM, prace są kontynuowane sprawniej. Wykonawca organizuje teraz
transport maszyn i w 2020 r. rozpocznie drążenie tuneli - powiedział Arnold
Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Tarcza TBM, która będzie drążyła tunel, to maszyna o długości 95
metrów i średnicy 8,76 metrów. Pierwsze elementy maszyny powinny już
trafić do Łodzi, o czym zapewniano nas na briefingu prasowym 2 tygodnie temu. Największym wyzwaniem będzie dla inwestora transport na

miejsce budowy w Łodzi nierozbieralnego łożyska i gniazda, w którym
są osadzone oraz czterech przylegających silników. Na konferencji prasowej w Łodzi zapewniono nas, że wszystkie dostawy części maszyny zakończą się w styczniu. Kolejnym elementem prac będzie zainstalowanie
maszyny w komorze startowej. Tarcza TBM przygotuje 4 tunele jednotorowe w kierunku Łodzi Kaliskiej i Łodzi Żabieńca, o łącznej długości 4,5
km. Wiemy już, że w listopadzie 2019 r. PKP PLK S.A. potwierdziły u
producenta jej przygotowania do pracy. Wszystko wskazuje wiec na to, że
długo oczekiwane prace przy budowie tunelu, który połączy pod ziemią
dworzec Łódź Fabryczna z Łodzią Kaliską, nabierają tempa! Miejmy nadzieję, że na inwestycji tej skorzystają także Koluszki i jego mieszkańcy.

Otrzymaliśmy od Fundacji przeznaczone do licytacji gadżety: 5 koszulek w tym 3 z nadrukiem 28 finał i 2 kalendarze na 2020 rok. okolicznościowy magnez i książkę ”Bednarek. Wszystkich, którzy zechcą przekazać
na licytację lub sprzedaż przedmioty, zapraszamy w dniu finału w godzinach 16.00-20.00 do Klubu Muzycznego Cztery Struny Świata Koluszki ul.
Kościuszki 1. Licytacji towarzyszyć będzie koncert zespołu TeTe.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec 2021 roku. Nad robotami czuwać będzie Jacek Przybylak- dyrektor kontraktu, który podczas budowy nowego dworca Łódź Fabryczna był dyrektorem technicznym. O postępach prac nad budową tunelu średnicowego będziemy
czytelników informować.
Projekt pn. „Udrożnienie Łódzkiego węzła Kolejowego (TEN-T),
Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec jest
współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko. Wartość projektu wynosi 1 764 333 383, 70 zł., z czego dofinansowanie unijne to 1 434 417 385, 13 zł. PLK podpisały w grudniu
2017 r. umowę z konsorcjum: Energopol Szczecin oraz Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg Mostów z Mińska Mazowieckiego na projekt i budowę tunelu średnicowego w Łodzi.
Zk

Informujemy, że poczynając od Nr 2/2020, tj. 10.01.2020 r.
zmianie ulega cena gazety „Tydzień w Koluszkach”.
Nowa cena dla odbiorców detalicznych to 2 zł brutto.
Podwyżka spowodowana jest wzrostem cen energii elektrycznej,
rosnącymi cenami paliw, usług i kosztów wydawania gazety.
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Wyniki głosowania w ramach
budżetu obywatelskiego
Znamy już wyniki głosowania
w Budżecie Obywatelskim Gminy
Koluszki na rok 2019 r. Do realizacji przeszły trzy projekty z największą ilością otrzymanych głosów: Edukacja i bezpieczeństwo
- zakup materiałów dydaktycznych
oraz środków ochrony indywidualnej dla strażaków - ratowników
OSP Koluszki (1738 głosów); Aktywna strefa rozrywki i rekreacji w
Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach (1582 głosy); Renowacja
boiska głównego KKS Koluszki
(1548 głosów).
Zaznaczmy, że wybór projektów nie oznacza, że powyższe zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane już w przyszłym roku.
- Warto mieć świadomość tego, że
większość projektów które wygrały w ubiegłych latach, w dużej części jest jeszcze w trakcie realizacji.
Nie każde bowiem pomysły jesteśmy w stanie szybko i w identycznej formie przenieść na projekt.
Przykładem jest tu chociażby
utwardzenie tzw. czarnej drogi w
lesie, która wciąż oczekuje na decyzję środowiskową, czy opóźnienia związane z modernizacją boiska w Katarzynowie, które
wymaga przeniesienia linii wysokiego napięcia - wyjaśnia Mateusz
Karwowski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Koluszkach.
Dopracowanie zasad głosowania?
Należy także z całą szczerością zakomunikować, że budżet
obywatelski wzbudza spore kontrowersje. Po każdej edycji pojawia się szerokie grono niezadowolonych, i jeszcze więcej uwag.
Jedni z mieszkańców żalą się, że
bez przerwy wygrywają projekty z
miasta, inni wytykają im, że przecież w ubiegłym roku wygrywały
projekty z Różycy i Gałkówka. Z
jednej strony chcemy, by budżet
obywatelski sprzyjał budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego, z
drugiej strony oburzamy się, że nie
wygrywa projekt skierowany do
wszystkich mieszkańców a tylko
do konkretnej grupy, która wzięła
sprawy w swoje ręce. Po obecnym
głosowaniu wyraźnie bowiem widać, że wygrywają te projekty, których wnioskodawcy zadali sobie
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trud publicznego zbierania podpisów.
Problemów oczywiście jest
więcej. Jak zmobilizować ludzi do
głosowania? Niektórzy radzą
wprowadzić głosowanie elektroniczne (co z weryfikacją osoby)
lub rozsyłać druki pocztą do mieszkańców. Jak zorganizować głosowanie, by środki na obsługę systemów i procedury wyborczej nie
przewyższyły wartości budżetu
obywatelskiego? Czy wykluczać z
udziału w budżecie obywatelskim
przeróżne instytucje jak OSP czy
szkoły? Jaki próg wieku i czy w
ogóle takowe rozwiązanie można
wprowadzić podczas głosowania?
Obecnie głosować może nawet
dziecko po urodzeniu jeśli mieszka
na terenie naszej gminy. Często
wywołuje to salwy śmiechu, ale takie prawo daje ustawa. Z problemem tym boryka się zatem nie tylko koluszkowski samorząd, ale
cała Polska. Niestety zdarzały się
już sytuacje, w których próba ustalania granicy wieku głosujących
przez daną gminę, była zaskarżana
przez wojewodę, i to skutecznie.
Czy uda się wypracować odpowiednie rozwiązanie, nad którym
pracuje gmina, czas pokaże.
Jeżeli posiadamy patent na
rozwiązanie powyższych problemów lub ciekawy pomysł na poprawę funkcjonowania budżetu
obywatelskiego, tak by jak najlepiej służył mieszkańcom, zachęcamy do przekazywania swoich
uwag radnym. Nic nie stoi bowiem
na przeszkodzie, by dobre rozwiązania wdrożyć podczas tworzenia
projektu uchwały budżetu obywatelskiego na kolejny rok.
UWAGA: jednym z najczęściej popełnianych błędów podczas
głosowania jest zakreślanie projektów na kilku różnych kartach. Pamiętajmy zatem, że zgodnie z obowiązującym obecnie regulaminem,
swojego wyboru możemy dokonywać tylko na jednej karcie do głosowania. Na jednej karcie możemy
oddać głos na trzy projekty. Jeżeli
po podpisaniu się na danej liście do
głosowania, podejdzie do nas kolejna osoba z listą do głosowania, nie
możemy oddać ponownie głosu
(nawet jeśli na poprzedniej liście do
głosowania zakreśliliśmy tylko jeden projekt)
(pw)

Aktywna strefa rozrywki i rekreacji w SP nr 1 w Koluszkach
Projekt zakłada zakup:
1. Dmuchańców do skakania w ilości dwóch sztuk
2. Wyposażenia do świetlicy szkolnej i zamontowania: zjeżdżalni, suchego basenu, domku, elementów z gąbki, przejścia linowego, konstrukcji
3. Zakup piachu na plac do boiska do „plażówki”, wykonanie ościeża
betonowego
4. Zakup tablicy do koszykówki wraz ze słupem i wykładzinę sztuczną
na istniejące podłoże z kostki brukowej
Boisko KKS
Po położeniu nowej trawy, murawa boiska będzie równa i co się z
tym wiąże będzie mniej kontuzji piłkarzy zarówno seniorów jak i dzieci, ze względu na to, że obecnie są place gdzie słabo rośnie trawa i jest
przez to twardo i nierówno. Mając na uwadze ich zdrowie i bezpieczeństwo podczas rozgrywanych meczów, treningów, stwierdziliśmy, że
trzeba mieć nową murawę. Dodam, że obecna z informacji które posiadam, ma minimum 30 lat.
Zakup materiałów OSP
Realizacja projektu pod nazwą „Edukacja i bezpieczeństwo - zakup
materiałów dydaktycznych oraz środków ochrony indywidualnej dla
strażaków - ratowników OSP w Koluszkach” i zakup niezbędnego
umundurowania wykorzystywanego podczas działań ratowniczo gaśniczych, znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach. Pozyskanie specjalistycznej pralnicy pozwoli prawidłowo utrzymać i konserwować użytkowany sprzętu. Zakupiony fantom pozwoli przeprowadzić zajęcia edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy wśród mieszkańców
i strażaków ochotników z terenu gminy Koluszki.
UWAGA: opisy PROJEKTÓW pochodzą od wnioskodawców.
Na obecnym etapie opisowym Gmina Koluszki nie bierze odpowiedzialności za ostateczny kształt zgłaszanych inwestycji.

LP.

NAZWA PROJEKTU

Liczba
oddanych
głosów

1

Edukacja przez Szachy w Szkole

294

2

Rewitalizacja stawu i terenu wokół niego we
wsi Jeziorko

254

3

Modernizacja placu zabaw i boiska w
miejscowości Stamirowice

346

4

Edukacja i bezpieczeństwo – zakup
materiałów dydaktycznych oraz środków
ochrony indywidualnej dla strażaków –
ratowników OSP Koluszki

1738

5

Doposażenie placu zabaw – Gałków Mały

645

6

Zagospodarowanie gminnej działki „Pekin”

564

7

AKTYWNA STREFA ROZRYWKI I REKREACJI
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach

1582

8

Szczepienie dziewcząt i kobiet przeciwko
rakowi szyjki macicy

1245

9

Automat recyklingowy do zwrotu butelek i
puszek po napojach

1132

10

Publiczna płatna toaleta (wc) automatyczna

364

11

Renowacja boiska głównego KKS Koluszki

1548
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„Okiem Kobiety” po dwóch
stronach obiektywu
Po dwóch stronach obiektywu- modeling czy fotografia? Tytuł
spotkania zobowiązuje :) - W
związku z tym podczas ostatniego
wieczoru z cyklu „Okiem Kobiety” poznałyśmy kolejne kobiety z
pasją: z jednej strony obiektywuIzabellę Urbaniak- zawodowego
artystę fotografa oraz- z drugiej
strony obiektywu- Sylwię Garbarczyk i Martę Kaczmarczyk- panie
związane zawodowo m.in. z modelingiem – relacjonuje Mariola Garnys – Jaskóła, inicjatorka spotkań.

Pierwsza z zaproszonych pań bardzo ciekawie opowiedziała o swojej karierze fotografa, licznych
sukcesach, nagrodach, współpracy
z gwiazdami filmu, biznesu. Pasja
okazała się jednocześnie miłą pracą i sposobem zarabiania pieniędzy. Towarzyszyła tej opowieści
prezentacja pełna ciekawych, artystycznych zdjęć oraz mini galeria
prac Izabelli Urbaniak. Kolejne
Panie w bardzo różny sposób
przedstawiły swoje zmagania z
pracą modelki.- Okazało się, że

Nowy sezon 2020 lodowiska
BIAŁY ORLIK
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach serdecznie zaprasza
wszystkich mieszkańców Gminy Koluszki oraz okolic do korzystania z
Lodowiska BIAŁY ORLIK przy ul. Żwirki 22. Jeśli pogoda będzie sprzyjać zaczniemy w piątek 3 stycznia 2020 roku.
Godziny otwarcia lodowiska „Biały Orlik 2012” Koluszki ul. Żwirki
Poniedziałek - 9.00-21.00 z przerwą techniczną od godz. 13.30 do 14.00.
Wtorek 9.00-21.00 z przerwą techniczną od godz. 13.30 do 14.00.
Środa 9.00-21.00 z przerwą techniczną od godz. 13.30 do 14.00.
Czwartek 9.00-18.00 od godz.18.00 konserwacja tafli lodu
Piątek 9.00-21.00 z przerwą techniczną od godz. 13.30 do 14.00.
Sobota 10.00-21.00 z przerwą techniczną od godz. 13.30 do 14.00.
Niedziela 10.00-21.00 z przerwą techniczną od godz. 13.30 do 14.00.
Ostatnie wejście na
godzinę przed zamknięciem obiektu. W okresie
ferii zimowych godziny
otwarcia lodowiska mogą
ulec zmianie. Przy obiekcie funkcjonuje także wypożyczalnia łyżew, która
czynna jest w godzinach
otwarcia lodowiska.

Sylwia Garbarczyk- Miss
Nastolatek Ziemi Łódzkiej
2010, bardzo dobrze czuje
się podczas pozowania do
zdjęć, czego dowodem była
kolejna prezentacja z panią
Sylwią w roli głównej. Z jej
wypowiedzi dowiedziałyśmy się także że porzuciła
już pracę na wybiegu. Natomiast Marta KaczmarczykMiss Ziemi Łódzkiej 2010,
finalistka Miss Polonia
2007, najlepiej czuje się
właśnie na wybiegu, bo jak
sama nadmieniła aparat jej
nie lubi - opowiada Mariola
Garnys – Jaskóła. Obie Panie podkreśliły, że modeling
to nie do końca łatwy zawód, toteż realizują się zawodowo
również poza nim . - Pani Sylwia
właśnie przemienia się w restauratorkę i otwiera w Łodzi wraz ze
swoim partnerem- znanym komikiem- restauracje Komediowo, do
której serdecznie zaprasza. Otwiera, bo „lubi dobrze zjeść i ugotować”, życzymy sukcesu – podkreśla pani Mariola.
Marta
Kaczmarczyk na co dzień pracuje
w biurze, natomiast ostatnio fascynuje się wyrobem własnych kremów oraz ziołolecznictwem o
czym chętnie opowiedziała zebranym tego wieczoru paniom. Do-
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datkowym atrybutem grudniowego
spotkania okazał się mini kiermasz
stroików, przygotowanych przez
Iwonę Zawadzką, zawodowo nauczycielkę w SP w Bogdance, która poprzez swoje prace wprowadziła zebrane panie w świąteczny
nastrój. - Dziękujemy serdecznie
wszystkim gościom za przybycie,
prowadzącym za piękne opowieści
i prace, właścicielom oraz obsłudze restauracji KRIADA za miłą
gościnę, kwiaciarni Agnieszki
Ruta za kwiaty – składa podziękowania inicjatorka spotkań „Okiem
Kobiety”. Zapraszamy za miesią
fot. Bogumiła Banaś

CENNIK
1. Bilet wstępu na lodowisko – normalny - 6,00 zł		
2. Bilet wstępu na lodowisko – ulgowy - 3,00 zł		
3. Bilet studencki - 5,00 zł		
4. Bilet grupowy (z wyp. łyżew) - 4,00 zł		
5. Bilet grupowy (bez wyp. łyżew) - 2,00 zł			
6. Wypożyczenie łyżew - 5,00 zł/godz
7. Ostrzenie łyżew - 6,00 zł		

KARTA DUŻEJ RODZINY
8. Bilet wstępu na lodowisko – normalny		 - 3,00 zł
9. Bilet wstępu na lodowisko – ulgowy		 - 1,00 zł
10. Bilet studencki					 - 2,00 zł
11. Bilet grupowy (z wyp. łyżew)		 - 2,00 zł
12. Bilet grupowy (bez wyp. łyżew)			 - 1,00 zł
13. Wypożyczenie łyżew				 - 2,00 zł/godz
WSTĘP BEZPŁATNY – Karta Dużej Rodziny
SOBOTA w godzinach		 10.00 – 13.00
NIEDZIELA w godzinach		 13.00 – 16.00
Serdecznie zapraszamy do aktywnego wypoczynku!!!
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Pomoc dzielnicowego
i asystenta rodziny
Dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego
wschodniego mł.asp. Michał Piekarski wraz z asystentem rodziny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach Agnieszką
Szyk pomogli najbardziej potrzebującym rodzinom. Dzięki wspólnej inicjatywie osiem rodzin otrzymało paczki świąteczne.

Dzielnicowy z koluszkowskiej komendy policji mł. asp. Michał Piekarski wspólnie z asystentem rodziny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach Agnieszką Szyk dostrzegając potrzebę
udzielenia wsparcia zainicjowali wspólnie akcję pomocy najuboższym

Razem możemy osiągnąć więcej
Dni, które zbliżają nas do świąt Bożego Narodzenia są magiczne. Wtedy właśnie doświadczamy więcej niż zwykle ciepła od innych, a i my ofiarowujemy potrzebującym cząstkę siebie.
W ramach współpracy wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Koluszkach z niezwykłymi aktorami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, w dniu 11 grudnia 2019 roku zrealizowano świąteczny projekt edukacyjny, który był jednocześnie
żywą lekcją profilaktyki, opartą na integracji.
Tego dnia uczniowie SP2 obejrzeli wzruszające przedstawienie „O drzewie, które umiało dawać”, przygotowane przez naszych przyjaciół z SOSW. Później hol szkolny zamienił się w pracownię elfów św. Mikołaja, w której tworzyliśmy kartki
bożonarodzeniowe dla małych i większych pacjentów oddziału
onkologicznego warszawskiego Instytutu Matki i Dziecka. Zwieńczeniem pracowitego dnia było wspólne kolędowanie i ubieranie
szkolnej choinki.
Choć pracy było dużo, cały dzień towarzyszyła nam myśl
przewodnia: Razem możemy osiągnąć więcej. Z całego serca dziękujemy
uczniom SOSW, Paniom Aleksandrze Szymczyk i Anecie Szymańskiej
– Klepacz.
Wolontariusze z SP2

Bez prowizji za śmieci i podatki
również w banku
Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz podatki na rzecz Gminy Koluszki bez prowizji
można uiszczać nie tylko w kasie Urzędu, ale również w placówce PKO
Bank Polski przy ul. 11 Listopada 41 w Koluszkach.

rodzinom z podległego terenu. Przez miesiąc dzięki dobroczynności osób
prywatnych, przedszkola oraz miejscowych przedsiębiorców zebrali produkty żywnościowe, środki higieniczne, chemiczne, odzież, zabawki itp.
Z zebranych darów zrobili paczki odpowiednie dla każdej z wytypowanych rodzin. Paczki dzisiaj zostały przekazane potrzebującym. Wszystkie
obdarowane rodziny były wdzięczne za okazaną pomoc, wizyta przyniosła wiele wzruszeń, łez radości i nadziei na lepszy czas. W jednej z rodzin,
która został objęta pomocą jest dziesięcioletnie dziecko chorujące na nowotwór. Dla tej rodziny wizyta z paczką była szczególna, pełna wzruszeń
i wiary, że jest dobro na świecie i wszystko może skończyć się pozytywnie a dziecko już każde święta będzie spędzało w domu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy bezinteresownie wsparli
tak szczytny cel i wywołali uśmiech na twarzy obdarowanych osób, a inicjatorom za szczególne zaangażowanie. Zachęcamy wszystkich do brania przykładu z postawy dzielnicowego i asystenta rodziny, organizowania pomocy i wspierania potrzebujących.
(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

Udany start lekkoatletów w ogólnopolskim mitingu młodzików!
W hali sportowej RKS Łódź odbył się pierwszy miting LA sezonu
2019/2020, w którym wśród kilkuset zawodników z kilkudziesięciu klubów wystartowało 8 zawodników LKS Koluszki. Nasi sportowcy jak zwykle dali z siebie wszystko, osiągnęli rekordy życiowe i obiecujące wyniki.
Wygrywali swoje serie lub zajmowali miejsca w ścisłej czołówce.
W biegu na 1000 m w drugiej serii
świetnie pobiegły: Jagoda Nowakowska z
czasem 3:22,95 zajęła trzecie miejsce, Ada
Siemińska była piąta (3:29,60). W biegu na
300 m swoją serię z czasem 49,26 wygrała
Amelia Napierała, pokonując najgroźniejszą rywalkę tuż przed metą. Dobry wynik na
tym samym dystansie uzyskała będąca w
bardzo dobrej formie Ada Siemińska
(50:46). W chłopcach U16 w biegu na 300
m swoją serię z dobrym czasem 42,29 wygrał Karol Sokołowski. Pomimo upadku na
20 metrów przed metą swoją serię na tym
samym dystansie wygrał Maciej Jeżyna
(45,39). Pierwszy w swojej serii biegu na
150 m był Radek Babiarski (22.00), czwarty
Kamil Tenentka (23,08). Ania i Ada Siemińskie w biegu na 60 metrów uzyskały bardzo dobre miejsca i czasy Aga
(9,19) i Ania (10,07). Drugie miejsca w swoich seriach biegu na 60 m zajęli: Karol Sokołowski (8,25) i Maciej Jeżyna(8:27). Dobry wyniki w biegu
na 500 m uzyskał Radek Babiarski 1:34,36.
Trener dziękuje wszystkim zawodnikom za wspaniałą postawę i walkę, rodzicom: państwu Marcie i Dariuszowi Siemińskim, panom: Tomaszowi Nowakowskiemu i Konradowi Babiarskiemu za wspaniałą opiekę i doping.
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Porady dietetyczne

Smaki jesieni i zimy – buraki
Właściwości lecznicze i wartości odżywcze buraków nad Morzem
Śródziemnym są znane od co najmniej 4000 lat, kiedy znany był tam burak dziki. W Polsce buraki większości z nas kojarzą się z jarzynką albo
barszczykiem Bożonarodzeniowym. A tymczasem powinniśmy wiedzieć,
że burak to warzywo, które może być wszechstronnie wykorzystywane w
kuchni.
Buraki to wspaniały środek krwiotwórczy – zapobiega anemii, a nawet wspomaga leczenie białaczki. Zawarte w burakach barwniki to silne
przeciwutleniacze przez co czterokrotnie zwiększają przyswajanie tlenu
przez komórki. Wspomagają więc układ krwionośny.
Kwas foliowy, w który obfitują buraki, nie tylko warunkuje prawidłowy rozwój płodu, ale też pomaga usunąć z krwiobiegu homocysteinę jej wysoki poziom może wywołać choroby serca.
Buraki pomagają unormować poziom cholesterolu.
Buraki przeciwdziałają zwapnieniom naczyń krwionośnych.
Azotany obecne w soku z buraków podnoszą we krwi stężenie regulującego ciśnienie tlenku azotu.
Piękny kolor buraków to zasługa betaniny - antyutleniacza chroniącego przed niszczącym działaniem wolnych rodników. Z tego powodu
buraki należą do warzyw najskuteczniej wspomagających (ale TYLKO
WSPOMAGAJĄCYCH) zwalczanie komórek rakowych oraz organizm
po chemioterapii.
Buraki są niskokaloryczne - mają zaledwie 43 kcal w 100 g. Ponadto burak bogaty jest w liczne witaminy i składniki mineralne, w tym: wit.
A, E, K, C, kwas foliowy, tiaminę, ryboflawinę, niacynę, Wit. B6, wapń,
potas, sód, magnez, żelazo, fosfor, cynk.
Burak w każdej postaci wzmacnia odporność organizmu na choroby,
zwłaszcza wirusowe. Jeśli więc dopadnie nas grypa czy też mononukleoza (choroba zakaźna, która objawami przypomina ostrą, ropną anginę,
ale wywołuje również znaczne powiększenie śledziony i wątroby), pijmy
sok z buraka, który może złagodzić ich przebieg.
Buraki mają działanie wykrztuśne, pomagają więc przy kaszlu.
Dzięki właściwościom zasadotwórczym buraki przywracają równowagę w żołądku po zakwaszających go produktach pochodzenia zwierzęcego (mięso) i słodyczach.
Kiszone buraki to naturalny probiotyk – posiadają szczepy bakterii,
powstałe w procesie fermentacji, które chronią organizm przed grzybami,
bakteriami i wirusami. To prawdziwy antybiotyk w słoiku.

Szczęśliwego Nowego Roku
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Trzeba jednak pamiętać, że Indeks glikemiczny (IG) buraka to 64,
czyli jest wysoki co oznacza, że nie jest on wskazany w zbyt dużych ilościach i zbyt często u osób z cukrzycą. Ciekawostką jest to, iż składniki
mineralne zawarte w burakach rozpuszczają się w wodzie, dlatego lepiej
nie gotować buraków, chyba że w zupie. Ponadto buraki będą bardziej
wartościowe, jeśli zostaną upieczone w skórce i obrane dopiero przed jedzeniem. A jeśli ktoś chce w pełni skorzystać z ich bogactwa, niech pije
surowy sok z buraków.
Pyszności z buraka
Buraki mogą służyć jako baza do soków, smoothie czy koktajli.
Można dodać je do ciast. Można przyrządzić z nimi pyszne sałatki, frytki
warzywne, hamburgery mięsne z dodatkiem buraka lub też zupełne wege.
Mogą służyć jako baza do past na kanapki. I oczywiście buraki kiszone!
A oto dwie propozycje wykorzystania buraka w naszej kuchni:

Kiszone buraki
Składniki:
• 1 kg czerwonych buraków
• 3 ząbki czosnku
• 1 listek laurowy
• 2 ziarenka pieprzu
• 3 szklanki wody mineralnej lub zwykłej przegotowanej i ostudzonej
• 1 łyżka soli
Przygotowanie:
Buraki umyć i cieniutko obrać (najlepiej w rękawiczkach gumowych). Można też ich nie obierać, tylko dokładnie wyszorować, odciąć stwardniałe końce.
Buraki pokroić na kawałki i włożyć do dużego słoika lub dwóch mniejszych, docisnąć. Dodać czosnek, liść laurowy oraz pieprz.
Zalać wodą wymieszaną z solą, całkowicie przykrywając buraczki. Potrząsnąć delikatnie słoikiem aby pozbyć się pęcherzy powietrza, jeszcze raz docisnąć buraczki.
Słoik zamknąć i zostawić na kilka dni w temperaturze pokojowej do czasu aż
rozpocznie się fermentacja (na wierzchu zgromadzi się piana). Słoik odstawić
do chłodnego pomieszczenia np. piwnicy lub do lodówki - optymalna temperatura do kiszenia to około 10 stopni C, nie mniej niż 0 stopni C.
Po kilku dniach (do 2-3 tygodni) można już wykorzystać buraczki - otworzyć
słoik, zebrać pianę i wykorzystać ukiszone buraczki wraz z sokiem do barszczyku lub wypić sok a buraczki wykorzystać do surówki. Niewykorzystany sok można zlać do butelek i przechowywać w lodówce.

Smoothie z burakiem i ananasem
Składniki:
• 1 burak średniej wielkości (ugotowany lub świeży)
• 1/3 świeżego ananasa
• 1 banan
• 1 pomarańcza (wyciśnięty sok)
• ok. 2 cm kawałek imbiru
• 1 szklanka zimnej wody lub soku jabłkowego lub z pomarańczy
• sok z 1/2 limonki lub cytryny
Przygotowanie:
Jeśli gotujemy buraka należy go umyć (nie obierać). Włożyć do garnka, zalać wodą i gotować do miękkości przez ok. 1 godzinę i 15 minut. Odcedzić,
ostudzić i obrać ze skórki.
Buraka ugotowanego lub świeżego pokroić na kawałki i włożyć do pojemnika blendera.
Ananasa umyć i odkroić potrzebą część. Obrać dość grubo ze skórki, tak aby
pozostał sam miękki miąższ, odkroić twardy środek. Miąższ pokroić na kawałki
i dodać do buraka.
Dodać obranego banana, sok z pomarańczy, obrany i pokrojony na plasterki imbir, wodę oraz sok z limonki lub cytryny. Zmiksować w blenderze na gładkie smoothie.

AnnMed Poradnia Dietetyczna Anna Zielińska
MedKol ul. Przejazd 6, Koluszki
tel. 533 60 80 90
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Mikołaj na rynku
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KALENDARIUM 2019
STYCZEŃ
 Koncert świąteczny scholii liturgicznej
„Armia Pana”
 Kolędowali z radnymi w Miejskim Ośrodku
Kultury
 Zakład przetwórstwa mięsa „Starmeat” zdecydował się zainwestować w Koluszkach
 Zapadła decyzja o budowie nowego skrzydła „Dwójki”
 Pierwsze duże opady śniegu tradycyjnie zaskoczyły drogowców
 Orszak Trzech Króli po raz trzeci w Koluszkach
 WOŚP w Koluszkach zagrała na absolutny
rekord: 104 tys. zł

 Gmina otrzymała 1,3 mln zł na stworzenie
filii miejskiego żłobka

 Powiat i gmina przypieczętowały porozumienie w sprawie budowy tunelu w Gałkówku

 „Zygmuntowiacy” gośćmi międzypokoleniowego kolędowania z Przedszkolem nr 2

 Panczeniści z kadry Polski, policja i dzieci
spotkali się na koluszkowskim lodowisku

 Policja i samorząd debatowali w sprawie smogu
 Pierwsze z tegorocznych spotkań z cyklu
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 70 lat praw miejskich Koluszek: pokaz laserowy, tort i wykłady historyczne

 Po roztopach mieszkańcy tonęli w błocie
(mamy 140 km dróg gruntowych)

 W trakcie terenowej akcji nie stwierdzono
osób bezdomnych na terenie miasta

 Licealiści wyprawili bal dla podopiecznych
z ośrodków specjalnych

 Szalony bal walentynkowy w wykonaniu
Warsztatów Terapii Zajęciowej

 Na terenie miasta pojawiły się tablice historyczne

MARZEC
 Wybory sołtysów i przewodniczących osiedli na nową kadencję
 Bartek Grzanek zagrał w Muzycznym Mollu
 Kryzysowa sytuacja w „Dwójce”: kontrola
Sanepid i brak sal lekcyjnych
 Koluszki na turystycznych targach Expo w
Łodzi
 Po raz drugi w Parku Miejskim sokoły odstraszały gawrony
 Zespół „Colors” uświetnił gminny Dzień
Kobiet w MOK
 Zespół z koluszkowskim rodowodem POWER OF TRINITY nominowany do muzycznego Fryderyka
 Mozil, Andrus i Raduli na warsztatach muzyki rozrywkowej w Koluszkach
 Honorata i Karol Kołosowscy w ścisłej czołówce Mistrzostw Polski sztangistów
 Ola Drabik na czele najlepszych młodych
tancerek breakdance w Polsce
 W koluszkowskich lasach zauważono wilki
 Drużynowe złoto Krzysztofa Pietrzyka w
półmaratonie na Mistrzostwach Świata Masters w Toruniu

 Gmina zamontowała 16 fotopułapek w walce z dzikimi wysypiskami

 Premiera nowej książki o dziejach naszego
miasta

 9. Mistrzostwa w wyciskaniu sztangi
 Do użytku oddano boisko w Felicjanowie
 Katarzyna Kobro patronką Weekendu Księgarń Kameralnych w Koluszkach

MAJ
 Podwyżka opłat za odbiór śmieci stała się
faktem
 Alarm bombowy rozpoczął egzaminy maturalne
 Wprowadzono kartę do wypożyczania roweru miejskiego
 Firma „Airstal” z branży motoryzacyjnej
rozpoczęła budowę zakładu przy ul. Nasiennej

„Okiem kobiety”

 Strażacy podsumowali miniony rok: 1296
interwencji (w tym 300 to pożary)

 Gala Noworoczna w MOK i koncert Łódz-

 Na drogach wymalowane zostały oznako-

kiego Teatru Piosenki
 Bartek Chejchman z Koluszek wśród najlepszych na świecie w programowaniu

wania dla rowerzystów

 Noc Muzeów w gminie
 Podczas Dnia Strażaka poświecono nowy

LUTY
 Żydzi z Koluszek i Łodzi bohaterami III
Wielkiej Lekcji Historii
 Urząd rozdał 200 budek lęgowych dla ptaków
 3 tys. biletów wstępu na lodowisko trafiło
do uczniów
 W Gałkówku Parceli sołtys wyciągnął kobietę spod rozbitego samochód





KWIECIEŃ
 Strajk „oświaty” na terenie gminy: z 278
nauczycieli pracę podjęło tylko 10 osób
 Karetka pogotowia przeniosła siedzibę do
Urzędu Miejskiego
 Przegląd ruchu seniora: „Złota Jesień” najlepsza spośród gminnych zespołów
 Ekstremalna Droga Krzyżowa: z 195
uczestników trasy ukończyło 155 osób
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samochód dla strażaków ochotników z OSP
Wierzchy
Zawodniczki z „Dwójki” wywalczyły wicemistrzostwo Polski w biegach przełajowych
Oddanie park wodny w Lisowicach odłożone do przyszłego roku
Zofia Rzepnikowska z Gałkowa Małego
Mistrzynią Europy w tańcu współczesnym
Policja zatrzymała mężczyznę, który z jednego z domu w Koluszkach ukradł pieniądze i biżuterię o wartości 70 tys. zł
Wybory do europarlamentu: w gminie wygrywa PiS z 7 proc. przewagą nad PO
Ponad 300 motocykli zjechało się do Koluszek
Najstarszy strażak OSP Koluszki Zenon
Staniszewski obchodził 90 urodziny
Gala Taneczna STEP DANCE już po raz
trzeci
Jubileusz 20-lecia Med-Kol
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CZERWIEC
 Mariusz wlazły poprowadził kolejny trening siatkarski
 Anna Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski i Honorata Skarbek gwiazdami Dni Koluszek

 Barwne dożynki parafialne w Świnach
 Koncert charytatywny Rock’n’Life w Mu-

 24. Koluszkowski Przegląd Piosenki w MOK
 Rada wytyczyła kształt nowego osiedla

WRZESIEŃ
 Dożynki powiatowo-gminne do rytmu „Andre” i „Hit Boyz”
 „Narodowe Czytanie” w bibliotece uczciło
polskie nowele
 „Pożegnanie lata” na os. Warszawskim
 Festyn rodzinny w „Jedynce”
 Uroczyste otwarcie nowej siedziby Przedszkola nr 1 przy ul. Budowlanych

LISTOPAD
 Obchody 77. rocznicy likwidacji getta w
Koluszkach
 Planetarium i ścianka wspinaczkowa ozdobą projektowanego skrzydła „Dwójki”
 Ruszyły prace drogowe w ul. Polnej w Koluszkach
 Gmina Koluszki na 39 miejscu w Polsce w
rankingu wydatków inwestycyjnych
 Mistrzostwa Koluszek w pływaniu
 Bartek Grzanek zaczarował scenę podczas
koncertu w MOK
 Gmina zakończyła uzbrajanie nowych terenów pod inwestycje
 Obchody Święta Niepodległości
 Damian Kołtun i SP w Różycy najlepsi w gminnym przeglądzie teatrów profilaktycznych
 Wieczór autorski koluszkowskiej pisarki
Marty Motyl w Księgarni „Skład Główny”
 10-letni Piotr Szubert-Olszacki mistrzem
woj. łódzkiego w pływaniu
 Porządkowali cmentarz ewangelicki w Erazmowie
 LKS Różyca niepokonaną drużyną roku 2019
 Daria Telus Mistrzynią Europy w Trójboju
Siłowym

zycznym Mollu

 „Złota Jesień” obchodziła 35-lecie istnienia
 KKS Koluszki - LKS Różyca 1:1, Koluszki
cieszą się z awansu do klasy okręgowej

 Bez głosów przeciwnych Rada udziela absolutorium burmistrzowi Koluszek

 Już po raz szósty maszerowali ulicami Koluszek dla życia i rodziny

 Jakub Długosz Mistrzem Polski w turnieju

 Katarzyna Grochola gwiazdą „Nocy Księ-



 Zlot rowerzystów w Lisowicach
 Michał Bankowski najlepszy w Mistrzo-







bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Feliks Bińkowski trzeci na Mistrzostwach
Europy w podnoszeniu ciężarów w Finlandii
Gmina Koluszki na 46 miejscu w Polsce w
rankingu finansowym samorządu terytorialnego
Sławomir Jałmużny nowym proboszczem
w parafii NP NMP w Koluszkach
Rodzinnie i sportowo podczas 22. Dni Gałkówka
Marcin Mikołajczyk na podium w morderczym wyścigu rowerowym Mazovia 24H
Gmina nagrodziła najlepszych uczniów

LIPIEC
 Akcja rejestracji dawców szpiku i przejazd
do Lisowic
 Rajd rowerowy 5-lecia Stowarzyszenia Historia Koluszek
 Bakterie z grupy coli w miejskim wodociągu wywołały popłoch wśród mieszkańców
 Zlot food trucków w Parku Miejskim w Koluszkach
 Niebezpieczny pożar pola przy zabudowie
w Gałkówku Parceli
 83-letni Feliks Bińkowski wywalczył dwa
srebra podczas Mistrzostw Polski w lekkiej
atletyce
 Gmina rozwiązała umowę z firmą, która
miała wybudować nowe parki
 Festyn Rodzinny w SP w Różycy
 Archeolog przebadał Lisowice



SIERPIEŃ
 Grad medali dla zawodników z LKS Koluszki podczas Ogólnopolskich Igrzysk
Dzieci i Młodzieży
 Rada podjęła uchwałę o wygaszeniu mandatu radnemu Marcinowi Szadkowskiemu
 Ruszyła przebudowa sali widowiskowej
przy Urzędzie Miejskim
 250 osób maszerowało w 28. pielgrzymce z
Koluszek na Jasną Górę
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garń” w Koluszkach

stwach Polski Unii Karate

 Mistrzostwa młodzieżowe w biegach przełajowych w Koluszkach

 AGAT otrzymuje kontrakt na budowę zaplecza technicznego dla PKP Intercity

 KASA, PIERSI i KOMBI na pożegnaniu
lata w Lisowicach

PAŹDZIERNIK
 Gmina rozdała 100 karmników dla ptaków
 Urząd ukończył tworzenie koncepcji budowy tunelu pod torami w Koluszkach
 Na placu zabaw w Parku Miejskim pojawiły się nowe zabawki
 Klub LKS Koluszki najlepszy w Polsce w
przełajach
 Koło Diabetyków z Koluszek obchodziło
jubileusz 25-lecia
 III Dekanalny Przegląd Piosenki Religijnej
w kościele w Nowych Chrustach
 Na terenie gminy rusza projekt wsparcia dla
osób niesamodzielnych
 Uroczyste otwarcie zakątka sensorycznego
w SOSW w Koluszkach
 Gala z okazji Święta Edukacji Narodowej
 PiS o 16 proc. wyprzedza Koalicję Obywatelską w wyborach parlamentarnych na terenie gminy, Mateusz Karwowski najlepszy
wśród naszych mieszkańców
 Ukończono budowę nowego bloku socjalnego przy ul. Warszawskiej
 PSZOK wstrzymuje odbiór odpadów wielkogabarytowych
 Gospodarstwo państwa Słabych wśród najbezpieczniejszych gospodarstw rolnych w województwie
 Koncert charytatywny z udziałem gwiazd
na rzecz Bartka Szolca
 Wielkie bieganie w Lisowice TRAIL 2019
 Tomasz Piwowarski najlepszy w Mistrzostwach Polski Juniorów w strzelectwie
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

przy ul. Budowlanych

GRUDZIEŃ
 Bank Spółdzielczy wycofuje się z Gałkówka
 Krzysztof Pietrzyk wywalczył Puchał Marszałka woj. łódzkiego w biegach ulicznych
 11 projektów zgłoszono do tegorocznej
edycji budżetu obywatelskiego
 Kiermasz świąteczny w MOK
 Gmina podnosi stawki podatków od nieruchomości
 Zmarł ks. Sławomir Ochocki kapelan strażaków
 Mikołaj rozdawał cukierki w przedszkolach
i na ulicach miasta
 Słuchali podróżniczych opowieści w I LO
w Koluszkach
 Premiera książki o komiksach autorstwa
koluszkowianina Pawła Ciołkiewicza
 Gmina pozyskała dwóch nowych inwestorów z branży kolejowej i kwiaciarskiej
 Koluszki najlepsze w telewizyjnym finale
„Turnieju Miast” TVP

 W przejściu podziemnym zamontowano biletomat kolejowy

 Gmina zrezygnowała z programu Mieszkanie Plus

 Mieszkańcy zbierali pieniądze dla chorej Łucji
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Żywa szopka w Świnach
Przy kościele Św. Jana Chrzciciela w Świnach ponownie stanęła
żywa szopka. Podobnie jak w ubiegłym roku znajdziemy tam mnóstwo
gatunków ptactwa domowego oraz
ozdobnego, jak również o wiele dorodniejsze zwierzęta, jak chociażby
lama, osiołek, kozy czy owieczki.
Ta niezwykła świąteczna atrakcja potowarzyszy nam również po
święcie Trzech Króli, a zatem mamy jeszcze sporo czasu, by nacieszyć
nią wzrok. Ks. Jarosław Życki, proboszcz parafii, zachęca jednocześnie
do tego, by podczas zwiedzania szopki wstąpić choć na chwilę także do
kościoła i zamienić słowo z Panem Bogiem. Kościół jest otwarty przez
cały dzień. Dobrego roku.
(pw)

Żywa szopka podczas każdej Mszy Świętej:
kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
7 kolejka sobota 21 grudnia
Czerwone Diabły - Opel Reaktywacja 8-1
Perek(4), Sztuka(2), Marczyk, Samobój - Pawłowski
KP PSP Koluszki - Mariany 2-1
Wolski, Turek - Kiraga

Piątek 3.01

Łap Gołebia - Gałkówek 7-3
Trzewikowski(3), Szubert(2), Borowski, Pabiniak - Chmielewski(2)
Kaźmierczak
FitCentrum&I LO - Strefa Zrzutu 1-0
Warchoł
Misie - Grube Wióry 1-1
Jedynak - Prus

Sobota 4.01

Niedziela 5.01

8 kolejka niedziela 22 grudnia
FitCentrum&ILO - Gałkówek 2-0
Warchoł, Drabik

Środa 8.01

KP PSP Koluszki - Strefa Zrzutu 0-0
Mariany - ŁapGołębia 3-4
Romanowski(2), Kiraga - Szubert(2) Trzewikowski, Kamiński

Czwartek 9.01

Opel Reaktywacja - Misie 0-8
Pietrzak(3), Jedynak(3), Kaźmierczak, Krawczyk

Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie
Science-Fiction / USA / 2019 / min.
2D napisy / 3D dubbing

Grube Wióry - Czerwone Diabły 2-3
Prus, Koperniak - Wojtaszek(2), Sztuka

Lucasfilm i reżyser J.J. Abrams raz jeszcze
łączą siły, aby zabrać widzów w spektakularną
podróż do odległej galaktyki w filmie Gwiezdne
wojny: Skywalker. Odrodzenie.
Saga rodziny Skywalkerów dobiega końca.
Tego po prostu nie można przegapić! Czym zaskoczą w finale twórcy jednej z najbardziej kultowych serii w historii kina? Jaki będzie finał odwiecznej batalii pomiędzy jasną i ciemną stroną
mocy?

9 kolejka sobota 28 grudnia
Strefa Zrzutu - Gałkówek 2-3
Adamczyk(2) - Chmielewski(2), Sz. Brzeziński
Opel Reaktyw - Mariany 1-5
Skibiński - Goździk(2), Trembowski, Stasiak, Mroczek
Grube Wióry - KpPSP Koluszki 6-1
Koperniak(3), Filipiński(2), Prus - Hajda

16:00 Gwiezdne wojny: Skywalker.
Odrodzenie 3D Dub PREMIERA
19:00 Gwiezdne wojny: Skywalker.
Odrodzenie 2D Nap PREMIERA
16:00 Gwiezdne wojny: Skywalker.
Odrodzenie 3D Dub PREMIERA
19:00 Gwiezdne wojny: Skywalker.
Odrodzenie 2D Nap PREMIERA
16:00 Gwiezdne wojny: Skywalker.
Odrodzenie 3D Dub PREMIERA
19:00 Gwiezdne wojny: Skywalker.
Odrodzenie 2D Nap PREMIERA
16:00 Gwiezdne wojny: Skywalker.
Odrodzenie 3D Dub PREMIERA
19:00 Gwiezdne wojny: Skywalker.
Odrodzenie 2D Nap PREMIERA
16:00 Gwiezdne wojny: Skywalker.
Odrodzenie 3D Dub PREMIERA
19:00 Gwiezdne wojny: Skywalker.
Odrodzenie 2D Nap PREMIERA

Uwaga! Kino Odeon 3D jest czynne od środy do niedzieli!
(w poniedziałki i wtorki – kino nieczynne).
Więcej informacji na stronie:

Misie - FitCentrum&ILO 1-0
Kaźmierczak

www.kino-odeon.pl
tel. 44-714-58-80

Czerwone Diabły - Łap Gołębia 3-1
Sztuka, Wojtaszek, Perek - Jedynak

Kino zastrzega sobie możliwość zmiany w repertuarze

10 kolejka niedziela 29 grudnia
KpPSP Koluszki - Łap Gołębia 2-1
Wolski, Turek - Szubert

TABELA PO 10 KOLEJKACH

FitCentrum&I LO - OpelReaktywacja 1-0
Grabski

1. CZERWONE DIABŁY			

10		

25 		

60 - 15

2. MISIE							

10		

22		

29 - 9

3. FIT CENTRUM&ILO			

10		

20		

24 - 10

4. LAP GOŁĘBIA					

10		

18		

27 - 22

5. GRUBE WÓRY				

10		

17		

28 - 15

Grube Wióry – Gałkówek 2-3
Koperniak(2) -Chmielewski(2), Mędry

6. GAŁKÓWEK					

10		

16		

25 - 27

7. MARIANY						

10		

12		

20 - 37

8. KP PSP KOLUSZKI			

10		

9		

15 - 29

CzerwoneDiabły - Mariany 9-2
Perek(4), Duczek(2), Sztuka, Jankowski, Marczyk - Adamczyk, Kołada

9. STREFA ZRZUTU				

10		

4		

11 - 26

10. OPEL REAKTYWACJA		

10		

1		

9 - 50

StrefaZrzutu - Misie 0-2
Skwarek(2)

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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Listopad w Przedszkolu w Różycy
Dnia 8 listopada 2019 r. cała
społeczność przedszkola, prezentując z dumą przypięte biało – czerwone kotyliony zebrała się w holu,
aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla Nas – Polaków dzień.
Dzieci z grupy „Biedronki” ubrane
na galowo zaprezentowały patriotyczny program artystyczny. Słowem i piosenką oddały szacunek
symbolom narodowym.

Przysięgę, a ogromnym „czarodziejskim ołówkiem” dokonał się
akt pasowania. Na pamiątkę każde
dziecko otrzymało dyplom.
Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem było uczestniczenie
dzieci w obchodach Światowego
Dnia Pluszowego Misia pod hasłem
„Matematyczne łamigłówki”. Pluszowe misie opanowały nasze
Przedszkole dnia 22 listopada w

3-4 latki oraz ich rodzice mają
już za sobą pierwszą najważniejszą
uroczystość, jaką było dla nich bez
wątpienia Pasowanie na Przedszkolaka, które odbyło się 21 listopada.
Był to szczególny dzień dla dzieci,
które po raz pierwszy we wrześniu
przekroczyły próg przedszkola oraz
ich pierwszy publiczny występ
przed licznie zgromadzoną publicznością. Dzieci śpiewały, tańczyły,
recytowały wiersze, zmagały się z
zadaniami, które przygotowały dla
nich panie wychowawczynie. Po
skończonych konkurencjach zapro-

grupie 3,4 latków, a 26 listopada w
grupach 5, 6 latków. Honorowym
gościem tego spotkania był Miś Puchatek ze swoimi przyjaciółmi, który zaprosił wszystkich do wesołej
zabawy. Dzieci ozdabiały tort urodzinowy naszego solenizanta według instrukcji nauczyciela, klasyfikowały prezenty od najmniejszego
do największego, przeliczały babeczki urodzinowe na talerzykach
itp. Na tym nie koniec atrakcji jakie
zostały przewidziane dla najmłodszych. Nasi milusińscy tańczyli w
rytm piosenek: „Niedźwiadek”,

szono Panią Dyrektor Małgorzatę
Szramę, aby zaczarowała wszystkich w prawdziwych przedszkolaków. Dzieci złożyły Uroczystą

„Misie szare”, „Jadą, jadą misie”.
Ten radosny dzień każda z grup zakończyła pracą plastyczną, której
bohaterem był ulubieniec dzieci –

miś. Mamy nadzieję, że to wielkie
misiowe Kubusiowe przyjęcie zostanie w ich wspomnieniach na długi czas.
W ramach „Spotkań z ciekawymi ludźmi” 12 i 14 listopada
dzieci z grupy III, IV i V udały się
na wycieczkę do Piekarni w Żakowicach. Podczas wycieczki dzieci
miały możliwość zobaczyć jak wygląda piekarnia od środka. Z wielkim zainteresowaniem przyglądały
się pracy piekarza, poznały etapy
powstawania pieczywa oraz produkty potrzebne do jego wypieku.
Zostały oprowadzone po najważniejszych pomieszczeniach piekarni. Największe wrażenie wywarł na
przedszkolakach piec do wypiekania i wielkie łopaty do wkładania
pieczywa. Cudowny zapach i aromat upieczonego pieczywa sprawił,
że dzieci poczuły się głodne i z
wielkim apetytem zjadały przepyszne słodkie bułeczki oraz ciasta

przygotowane specjalnie dla nich,
podczas wizyty w piekarni. Przedszkolaki oraz wychowawczynie
serdecznie dziękują wszystkim pracownikom piekarni za okazaną gościnność i bardzo miłą atmosferę.
Następnie 28 listopada gościliśmy ratowników medycznych.
Zaproszeni goście opowiedzieli
przedszkolakom w jaki sposób
udziela się pierwszej pomocy, jak
pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie
pogotowie ratunkowe.
Podczas zorganizowanego spotkania, dzieci
mogły poczuć się jak
mali ratownicy. Z wielkim zainteresowaniem
słuchały wskazówek
pana ratownika dotyczących zachowania
się w sytuacji zagrożenia życia. Nauczyły się
podstawowych numerów alarmowych oraz jak wezwać
pomoc przez telefon. Duże wrażenie na dzieciach zrobił „fantom”, na
którym uczyły się podstaw reani-
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macji. Oczywiście szkolenie nie
zrobi z nich profesjonalnych ratowników, ale nauczy ich podstaw radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Dzieci często
nie posiadają oporów i nie odczuwają strachu, działają instynktownie. Z tego powodu należy już od
najmłodszych lat instruować je, jak
należy zachować się w podobnych

sytuacjach gdy ktoś potrzebuje naszej pomocy.
29 listopada przenieśliśmy się
w magiczny świat wróżb i czarów
podczas zabawy andrzejkowej.
Swoją przyszłość dzieci odkrywały
losując przedmioty, które przepowiadały kim zostaną w przyszłości,
jakie życie ich czeka. Nie zabrakło
ustawiania butów, przekłuwania serduszek z imionami, czy wybierania

ulubionego koloru. Wróżby przeplatane były tańcami oraz zabawami
przy skocznej muzyce. Czy wróżby
się spełnią – przyszłość pokaże.

1.01.2020 r.
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Stosunek Polaków do religii
i ludzi niewierzących
Boże Narodzenie za nami, ale
okres świąteczny wciąż trwa. Jedno
z ważniejszych świąt chrześcijańskich, skłania do refleksji nad naszą
kondycją religijną i kulturową. Jezus narodził się, by, jak sam o sobie
powiedział, zjednoczyć w jedno
„wszystkie rozproszone dzieci
Boże”. Jakieś trzy dekady później,
w noc poprzedzającą Śmierć, Jego
modlitwa „spraw Ojcze, aby byli
jedno” zdaje się być Jego pustym
życzeniem, bo po 2000 lat ludzie
nadal toczą ze sobą wojny, nierzadko z Imieniem Boga na sztandarach. Nasza relacja do ludzi, którzy
inaczej niż my wierzą, mówią innym językiem czy noszą inny kolor
skóry, odbiega od planu, jaki zamierzył wobec ludzkości Jezus Narodzony w Betlejem. Waszym zdaniem wzajemna wrogość i tocząca
nas nienawiść pomiędzy wyznawcami tych Trzech Wielkich Religii
jest dla Boga wzniosła, czy raczej
nas przed Nim poniża?
Niedawno Centralny Ośrodek
Badania Opinii Społecznej, opublikował wyniki ankiety dotyczącej
stosunku Polaków do Religii, nie
wyłączając wyznania rzymsko-katolickiego.
Wielu wieściło, że po aferach,
związanych ze zjawiskiem pedofilii, a zwłaszcza po emisji filmu fabularnego Wojciecha Smażowskiego czy dokumencie Tomasza
Sekielskiego, nasz stosunek do wiary i Kościoła ulegnie znacznemu
oziębieniu. Nic z tego, ewentualni
„czarnowidzący prorocy” srodze
się zawiedli. Kto wie, może to ta sytuacja spowodowała, że część z nas
poczuła się jak w oblężonej i atakowanej twierdzy, której trzeba bronić? A może jednak filmy te nie zostały odebrane przez większość
polskiego społeczeństwa jako atak
na Kościół, a jedynie jako wyraz
niezadowolenia z instytucji religijnej, która domaga się zmian? Tak
czy inaczej, wyniki badań CBOS
właśnie katolikom dają największe
poparcie i grupą wyznaniową, którą darzą najcieplejszymi uczuciami,
jest właśnie Kościół rzymsko-katolicki.
Zdecydowanie negatywny stosunek do katolików ma 4 % Polaków. Tych, którym wyznawcy religii katolickiej są obojętni, jest 20%,
a pozytywne nastawienie do tej grupy religijnej głosi 76 %. Negatywne

nastawienie do wyznawców prawosławia ma 11 procent. Obojętność
wobec nich wykazało 48 % badanych a 41 % oceniło „Wschodnich
chrześcijan” pozytywnie. Trzecia
denominacja wyznawców Chrystusa to różne wspólnoty ewangelickie, które w badaniu CBOS zostały
ujęte w jedną grupę protestantów.
Negatywny stosunek do nich wykazało 14 procent badanych, 54 procent to
obojętność a pozytywną ocenę dało im 32 %
Polaków.
Kolejne grupy religijne, to Buddyzm,
Judaizm, Islam. Badani Polacy zostali ponadto zapytani o swój
stosunek do Świadków
Jehowy oraz ateistów.
Zakładając, że badanie CBOS to wypadkowa poglądów wszystkich Polaków, a zatem i
naszych, można powiedzieć, że odpowiednio nasz stosunek negatywny, obojętny i pozytywny do buddystów to 19%, 55% i 26%.
Prawie pół wieku planowanej
ateizacji Polski zrobił swoje. Dwadzieścia procent Polaków patrzy na
ateistów negatywnie, 55 obojętnie,
25 pozytywnie.
Z kolei Żydzi są w opinii części Polaków oceniani bardzo podobnie, jak ateiści. Negatywną ocenę religii żydowskiej dało 20%
respondentów, obojętnych jest 54%
a na pozytywny odbiór „starsi bracia w wierze” mogą liczyć u 26%
Polaków. Oznacza to, mówiąc z
pewnym przekąsem oczywiście, że
Polaków którzy „wyssali antysemityzm z mlekiem matki” jest zaledwie 20%, a to oznacza fiasko słynnych, choć niechlubnych słów
ministra spraw zagranicznych Izraela.
Kolejną grupą religijną, ocenianą przez respondentów, byli
Świadkowie Jehowy. Negatywną
ocenę tej wspólnocie dało 41%,
42% wyraziło swoją obojętność a
pozytywnie oceniło 17 % badanych.
Najbardziej „dostało” się jednak wyznawcom Islamu. Czy to
wynik zamachów terrorystycznych
z udziałem ekstremistów islamskich w ostatnich 2 dekadach,
wzmożonej imigracji do Europy
uchodźców z krajów muzułmań-

skich, czy też nasz lęk przed obcymi, nieznanymi nam kulturami?
Prawie połowa badanych, bo aż 45
% oceniło muzułmanów negatywnie, ciepły stosunek do wyznawców
Allaha ma 17% naszych rodaków.
Obojętność wykazało 38% badanych. Skąd taka surowa ocena wystawiona wyznawcom Religii, która
w Polsce jest reprezentowana przez
nikły procent polskiego społeczeństwa? O ile chłodny gdzieniegdzie
stosunek do Żydów wynika z naszych uprzedzeń i stereotypów będących skutkiem wielowiekowych,

czasem trudnych relacji polsko żydowskich i podsycanych przez różne środowiska nieprzychylne Żydom, o tyle negatywne nastawienie
do muzułmanów, którzy od tysiąca
lat byli w Polsce mniejszością, i
występowali tylko na niektórych terytoriach Rzeczypospolitej, wydaje
się niezrozumiałe. Dlaczego „temperatura” uczuć Polaków wobec
muzułmanów jest ujemna? Ankieterzy zapytali o to respondentów.
Dwie trzecie badanych, czyli
66% uważa, że wyznawcy Proroka
Mahometa mieszkający w krach
Europy Zachodniej trudno się asymilują i nie przyswajają sobie zwyczajów krajów, do których przybyli.
Na pytanie zadane w ankiecie, czy
prawdą jest, że większość muzułmanów jest nietolerancyjna wobec
zwyczajów i wartości innych, niż
ich własne, pozytywnie odpowiedziało 63% badanych. Znaczna
część Polaków kojarzy Islam z
przemocą. Co drugi badany uważa,
że Islam akceptuje stosowanie przemocy wobec innowierców. Przeciwnego zdania jest 22% pytanych.
Badania CBOS wykazały opinię, że
negatywne nastawienie do muzułmanów wzrosły po zamachu terrorystycznym i zamordowaniu dziennikarzy
francuskiego
pisma
satyrycznego „Charlie Chebdo” w
2015 roku. Wtedy to przeprowadzono ankietę na ten sam temat.
Podzielone są opinie na temat przyczyn konfliktów pomiędzy Światem Islamu a Zachodnią Kulturą.
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Dla 41% badanych, konflikt ten jest
wynikiem różnic światopoglądowych i religijnych, a zdaniem 40%
Polaków, napięcia pomiędzy Islamem a zachodnimi krajami to efekt
ścierania się interesów ekonomicznych i walki o wpływy polityczne.
Patrząc na przyczyny konfliktu od
strony różnic kulturowych i religijnych, wydaje się, że starcie Islamu
ze światem o korzeniach judeochrześcijańskich jest nieunikniony, natomiast jego ekonomiczne
podłoże sprzyja nadziei na wypracowanie wzajemnego porozumienia. Podatnym gruntem dla ekstremizmu islamskiego są nie tyle same
zasady religijne muzułmanów, ile
słaba wiedza i niskie wykształcenie.
Z tak postawioną tezą zgadza się
ponad połowa Polaków, na których
została przeprowadzona ankieta.
Przeciwnego zdania jest 23 % badanych. Zdaniem 45 % Polaków, muzułmanie słusznie mogą czuć się
urażeni, gdy ich religia jest wyśmiewana, a zdanie przeciwne ma 27 %.
W obecnej ankiecie dało się zauważyć - w stosunku do ankiety sprzed
4 lat - zmniejszenie opinii, że muzułmanie potępiają zamachy terrorystyczne i że nie mają wrogiego
nastawienia do wyznawców innych
religii.
Ankietę przeprowadzono w
sierpniu 2019 roku na 979 osobach
dorosłych, wybranych losowo.
Wydaje się, że jej wyniki,
zwłaszcza we fragmencie mówiącym o naszym stosunku do Islamu,
„straszą”. Ale przeżywany obecnie
okres Bożego Narodzenia przybliża prawdę o uniwersalnym przesłaniu, jakie przyniósł Chrystus. Przyszedł dać nadzieję na lepsze jutro i
zniszczyć nasze lęki. Demony strachu, które w mniejszym lub większym stopniu tkwią w każdym z nas,
powinny poddać się tej nadziei, jaką
przyniósł Jezus. Kto wie, być może
zasada, że na negatywne nastawienie
do innych religii i narodów, wpływają nie tyle same zasady religijne, ile
wiedza, wykształcenie i samo doświadczenie bycia z „obcym”, dotyczy także nas, Polaków?
Boże Narodzenie to czas nie
tylko ważny dla chrześcijan, to jest
święty czas dla całej ludzkości. Jezusa obawiał się Herod i chciał Go
zabić, mimo, że go nie znał i nigdy
nie spotkał. Jaki jest nasz stosunek
do ludzi, których nie znamy?
„Bóg się rodzi, moc truchleje”śpiewając słowa tej staropolskiej
kolędy, róbmy to ze świadomością
tego, co one znaczą.
Zk
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Kupię działkę z domem,
tel. 503-729-631 lub 608-180-102
Sprzedam działki budowlane
od 600 do 900 m2, Koluszki,
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684
lub 601-258-627

Usługi kominiarskie KOL-KOMIN
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen
zakres usług kominiarskich – frezowanie kominów, montaż wkładów
kominowych, tel. 533-662-195
KAMIENIARSTWO, blaty,
schody, parapety, kominki,
tel. 661-196-032. Budziszewice,
J.Ch.Paska 65

Sprzedam działkę 1300 m2, ul. Miła
w Koluszkach, 601-34-84-51

Pranie dywanów, tapicerki meblowej,
samochodowej itp., 720-724-916

Sprzedam działkę 1800 m2
w Nowych Chrustach. Woda i prąd,
603-082-828

Instalacje Wod. Kan., CO i Gaz.
Serwis Kotłów Gazowych, przeglądy gazowe. Wymiana i montaż
Kotłów Gazowych, tel. 601-739-479

Sprzedam mieszkanie w Regnach,
M-3, 46m2, tel. 793-159-153
Sprzedam mieszkanie, kamienica
po remoncie tel. 664-925-560
Sprzedam dom piętrowy w zabudowie szeregowej z działką 800 m2,
601-99-22-60

BUDOWA domów, Usługi budowlane, 505-509-874
Pranie dywanów, kanap, chemia
karcher, bez zapisów, 512-450-390
Elewacje, docieplenia,
tel. 796-241-330

Sprzedam działkę 1200 m2
z domkiem Cisów, tel. 781-787-004

RTV-SAT INSTALACJE,
608-857-122

Sprzedam dom 100 m2 z działką,
okolice Czarnocina, 781-787-004
lub 508-104-787

Remonty, wykończenia wnętrz,
wolne terminy, tel. 792-022-640,
796-241-330

Kupię mieszkanie z balkonem
w Koluszkach, tel. 783-956-247

Usługi hydrauliczne, instalacje c.o.,
wod.-kan. i gaz. Kotłownie, pompy
ciepła, 506-098-164

Działkę, ziemię, gospodarstwo
kupię, tel. 536-996-026
WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia budynek handlowo
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda,
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,
tel. 605-23-67-37
SPRZEDAM
Słomę małe kostki ze stodoły za
2,50zł, 511-199-589 - wieczorem
Piaskowiec, kamień polny, podkłady sprzedam, tel. 510-189-943

Hydraulik – instalacje c.o.,
wod.-kan., gazu, 506-864-713
Usługi remontowe TWÓJ KWADRAT, Facebook, tel. 503-106-029,
573-967-394
ROLETY materiałowe w kasetkach,
Dzień - Noc, Plisy, Żaluzje, Moskitiery, tel. 603-993-306
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena
gratis, 606-946-827
Rolety! Żaluzje! Moskitiery! Plisy!
Bogata oferta! Producent!
tel. 501-144-475, www.odslonka.pl

Zatrudnię Panów z niepełnosprawnością do obsługi maszyn myjących
w zakładzie produkcyjnym na
terenie Koluszek. Praca dwuzmianowa. Atrakcyjne wynagrodzenie,
tel. 724-486-855
Zatrudnię Panie z niepełnosprawnością do sprzątania w zakładzie
produkcyjnym na terenie Koluszek.
Praca dwuzmianowa. Sprzątanie biur,
szatni, stołówek, tel. 724-486-855
Dam pracę osobie potrafiącej szyć
– DZIANINA. Stacjonarnie lub
chałupniczo – Koluszki, 602-891-343

1.01.2020 r.

ZDROWIE
Badania profilaktyczne do pracy.
Badania kierowców,
www.eskulapkoluszki.pl
UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrowski,
Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 1.
Pon/Śr/Pt: 13.00 - 16.00. WAZEKTOMIA, WSZYWKI (Esperal),
tel. 602-190-429
RÓŻNE

Szwaczki zatrudnimy – szycie
bluzek i sukienek, tel. 604-797-243

DJ na Imprezy, 662-132-698

Brukarzy z doświadczeniem,
atrakcyjne wynagrodzenie, umowa
o pracę, 607-303-814

stół wiejski, nalewak piwny, ławecz-

Wypożyczę napis ledowy LOVE,
ki, parasol, dowóz, tel. 889-994-992

KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach ul. Mickiewicza 4

ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy
na Wydziale Kanalizacyjnym przy ul. Reymonta 69, tj.:

1) Operator urządzeń ściekowych

i kanalizacyjnych - wymiar czasu pracy – pełny etat

2) Elektromonter - wymiar czasu pracy – pełny etat
Szczegółowe informacje o naborze zamieszczone zostały
na stronie internetowej KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach
(www.kpgk.com.pl)

Termin składania aplikacji do dnia 31 stycznia 2020 r.

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Tanio, do wynajęcia mieszkanie 60 m2, Koluszki, 601-835-140

Drewno kominkowe opałowe,
tel. 608-830-403

Badanie psychologiczne kierowców
i operatorów maszyn, 693-166-450,
44 714-67-90

Przerwy w dostawach prądu

KUPIĘ

PRACA

 9.01.2020r. w godz. 9:00 do 14:00 : Zielona Góra ul.: Główna Nr od 77
do 110, Kołodziejska Nr od 1 do 14, Borowa ul.: Główna Nr od 55 do 92

AUTO SKUP całe, uszkodzone,
502-592-035

Zatrudnię operatora koparko-ładowarki, 505-210-010

ZŁOMOWANIE pojazdów,
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674
EDUKACJA
Przygotowanie do matury – matematyka oraz chemia, 606-639-081
USŁUGI
Ścinka Drzew. Niedrogo,
727-668-566

Zakład krawiecki zatrudni szwaczki
(szycie spodni, żakietów, sukienek),
tel. 696-091-312
Firma transportowa zatrudni kierowcę C+E. Praca w kraju, wszystkie weekendy wolne. Jeździmy
w dzień, dobre warunki płacowe.
Dodatkowe ubezpieczenie w PZU
Życie. Posiadamy własny serwis,
dojeżdżamy do ewentualnej awarii,
tel. 507-199-570
Zatrudnię do zakładu krawieckiego
prasowacza oraz szwaczki,
601-20-44-20 lub 504-802-868

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
Urząd Miejski w Koluszkach
ul. 11 Listopada 65, III piętro, pok. 319

poniedziałek: 9:00 – 13:00
wtorek: 12:00 – 16:00 środa: 9:00 – 13:00
czwartek: 9:00 – 13:00 piątek: 9:00 – 13:00
Uwaga! Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z ustawą
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255 z późn. zm.), przysługuje osobie
uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i
przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy złoży w tej sprawie pisemne oświadczenie.
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TERMAL

WĘGIEL

USŁUGI
HYDRAULICZNE

KOSTKA r ORZECH II r EKO r MIAŁ r BRYKIET DRZEWNY
w sprzedaży kamień ozdobny do ogrodów r wymiana butli gazowych
KORA KAMIENNA,GRYS,OTOCZAK THASSOS,BIAŁA MARIANNA I INNE…
Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t.

- POMPY CIEPŁA
- KOTŁOWNIE
- INSTALACJE: C.O., GAZ,
WOD-KAN
- REKUPERACJA

CZYNNE: PN-PT 8:00 – 16:00, SOB 8:00 – 12:00 TEL. 44 714 67 48
PRZANOWICE 100, 95-040 KOLUSZKI (przy Opalówce) fb:/pthu.agatom.fcarbo

FERIE Z OSiR

95-040 KOLUSZKI
UL. BRZEZIŃSKA 50
TEL. 44 714 68 78
501 10 22 81, 509 307 458

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach zaprasza
Dzieci z Gminy Koluszki do udziału
w FERIACH

z OSiR

W programie wiele atrakcji:
Wycieczka do Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi
Warsztay Czekoladowe w Manufakturze Czekolady w Łodzi
Wyjazd na basen

SPRZEDAŻ - SERWIS

NARZĘDZI I MASZYN
OGRODNICZYCH I BUDOWLANYCH

W programie zaplanowano również:
• Prelekcję profilaktyczną nt bezpiecznego wypoczynku podczas ferii
przeprowadzoną przez Strażaków z Państwowej Zawodowej Straży
Pożarnej w Koluszkach.
• Zajęcia na lodowisku
• Projekcję bajki w kinie Odeon 3D

I Turnus: 13 – 17 stycznia 2020 roku
II Turnus: 20 – 24 stycznia 2020 roku
Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat.
Koszt uczestnictwa jednego dziecka wynosi 30 zł./turnus
Zapisy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koluszkach przy ul. Ludowej 2
od 16 grudnia 2019 roku (poniedziałek) w godz. 8:00 – 15:00
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.

www.arkadianarzedzia.pl

Koluszki, tel. 502-651-007
ZAGAJNIKOWA 16
BRZEZIŃSKA 135

Zapraszamy pn-pt 9-17, sob. 9-14
DOWÓZ GRATIS NA TERENIE KOLUSZEK

Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl
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ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu
- Zwrot OC
- Odbiór Autolawetą Gratis
STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW – Kalinów 28, 97-319 Będków
tel. 509 099 286

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
tel. 535 322 122 | Koluszki, ul. Poprzeczna 5
(ul. naprzeciwko Liceum przy ul. Kościuszki)

Usługi
koparko-ładowarką

tel: 505 210 010

Skup Aut
513-067-594

Miejsce
na Twoją
reklamę
USŁUGI
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827

Dojazd i wycena gratis!

ROLETY
MOSKITIERY
PLISY
Już dziś umów się
na bezpłatny pomiar
i wycenę!
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BIURO PODRÓŻY
TURKUS
ul. Głowackiego 21
95-040 Koluszki
tel: 44 714 35 00
www.turkus-travel.pl

NAWOZY
WĘGIEL EKOGROSZEK
DŁUGIE 52A
44 714 34 87
603 79 34 98

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; 19.00-20.00

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.

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

NAJLEPSZY
POLSKI WĘGIEL
t kostka
t orzecho-kostka
t orzech
t ekogroszek
t miał
Nowe niższe ceny!!
Budziszewice, ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55
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Tydzień w Koluszkach nr 1

Strażacy otworzyli salę
edukacyjną dla dzieci
18 grudnia 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Koluszkach miały miejsce dwie uroczystości a mianowicie
uroczysta wigilia stanu osobowego komendy oraz otwarcie sali edukacyjnej dla dzieci.
Sala edukacyjna powstała w ramach dofinansowania ze środków pochodzących z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego
ubezpieczenia od ognia. Celem realizacji tego przedsięwzięcia była poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń i umiejętności zachowania się w przypadku ich
wystąpienia.
Prace remontowo/ budowlane oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne aby uczyć przez zabawę w głównej mierze wykonane zostały
przez strażaków w czasie wolnym od służby. Sala edukacyjna składa z
dwóch pomieszczeń:
•• sali głównej wyposażonej w sprzęt multimedialny, mini wóz strażacki i
ześlizg oraz pomoce dydaktyczne do nauki pierwszej pomocy i umiejętności korzystania z numerów alarmowych,
•• sali przypominającej wyposażeniem typowe mieszkanie (terma gazowa, kuchnia gazowa, czujki), gdzie będzie można dowiedzieć się o zagrożeniach jakie mogą wystąpić w naszych domach oraz obiektach wyposażonej także w system zadymienia, sygnalizacji pożarowej, gorące
drzwi, dźwiękowy system ostrzegania.
Następnie wszyscy przeszli na salę gdzie Drużyna Starszoharcerska
im. Jana Pawła II z Koluszek przekazała strażakom betlejemskie światełko. Zaproszeni goście oraz załoga Komendy zasiedli do uroczystej kolacji wigilijnej śpiewając kolędy.
Spotkanie przebiegło w miłej i świątecznej atmosferze a przedszkolaki z Przedszkola nr 2 w Koluszkach nie chciały wracać do domu.
(www.koluszki.strazpozarna.pl)
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Transmisja finałowa na żywo z Koluszek

Koluszki zwycięzcą w wielkim finale

„Turnieju Miast - Łódzkie 2019”
Koluszki wywalczyły „Palmę pierwszeństwa” w finale programu
Turniej Miast TVP Łódź. Program nadawany był na żywo w niedzielę 22 grudnia. O zwycięstwie zadecydowały „pojedyncze” głosy.
Przez siedem odcinków w programie TVP Łódź prezentowano uroki
wszystkich miast powiatowych naszego województwa. A w nich m.in. zabytki, ludzi z pasją oraz kulinaria. Po emisji widzowie głosowali na wybrane przez siebie miasto. Do rundy finałowej przeszły dwa miasta: Koluszki i Poddębice.

Internetowe głosowanie odbyło się podczas wielkiego finału, który
realizowany był na żywo z obydwu miast równocześnie. W Koluszkach
transmisja odbywała się z deptaka wokół ronda Wyszyńskiego w Koluszkach. Przed kamerami wystąpili m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia
Historia Koluszek, ekipa św. Mikołaja z Koluszek oraz chór dziecięcy z
Centrum Inicjatyw Artystycznych „Muzyczny moll”. Z kolei w studiu telewizyjnym w Łodzi nasze miasto wspierali i reprezentowali burmistrz
Koluszek oraz przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach.
Samo finałowe głosowanie miało bardzo emocjonujący przebieg. W
ciągu niespełna 20 minut oddano ponad 15 tys. głosów. O zwycięstwie zadecydowały dziesiętne procenta. Koluszki otrzymały 50,3 proc. głosów.
Brawo Gmina Koluszki.
(pw)

