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Biuro Inżyniera Gminy 
przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

l awarii sieci infrastruktury miejskiej 
(wodociągi, kanalizacja, ciepłownictwo, 
energetyka, gazociągi);

l zimowego odśnieżania dróg;
l uszkodzeń dróg i infrastruktury drogowej 

(znaki, przepusty);
l uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych;
l nielegalnie prowadzonych robót w pasie 

drogowym;
l uszkodzonych latarni oświetlenia ulicznego;
l czystości w mieście i gminie;
l przepełnień pojemników na odpady;
l przepełnionych ulicznych koszy na śmieci;
l zniszczeń i nieporządku wokół pojemników 

do selektywnej zbiórki odpadów;
l zaśmiecenia terenów;
l dzikich wysypisk śmieci;
l padłych zwierząt;
l inne związane z bieżącą obsługą mieszkań-

-ców w zakresie gospodarki komunalnej.

44 725 67 68 telefon czynny 24h

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  – 44 725 67 68
KPGK sp. z o.o.  – 44 714 58 45
ZUK  – 44 714 04 95
MGOPS – 44 714 58 25
Pogot. Energetyczne  – 991
 – 468-30-15-31
Pog. Kanalizacyjne  – 44 714 58 79  
  507 078 873
Pogotowie Gazowe  – 992
Ujęcie wody i pog. wod. – 44 714 58 24 
  605 370 020
Oczyszcz. ścieków – 44 714 58 79  
  507 078 873

SŁUŻBA ZDROWIA
NZOZ Zdrowie  – 44 714 08 00
NZOZ Eskulap  – 44 714 50 00
NZOZ Med-Kol (POZ)  – 44 714 22 22
 – 44 714 67 57
Med-Kol (poradnie specj.)  – 44 714 55 00 
Poradnia Stomatologiczno-Protetyczna 
ul. Staszica 34  – 44 714 44 98
NZOZ DENTIS  – 44 714 51 24

Apteki:
ul. Żwirki 2  – 736 697 592
ul. Sikorskiego 6  – 44 714 16 43
ul. Głowackiego 20  – 44 714 02 86
ul. Korczaka 5  – 44 714 24 58
ul. 11 Listopada 33  – 44 714 03 63
ul. Przejazd 6  – 44 714 24 44
ul. 3 Maja 8  – 44 714 07 88
ul. 3 Maja 19G  – 44 714 02 73
ul. Brzezińska 54 – 44 714 00 77
Gałków  – 605 509 502

Taxi  – 44 714 58 42
Rower miejski – 42 214 40 00
Biuro numerów  – 118 913
Informacja PKP  – 19 757 
KSM  – 44 714 10 41
Spółdz. Odlewnik  – 44 714 19 98
Urząd Pracy  – 44 714 13 54

Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii 
ul. Staszica 34 – 44 714 67 67 

pon. 13.30-18.30, wt. 11.00-15.00,  
śr. 13.30-20.00, czw. 15.00-19.00
Abstynenckie Stowarzyszenie Klub  

Wzajemnej Pomocy „Ostoja”, ul. Staszica 34 
44 714-23-40 (pn-pt 17.00-20.00) 

Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie 
ul. Staszica 34 – 44 714-58-69 

(pn.: 16.00-19.00 i śr. 16.00-19.00)
Grupa AA „Iskierka”, ul. Mickiewicza 40, 

501 648 560

Wykaz opłat w 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 

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

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

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

10.01.  
ul. Żwirki 2

11.01.  
ul. Głowackiego 20

12.01.  
ul. Korczaka 5

13.01.  
ul. Sikorskiego 6A

14.01.  
ul. 3 Maja 8

15.01.  
ul. 3 Maja 19G

16.01.  
ul. Brzezińska 54



3Tydzień w Koluszkach nr 210.01.2020 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Rada Miejska w Koluszkach 
przyjęła budżet Gminy Koluszki 
na rok 2020, przedłożony przez 
burmistrza Koluszek. Za uchwałą 
budżetową opowiedziało się 16 
radnych, jedna osoba wstrzymała 
się od głosu. 

Tym co charakteryzuje obec-
ny budżet to nadwyżka budżetowa 
w wysokości 1,7 mln zł. Dochody 
zaplanowane zostały w wysokości 
133,7 mln zł, a wydatki na pozio-
mie 132 mln zł. Konstruowanie bu-
dżetu z nadwyżką w polskich re-
aliach zawsze robi wrażenie. Nie 
umknęło to uwadze również ko-
luszkowskim radnym z opozycji. 

Zdaniem radnego Michała Sudow-
skiego budżet jak najbardziej nale-
ży pochwalić, oczywiście pod wa-
runkiem, że uda się go zrealizować 
w założonej formie i utrzymać pro-
gnozowaną nadwyżkę do końca 
roku budżetowego.

- Podobnie jak pan radny rów-
nież wyrażam taką nadzieję, że uda 
nam się budżet w takiej postaci 
zrealizować. Jak będzie ostatecz-
nie, tego nie wiem. Istnieje dużo 
znaków zapytania, wiele wątpli-
wości, ponieważ z całą pewnością 
zderzymy się z poważnymi konse-
kwencjami decyzji podejmowa-
nych na szczeblu rządowym. Mam 
tu na myśli chociażby zmiany w 
wysokości minimalnego wynagro-
dzenia (dla budżetu Koluszek to 
skutek znalezienia dodatkowych 
środków w wysokości 0,5 mln zł), 
ulgi dla mieszkańców w podatku 
dochodowym (dla gminy może 
skutkować to obniżeniem docho-
dów o 1,6 mln zł), skutki reformy 

Budżet Gminy Koluszki na rok 2020 przyjęty

To ma być rok 
z nadwyżką budżetową

gospodarki odpadami, czy wresz-
cie skutki wprowadzonych w 2019 
roku i zapowiadanych w 2020 pod-
wyżek płac dla nauczycieli, a z do-
świadczenia wiemy, że zmiany 
kwot subwencji nigdy nie pokrywa-
ją faktycznych potrzeb. Dlatego też 
podobnie jak pan radny, kibicuję 
nam wszystkim, by w takiej postaci 
zrealizować budżet, co w praktyce 
oznaczałoby znaczące zmniejszenie 
zadłużenia, gdyż na rok 2020 zapla-
nowane zostały znaczne spłaty 
wcześniej zaciągniętych pożyczek - 
podkreślił burmistrz Koluszek Wal-
demar Chałat, komentując budżet 
na rok 2020 r.       

Przy tak skonstruowanym bu-
dżecie zadłużenie Gminy Koluszki 
zaplanowano na poziomie 45 proc. 
dochodów (ustawowy limit zadłu-
żenia to 60 proc.).       

- Jeżeli chodzi o deficyt i spra-
wy związane z zadłużeniem gminy, 
to mój pogląd jest taki, że warto ko-
rzystać ze środków unijnych i ze-
wnętrznych, ponieważ dzisiaj jeste-
śmy w okresie, kiedy te środki 
możemy pozyskiwać, a budżet gmi-
ny sam z siebie nie jest w stanie wy-
generować takich środków, które 
zapewnią gminie wkład własny na 
realizację zaplanowanych zadań. 
Dlatego też w odpowiednim czasie 
braliśmy kredyty na realizację tych 
zadań. Podkreślam, że są to kredyty 
inwestycyjne, czyli nie mają nic 
wspólnego z bieżącym funkcjono-
waniem jednostek gminy czy samej 
gminy - dodał burmistrz Koluszek.  

Do przegłosowanego budżetu 
odniósł się również obecny na sesji 
starosta łódzki wschodni Andrzej 

Dochody ogółem: 133,7 mln zł
- bieżące: 109,6 mln zł 
(w tym wpływy z podatku PIT i opłat lokalnych - 48 mln zł)
    
- majątkowe (m.in. sprzedaż nieruchomości i fundusze unijne):  
  24,5 mln zł

Wydatki ogółem: 132 mln zł

• oświata (utrzymanie, remonty, dowozy) – 32,7 mln zł  
(w tym subwencja oświatowa 16,4 mln zł)

• drogi – 18,5 mln zł
• gospodarka komunalna (utrzymanie sieci kan. i wod., odpa-

dy, tereny zielone) – 15,1 mln zł
• pomoc społeczna - 4 mln zł (w tym z budżetu państwa 1,3 mln zł)
• gospodarka mieszkaniowa (utrzymanie i termomoderniza-

cja) - 7,7 mln zł
• kultura – 2 mln zł
• sport – 1,7 mln zł (oraz rezerwa celowa 400 tys. zł)
• program 500 plus – 32,8 mln zł (dotacja z budżetu 31,6 mln zł) 

Wydatki na inwestycje: 32,8 mln zł

Spłata rat i pożyczek: 4,4 mln zł

Zadłużenie: 45 proc.  
(ustawowy limit zadłużenia to 60 proc.)       

Dochody Gminy Koluszki
- 2008 rok : 43 mln zł
- 2009 rok: 47 mln zł
- 2010 rok: 52 mln zł
- 2011 rok: 51 mln zł
- 2012 rok: 53 mln zł
- 2013 rok: 55 mln zł
- 2014 rok: 69 mln zł
- 2015 rok: 71 mln zł
- 2016 rok: 90,9 mln zł
- 2017 rok: 92 mln zł
- 2018 rok: 127,7 mln zł
- 2019 rok: 133,7 mln zł 

Opala: – Gratuluję Gminie Kolusz-
ki, bo chcę powiedzieć, że więk-
szość powiatów w Polsce ma kłopo-
ty z osiągnięciem równowagi 
między wydatkami bieżącymi a do-
chodami bieżącymi. Na szczęście w 
powiecie łódzkim wschodnim po-
dobnie jak w waszej gminie tego 
problemu nie ma, aczkolwiek nale-
ży zaznaczyć, że budżet Gminy Ko-
luszki jest dwukrotnie większy od 
budżetu naszego powiatu, czego 
serdecznie państwu gratuluję.

Starosta podziękował także 
za to, że w budżecie znalazły się 
ważne zadania, które gmina i po-
wiat będą wspólnie realizować. 
Chodzi tu o budowę tunelu pod to-
rami kolejowymi w Gałkówku, 
dobudowę nowego skrzydła do 
szkoły podstawowej i liceum, 
oraz przebudowę boiska szkolne-
go i budowę placu zabaw przy 
obiektach oświatowych przy ul. 
Budowlanych. 

(pw)       
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Kalendarium gminnych wydarzeń
 � 12 stycznia (niedziela) – WOŚP w Koluszkach, licytacja Klub „Cztery 
Struny Świata”, ul. Kościuszki 1, godz. 16.00-20.00

 � 12 stycznia (niedziela) – zwiedzanie muzeum połączone ze zbiórką 
na rzecz WOŚP, godz. 11:00-18:00, Sala Muzealna w Koluszkach,  
ul. 3 Maja 17

 � 12 stycznia (niedziela) – kolędowanie z radnymi, godz. 14:00, Miejski 
Ośrodek Kultury w Koluszkach, wstęp wolny

 � 26 stycznia – wycieczka do Teatru Powszechnego w Łodzi na komedię 
„Pomoc domowa” – spektakl o godz. 16.00, kontakt RO „Głowackiego”, 
512-998-400

Zachęcamy do przesyłania na adres redakcji (twk@koluszki.pl) informacji  
o planowanych wydarzeniach skierowanych do mieszkańców naszej gminy. 

Książki z konkursów  
trafiają do biblioteki

Koniec roku 2019 należał do bardzo 
udanych. Nasi Czytelnicy zgłosili nas do 
udziału w dwóch konkursach. Pierwszą 
była akcja „Przekazujemy 1000 książek 
dla biblioteki”. W jej wyniku 100 biblio-
tek otrzymało po 10 książek. W tym gro-
nie znalazła się także nasza Biblioteka. 
Do akcji zorganizowanej przez KINDER 
pod nazwą „Kinder mleczna kanapka. 
Przerwa na wspólne czytanie” zgłosiła 
nas również Czytelniczka. Tutaj potrzeb-
ne było jednak wspólne działanie polega-
jące na codziennym głosowaniu. Udało 
się! W ten sposób z nagród – książek o 
wartości 300 zł oraz dwóch puf - korzy-
stają nasi najmłodsi Czytelnicy. 

Wszystkim, którzy zgłosili Miejską Bibliotekę Publiczną w Kolusz-
kach oraz głosowali gorąco DZIĘKUJEMY!!!

(Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach)

12 stycznia zapraszamy na 

wspólne kolędowanie  
z radnymi. 

Wydarzenie muzyczne odbędzie się  
o godz. 14:00 w Miejskim Ośrodku Kultury  

w Koluszkach. 

Spotkanie organizuje Komisja Zdrowia.  
Wstęp wolny. Honorowy patronat  

nad wydarzeniem sprawuje  
Burmistrz Koluszek. 

ANNMED Poradnia Dietetyczna Anna 
Zielińska ponownie wita i zaprasza!

Tak jak wielu z Was czytało na naszym FB – wracamy po ciężkiej dłu-
giej przerwie, ale z „potrójną” siłą. Dietetyka to dziś bardzo popularna dzie-
dzina medycyny – również medycyny estetycznej. Jako dietetyk staram się 
pomóc swoim pacjentom wsłuchując się w ich potrzeby i niejednokrotnie 
problemy. W 2011 r. ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Me-
dycznym w Łodzi na kierunku Dietetyka, jednak jest to tak dynamicznie 
rozwijająca się dziedzina wiedzy, że bez aktualnych szkoleń, konferencji i 
śledzenia zmian w tym zakresie, wykonywanie tego zawodu nie miałoby 
sensu. Jestem osobą, która opiera swoją wiedzę na twardych dowodach na-
ukowych i rzetelnych badaniach klinicznych,  a nie na „trendach” dietetycz-
nych, które wielokrotnie mają się nijak do zaleceń Instytutu Żywności i Ży-
wienia. Dlatego edukując swoich pacjentów przekazuję im najnowsze 
informacje z zakresu dietetyki poparte licznymi badaniami. 

Podczas każdego spotkania, analizuję badania laboratoryjne krwi, mo-
czu, wykonuję analizę składu ciała za pomocą profesjonalnego sprzętu oraz 

szczegółowe pomiary obwodów ciała (ramiona, przedramiona, klatka pier-
siowa, talia, biodra, uda, łydki). Analiza składu ciała pozwala mi monitoro-
wać zmiany w zakresie tkanki tłuszczowej / masy mięśniowej, natomiast 
obwody ciała bardzo często pokazują jak bardzo zmienia się ciało pacjenta 
mimo, że na „wadze” nie obserwujemy większych różnic. Analiza składu 
ciała to nie tylko pomiar pomocny przy redukcji masy ciała, ale także w 
przypadku niedowagi pacjenta czy zaburzeń wchłaniania. 

Otyłość i nadwaga to ogromny problem społeczny, który narasta już od 
najmłodszych lat. Większość osób widzi w otyłości problem estetyczny, ja 
patrzę na otyłość globalnie, zdrowotnie. Dlatego edukacja – to pierwsze co 
robię podczas każdego spotkania. Jadłospisy indywidualne – to kolejny 
etap naszej współpracy. Jednak problem tkwi jeszcze gdzie indziej: JA-
KOŚĆ DZISIEJSZEJ ŻYWNOŚCI. Dlatego częstotliwość występowania 
chorób przewodu pokarmowego, cukrzycy (już od najmłodszych lat), no-
wotworów drastycznie rośnie. 

Mogę pomóc m.in. w otyłości, nadwadze, cukrzycy, zespole metabo-
licznym i jego elementach (np. hipercholesterolemii), nieswoistych zapale-
niach jelit, niedoczynności tarczycy, chorobie Hushimoto, rekonwalescen-
cji w czasie leczenia choroby nowotworowej, chorobie wrzodowej żołądka 
czy dwunastnicy, refluksie żołądkowo-przełykowym, a także wielu scho-
rzeniach dermatologicznych. 

Mam pod swoją opieką: dzieci, dorosłych, osoby starsze, osoby niepełno-
sprawne, kobiety w ciąży, kobiety karmiące, osoby aktywne fizycznie. 

Jak działam? Edukacja grupowa, konsultacje indywidualne, warszta-
ty kulinarne, prelekcje dla przedszkoli i szkół, warsztaty dla firm. 

Gdzie działam? Koluszki, Brzeziny, Łódź, Częstochowa.
Szanowni Pacjenci: Jeśli tylko potrzebujecie większej i rzetelnej por-

cji wiedzy nt. swojego właściwego, dostosowanego do Waszego aktualne-
go stanu zdrowia sposobu odżywiania i doboru produktów spożywczych – 
ZAPRASZAM POMOGĘ, ANNMED PORADNIA DIETETYCZNA  
Anna Zielińska, tel.: 533 60 80 90

Zapraszam do śledzenia mojego fb https://www.facebook.com/ann-
med.dietetyk oraz strony internetowej: www.annmed.pl
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Co nowego w sprawie 
wiaduktu?

Z najnowszych informacji płynących od Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Łodzi wynika, że rok 2020 będzie okresem poszukiwania środków do sfi-
nansowania inwestycji. Rozpoczęcie budowy nowego wiaduktu w Kolusz-
kach planowane jest na 2021 r. Budowa ma potrwać od 1,5 do 2 lat. 

Przypomnijmy, że konieczność powstania nowej przeprawy drogo-
wej nad torami kolejowymi, wiąże się ze złym stanem technicznym obec-
nego wiaduktu. Okresowe łatanie okazało się mało wydajne i wymusza 
angażowanie coraz większych środków finansowych. Dokumentacja pro-
jektowa jest już gotowa. Niestety nowy wiadukt będzie przebiegał w tym 
samym śladzie co obecny, a to zapowiada bardzo duże problemy komuni-
kacyjne dla mieszkańców podczas prac inwestycyjnych. 

(pw)     

Wykonawcy wracają na plac  
budowy w Lisowicach 

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Koluszkach odbyli naradę ko-
ordynacyjną z wykonawcą parku wodnego w Lisowicach, w temacie dal-
szego prowadzenia prac budowlanych. Mają one zostać wznowione w 
styczniu. Gmina po etapie kontrolnym otrzymała już wszystkie wymaga-
ne pozwolenia i decyzję środowiskową. 

Podtrzymuje także ubiegłoroczną deklarację o wakacyjnym terminie 
oddania wszystkich zaplanowanych atrakcji do użytku. W najbliższych 
miesiącach kontynuowana będzie zatem budowa dróg dojazdowych, 
drewnianych pomostów, parku linowego, plaży ze zjeżdżalnią, czy infra-
struktury do obsługi deski wodnej.

Pod koniec stycznia cały teren nad zbiornikiem ma zostać objęty mo-
nitoringiem, złożonym z 20 kamer. Uruchomienie kamer ma m.in. zapo-
biec aktom wandalizmu. A te niestety się zdarzają. Dla przykładu w ostat-
nim czasie na drewnianym pomoście ktoś próbował rozpalić ognisko.     

(pw)      

Media alarmują, że w 2020 r. 
czeka nas kolejny śmieciowy 
wstrząs cenowy. Pesymiści wiesz-
czą, że w zależności od części kra-
ju, może on wynieść nawet do 400 
proc. Co przyniesie przyszłość, 
czas pokaże. W Gminie Koluszki 
krytyczną datą będzie 1 maja, gdy 
zacznie obowiązywać nowa umo-
wa na odbiór odpadów. Obserwu-
jąc to co dzieje się w sąsiednich 
miastach i gminach, nie powinni-
śmy się jednak spodziewać tego, 
że po nowym przetargu ceny pozo-
staną na tym samym poziomie. 

Przypomnijmy jednocześnie, 
że od 1 maja segregacja będzie 
obowiązywać wszystkich miesz-
kańców, bez wyjątków. I dotyczy 
to zarówno osoby fizyczne, jak 
również firmy, zakłady pracy, 
szkoły czy przychodnie. Za omija-
nie tego obowiązku będzie groziła 
kara w wysokości nawet cztero-
krotności opłaty standardowej. Co 

Zmiany w odbiorze  
odpadów w 2020 roku

więcej, firma odbierająca odpady 
będzie miała obowiązek donosze-
nia o tym fakcie gminie. 

Zgodnie z nowymi wytyczny-
mi w styczniu gmina wprowadzi 
nowy numer konta do obsługi opłat 
za odpady. Ma to usprawnić kon-
trolę w dwu kierunkach: z jednej 
strony posłuży do sprawdzania 
tego czy gmina środków z opłat 
wnoszonych przez mieszkańców 
na obsługę śmieci, nie wydaje na 
inne zadania; z drugiej strony jed-
no konto ma ułatwić weryfikację 
tego, czy gmina przypadkiem nie 
dopłaca do systemu, starając się w 
ten sposób obniżyć cenę odbioru 
odpadów dla mieszkańców. 

Podczas minionej sesji Rady 
Miejskiej w Koluszkach, wprowa-
dzona została uchwała o obniżeniu 
opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi dla domków let-
niskowych. Do tej pory właściciele 
powyższych nieruchomości wnosi-

li opłatę w wysokości 400 zł za 
rok. W 2020 r. opłata ta wyniesie 
169,30 zł za rok. Dodajmy, że re-
gulacja ta nie dotyczy ogrodów 
działkowych. 

Rodzinne ogrody działkowe 
zobowiązane są do zawierania wła-
snych (grupowych) umów na od-

biór odpadów. Mogą to czynić z 
dowolną firmą wykonującą po-
wyższe usługi. Dodajmy, że po-
dobnie jak inni mieszkańcy czy fir-
my, zgodnie z ustawą ogrody 
działkowe zobowiązane są rów-
nież do segregacji śmieci.       

(pw) 

Karmniki rozdane
Mieszkańcy odebrali 

ostatnią partię z 200 karmni-
ków, które Gmina rozdawała 
w ramach opieki nad małymi, 
ćwierkającymi ptakami. Na 
wiosnę ruszy akcja przekazy-
wania mieszkańcom budek lę-
gowych dla jerzyków i nieto-
perzy. Stworzenia te są 
szczególnie pożyteczne dla 
człowieka, ponieważ postrze-
gane są jako zabójcza broń 
przeciw komarom. O zapisach 
będziemy informować. Budki 
finansowane są przez gminę i 
rozdawane za darmo.      (pw)
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Trzeba przyznać, że organiza-
torom koluszkowskiego Orszaku 
Trzech Króli nie brakuje pomy-
słów do tego, by zaskakiwać 
uczestników tego barwnego świą-

tecznego widowiska. W tym roku 
zagranie jednego z trzech Króli, 
okazało się niezwykle miłym zada-

niem. W orszaku, Mędrców ze 
Wschodu wiozła bowiem prawdzi-
wa kareta, którą otaczali jeźdźcy 
na koniach. Nie trzeba dodawać, że 
widok ten przykuwał uwagę każ-

Orszak Trzech Króli barwnie  
przemaszerował przez Koluszki

dego przechodnia. Co więcej, w 
drodze z kościoła Św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej, po raz pierwszy 
zorganizowany został krótki przy-
stanek, podczas którego uczniowie 
z naszych szkół zaprezentowali 
jedną z części orszakowych jase-
łek. Dodajmy, że w pochodzie kro-
czyli również Maryja i Józef w ho-
norowej asyście strażaków.

Nie mniej widowiskowa okaza-
ła się druga część uroczystości, prze-
prowadzona w kościele Niepokala-
nego Poczęcia NMP. Wiele radości 
zebranym przysporzyło rozstrzy-
gnięcie konkursu na najpiękniejszą 
gwiazdę betlejemską oraz na najcie-
kawsze przebranie kolędnika. Stroje 
oraz gwiazdy były prezentowane 
osobiście i oceniane przez jury. Wy-
darzenie zakończył krótki koncert 
kolęd i pastorałek, oraz poczęstunek 
i ognisko przed domem parafialnym. 
A wszystko to służyło oczywiście 

dobrej zabawie i wspólnemu święto-
waniu tego jakże ważnego przesła-
nia, że Pan Bóg przychodzi z rado-
ścią i pokojem do każdego 
człowieka. Dobrego roku.            (pw) 

Wyniki konkursu na najładniejsze przebranie dla kolędnika 

Wiek przedszkolny
1. miejsce - Szczepan Poborczyk
2. miejsce - Jakub Kowalczyk
3. miejsce - Julia Wawrzonowska

Wyróżnienie - Jurek Pająk
Wiek szkolny

1. miejsce - Szymon Sztuka
2. miejsce - Paweł Zychla
3. miejsce - Michał Lebkuchen

Wyróżnienia: Marysia Wawrzonowska, Marysia Łudzikowska
Dorośli

1. miejsce - Jan Gierach
2. miejsce - Wiktor Stępniewski
3. miejsce - Jerzy Miksa

Wyniki konkursu na najładniejszą gwiazdę betlejemską. 
Dzieci kl. I - III

1. miejsce - Szymon Gryglak
2. miejsce - Michał Lebkuchen

Dzieci kl. IV – VIII
1. miejsce - Natalia Chruścielewska
2. miejsce - Michał Malarz
3. miejsce - Wojciech Sipak

Wyróżnienie: Jakub Lebkuchen
Dzieci i młodzież niepełnosprawna

1. miejsce ex aequo - Piotr Przybylski i Anna Chruścielewska
Dorośli:

1. miejsce - Roman Wylazłowski

Organizatorzy Orszaku Trzech Króli składają podziękowania dla
o pana Burmistrza Koluszek Waldemara Chałata za objęcie 

patronatem tej imprezy oraz wsparcie finansowe umożliwiające 
ufundowanie części nagród,

o ks. dziekana Sławomira Jałmużnego, 
o ks. Grzegorza Świtalskiego,
o dyrekcji i pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury
o Firmy Handlowej „ANPOL” z Koluszek
o grupy Caritas przy kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP 

w Koluszkach 
o Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
o kolędników prezentujących jasełka ze Szkoły Podstawowej  

nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach 
o Koluszkowskiego Szczepu Harcerskiego „Niebo”
o Ochotniczej Straży Pożarnej
o zespołu Zygmuntowiacy
o Nadleśnictwu Brzeziny
o artystów uczestniczących w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek 

oraz ich opiekunów z Przedszkola nr 2, Szkoły Podstawowej 
nr 2, I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach, Szkoły 
Podstawowej w Będzelinie, chórowi Regnavit Dominus z 
parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, scholi Armia Pana 
z parafii p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach.

Dodatkowe serdeczne podziękowania organizatorzy składają wszystkim 
osobom zaangażowanym w obsadę konną t.j.:

−	 p. Kazimierzowi Kucharskiemu właścicielowi zaprzęgu, 
którego powożącym był p. Krzysztof Kaczorowski w asyście 
żony Doroty i córki Alicji,

−	 p. Łukaszowi Marczykowi właścicielowi 3 koni z prywatnej 
hodowli z Jeziorka, który uczestniczył w orszaku wraz 
z pozostałymi jeźdźcami: p. Kindze Benec i p. Piotrowi 
Karlińskiemu,

−	 p. Joannie Palińskiej przybyłej na własnym koniu z 
miejscowości Regny,

−	 p. Sylwii Kaczorowskiej, która jechała na klaczy, której 
właścicielem jest p. Krzysztof Kaczorowski
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Akcja Świąteczna Paczka  
w Szkole Podstawowej Nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1 składa podziękowania kierownictwu i pra-
cownikom koluszkowskich sklepów SPAR i BIEDRONKA (ul. Słowac-
kiego), wolontariuszom oraz wszystkim osobom o wielkim sercu, którzy 
włączyli się w przeprowadzenie akcji ŚWIĄTECZNA PACZKA. Udało 
nam się zabrać 25 wózków artykułów spożywczych, które przekazano 
najbardziej potrzebującym. Koordynatorami akcji byli p. Małgorzata 
Hejchman, p. Katarzyna Krajewska i p. Dariusz Borkowski

Szkolne Studio Animacji  
w „JEDYNCE”

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach po raz kolejny 
mieli możliwość  pracy z wykorzystaniem nowoczesnych metod – tym ra-
zem animacji poklatkowej. W ramach projektu „Have a Brave Trip” two-
rzyli filmy animowane, których tematyka związana była z promowaniem  
postaw empatii, koleżeństwa. Uczniowie animowali  krótkie scenki, w 
których pokazywali, że warto jest być dobrym i pomocnym. To wszystko 
w kontekście dbania o bezpieczeństwo, troski o młodszych, słabszych, in-
nych i niepasujących do ogólnie przyjętego kanonu.

Przez kilka tygodni uczniowie przygotowywali się do warsztatów 
poprzez  analizę wcześniej zrealizowanych animacji (również tych przy-
gotowanych przez młodzież i nauczycieli z Włoch i Niemiec), wymyśla-
nie i tworzenie różnych wariantów scenariuszy oraz poznawanie różno-
rodnych efektów i technik animacji. Uczniowie najpierw wymyślali 
fabuły swoich filmików, następnie rysowali tła, a na koniec tworzyli bo-
haterów. Największą frajdę mieli jednak z animowania scen. Podczas za-
jęć warsztatowych prowadzonych przez p. Paulinę Szewczyk, instruktora 
z Łódzkiej Wytwórni Filmów Oświatowych, dowiedzieli się, jak ożywić 
papierowe postaci, nadać im charakter i wykorzystać do podzielenia się 
ważnym przekazem, np. , że „Inny nie znaczy gorszy”, że „Słowa  potra-
fią ranić”, czy zachęcić do zauważenia wokół nas osób, które być może 
potrzebują naszej pomocy. 

Uczestnicy zajęć mogli doświadczyć tego, jak wiele trudu i cierpli-
wości wymaga przygotowanie kilkusekundowej sceny, ale też poczuć ra-
dość tworzenia i satysfakcję  z uzyskanych efektów. Filmy stworzone 
przez młodzież posłużą do działań profilaktycznych w klasach młodszych 
oraz w zaprzyjaźnionych  przedszkolach. Będą też dostępne dla szerokie-
go grona na platformie, która upowszechnia i udostępnia produkty końco-
we międzynarodowych projektów edukacyjnych, realizowanych w ra-
mach programu Erasmus+. 

Nowy sezon 2020 lodowiska  
BIAŁY ORLIK
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 go-
dzinach otwarcia lodowiska.
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  
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„Grudzień w Przedszkolu 
w Różycy”

Już w pierwszych dniach grudnia przedszkolaki z Różycy aktywnie 
zaczęły miesiąc. 4 grudnia grupa „Stokrotek” wzięła udział w „Mikołaj-
kowych zawodach sportowych” w Szkole Podstawowej w Długiem.  
Wszystkie dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc w poszczególnych 
konkurencjach. Liczyła się radość i zabawa, a także udział w zawodach 
sportowych z innymi kolegami i koleżankami z miasta i gminy Koluszki. 
06.12  Przedszkole w Różycy odwiedził Św. Mikołaj ze swoimi pomocni-
kami . Przedszkolaki zaprezentowały piosenkę o Mikołaju, a  w zamian 
otrzymały świąteczne życzenia i górę słodyczy. Dnia 10. 12 odbyło się 
spotkanie dzieci z Leśnikiem. Pan Grzegorz Marczyński zapoznał nas z 
pracą leśnika, przekazał ciekawostki o życiu lasu, przypomniał o dokar-
mianiu zwierząt w czasie zimy i obdarował przedszkolaków upominkami. 
Dzieci z grupy „Biedronki” i „Stokrotki” w dniu 12.12brały udział w 
warsztatach „Dawno temu przy choince” w Sali Muzealnej w Kolusz-
kach. Miały okazję poznać tradycję dawnego obchodzenia Świat Bożego 
Narodzenia i dekorowania choinki. Na koniec przedszkolaki stworzyły 
papierową ozdobę- gwiazdkę. Od połowy grudnia każda sala zmieniła de-
korację na świąteczną. Dzieci wraz z wychowawczyniami wykonały dla 
rodziców upominek świąteczny w formie widokówki lub drzewka świą-
tecznego.  Od 17 do 18 grudnia w przedszkolu odbywały się występy 
świąteczne. Dzieci z młodszych grup przedstawiały inscenizację panują-
cej pory roku i tradycji związane z Świętami Bożego Narodzenia a starsze 
grupy zaprezentowały Jasełka. Wszystkie występy były nie zapomniany-
mi chwilami dla zgromadzonych rodziców i gości. Kulminacją całego 
spotkania było przybycie św. Mikołaja i obdarowanie wszystkich dzieci 
prezentami. 

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia przedszkolaki wraz z „cio-
ciami” dzieliły się opłatkiem, składały życzenia i śpiewały kolędy. Nie 
zabrakło oczywiście słodkiego akcentu spotkania. Czas oczekiwania na te 
niezwykłe święta dzieci spędziły w przedszkolu bardzo aktywnie, przy-
gotowując się do tych rodzinnych świąt.
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Pierwsza wycieczka  
Klubu Podróżnika

„Tylko ten, kto wędruje, odnajduje nowe ścieżki” mówi dawne i 
wciąż aktualne norweskie przysłowie, które inspiruje uczestników Klubu 
Podróżnika działającego w Sali Muzealnej Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Koluszkach. 

Pod koniec grudnia 2019 roku członkowie Klubu, pod przewodnic-
twem Mateusza Jaśkiewicza, wyjechali na jednodniową wycieczkę do 
Warszawy. Zwiedzanie stolicy Polski grupa rozpoczęła bardzo oryginal-
nie - od wizyty w Fotoplastikonie Warszawskim. 

To wyjątkowe miejsce przeniosło widzów w czasie do XIX-wiecznej 
Warszawy, której już nie zobaczymy chodząc po jej ulicach. Warto pod-
kreślić, że Warszawski Fotoplastikon jest najstarszym czynnym fotopla-
stykonem w Europie! Kolejnym punktem programu była wizyta w Pałacu 
Kultury i Nauki oraz oglądanie Warszawy z tarasu widokowego na 30 
piętrze budynku. Następnie grupa odwiedziła ewangelicki Kościół  
św. Trójcy oraz Zachętę, czyli Narodową Galerię Sztuki. Tam czekało 
spotkanie wystawami pt. „Zmiana Ustawienia - Polska scenografia te-
atralna i społeczna w XX i XXI wieku” oraz „Radek Szalaga. Miejsca, 
których nie miałem zamiaru zobaczyć”. 

W programie zwiedzania Warszawy nie mogło także zabraknąć Pla-
cu Piłsudskiego oraz wizyty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Po tym 
grupę czekała niespodzianka, czyli wizyta w Hotelu Europejskim, który 
przeszedł gruntowną renowację i jest pełen współczesnych dzieł sztuki 
użytkowej. Dalej w programie znalazł się spacer po Krakowskim Przed-
mieściu oraz kompleksowe zwiedzanie Zamku Królewskiego w Warsza-
wie i Starego Miasta w Warszawie. Z uwagi na to, że był to okres przed-
świąteczny, wycieczka Klubu Podróżnika zakończyła się w ogrodach 
Pałacu w Wilanowie, gdzie każdego wprawiły w zachwyt świąteczne ilu-
minacje królewskich ogrodów. Z pewnością nie była to ostatnia wyciecz-
ka Klubu Podróżnika do Warszawy, gdyż jeden dzień to zdecydowanie za 
mało, aby poznać stolicę Polski. 

Warto wspomnieć, że Klub Podróżnika działa już od października 
2019 roku. Jego członkowie spotykają się regularnie, raz w tygodniu w 
Sali Muzealnej w Koluszkach. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. W 
planach Klub Podróżnika ma już kolejne wyjazdy, także zagraniczne.  
Serdecznie zapraszamy!
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ORSZAK TRZECH KRÓLI
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GRAMY, BO LUBIMY POMAGAĆ DZIECIOM DLA RATOWANIA 
ZDROWIA I ŻYCIA ! 

„Wiatr w Żagle”  
Gramy z WOŚP w 28 Finale!

28. Koluszkowski Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 
12 stycznia 2020 roku, kwestować będzie 
87 wolontariuszy zbierających pieniążki na 
pozyskanie środków DLA ZAPEWNIE-
NIA NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW 
DIAGNOSTYCZNYCH I LECZNI-
CZYCH W DZIECIĘCEJ MEDYCYNIE 
ZABIEGOWEJ.

Kwestujących wolontariuszy po-
znamy po zalaminowanych puszkach 
z tasiemką, specjalnych kolorowych 
identyfikatorach, na których znajdo-
wać będą się ich dane i zdjęcie, infor-
macje sztabu i nazwisko szefa, a także 
hologram i kod. Sztab działać będzie 
w składzie:  w składzie Antoni Tom-
czyk, Joanna Jeżyna, Krzysztof Grze-
lak, Agnieszka Szulc, Marta Siemiń-
ska, Krzysztof Dobrogoszcz i Piotr 
Mróz i  mieścić się będzie w Klubie 
Muzycznym Cztery Struny Świata 
Koluszki. Kościuszki 1. Oprócz zbiór-
ki pieniędzy w godz.16.00-20.00 od-
będzie się sprzedaż jak i licytacja 
otrzymanych przedmiotów oraz wy-
stęp zespołu TeTe.  Zapraszamy Nad 
bezpieczeństwem wolontariuszy czu-

wać będzie policja powiatu Łódzkiego wschodniego i członkowie kolusz-
kowskiego sztabu WOŚP. 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
w Sali Muzealnej w Koluszkach

Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach oraz Stowarzyszenie Histo-
ria Koluszek serdecznie zapraszają do odwiedzin Sali Muzealnej w Ko-
luszkach podczas 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 12 
stycznia 2020 roku w godz. 11:00-18:00 w Sali Muzealnej czekać będzie 
na Państwa specjalne oprowadzanie po ekspozycji z przewodnikiem, her-
bata z zabytkowego samowara oraz przymierzanie strojów historycznych. 
Będzie to szansa, aby wesprzeć zbiórkę pieniędzy do puszek Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszamy również wszystkich wolonta-
riuszy WOŚP na gorącą herbatę. Zapraszamy! 

Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl
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Piątek 10.01
15:00 Misiek i chiński skarb 
17:00 Futro z misia
19:00 Pan T. 

Sobota 11.01
15:00 Misiek i chiński skarb 
17:00 Futro z misia
19:00 Pan T. 

Niedziela 12.01 Kino nieczynne

Środa 15.01 17:30 Futro z misia 2D Pol
19:30 Pan T. 2D Pol

Czwartek 16.01 17:30 Futro z misia 2D Pol
19:30 Pan T. 2D Pol
Pan T.
Komedia / Dramat / Polska / 2019 /
2D Polska

Powstająca z powojennych ruin Warszawa 
roku 1953 to miejsce, w którym wszystko jest 
możliwe. Wszechobecna niepewność, donosy i 
kontrola oswajane są wódką i dobrym towarzy-
stwem, w podziemiach kościoła daje się słyszeć 
jazz, a przypadkowe spotkanie w toalecie z I sekre-
tarzem Bolesławem Bierutem może zakończyć się 
niespodziewaną nietrzeźwością. Życie głównego 
bohatera nabierze tempa, gdy władze zaczną po-
dejrzewać go o niecne zamiary wysadzenia Pałacu 
Kultury i Nauki, ponętna uczennica zaszokuje go 
niespodziewanym wyznaniem, a Urząd Bezpie-
czeństwa zacznie śledzić każdy jego ruch. 

Misiek i chiński skarb
Animacja / Przygodowy / USA/Indie/Korea 
Płd./Chiny / 2019 /  2DDubbing

Po licznych przygodach w Nowym Jorku, ulu-
biony Misiek całego świata myślał, że może 
nareszcie odsapnąć. Nic bardziej mylnego – 
nowa przygoda czai się tuż za rogiem! I to do-
słownie, bowiem w lodowych górach rozbija 
się tajemniczy samolot. Okazuje się, że na jego 
pokładzie znajduje się naukowiec, który wyru-
szył w podróż by odnaleźć, wcześniej niż jego 
niecny konkurent – Dexter, pewien magiczny 
przedmiot.

Futro z misia
Komedia / Polska / 2019 / 2D Polska

Boss podhalańskiej mafii, o wiele mówiącej 
ksywie Nerwowy, jest wściekły. Jego ludzie 
podczas brawurowej akcji ukradli z komisaria-
tu w Tczewie 120 kilogramów ziołowej herbat-
ki. Po cholerę gangsterom ziołowa herbatka? 
No właśnie. W policyjnym magazynie miała 
być marihuana, ale ktoś ubiegł zakopiańskich 
zakapiorów i zwiał z towarem. Całej sprawie 
bacznie przyglądają się agenci Dzik i Żubr  
z CBŚ, którzy podejrzewają przekręt na woje-
wódzką skalę. Tymczasem na Pomorzu ktoś 
handluje doskonałej jakości „trawką”…

HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
11 kolejka sobota 4 stycznia

Opel Reaktywacja - Strefa Zrzutu 5-1
O. Kacperski(2), Krajewski, Kędzierski, Kmieć - Chłądzyński

Czerwone Diabły - KP PSP Koluszki 15-0
Perek(5), Sztuka(5), Marczyk, Waszczykowski, Lubczyński, Jankowski, 

Wojtaszek

Misie - Łap Gołębia 9-0
Meszka(3), Krawczyk(2), Skwarek(3), Pietrzak

FitCentrum & I LO - Grube Wióry 6-1 
Nasalski(3), Grabski(2), Warchoł-Koperniak

Mariany - Galkówek LKS 6-1 
Adamczyk(2), Romanowski, Kołada, Gajewski, Tomczyk-Mędry

12 kolejka niedziela 5 stycznia

KP PSP Koluszki - Gałkówek LKS 4-0 
Wolski(2), Bernaciński, Kotynia

Fit Centrum & I LO – Mariany 7-1
Warchoł(2) M. Grabski(2), M. Grabski, Drabik, Drzymała - Kołada

Strefa Zrzutu - Łap Gołębia 0-0

Czerwone Diabły - Misie 3-2 
Perek, Sztuka, Marczyk - Pietrzak, Markiewicz

Opel Reaktywacja - Grube Wióry 1-3 
Grzelak - Koperniak, Stpień, Prus

TABELA HLPN 
LP. DRUŻYNA MECZE PKT. BRAMKI
1. CZERWONE  DIABŁY 12 31 78 - 15
2. FIT CENTRUM&ILO 12 26 37 - 9
3. MISIE 12 25 40 - 12
4. GRUBE WÓRY 12 20 32- 32
5. ŁAP GOŁĘBIA 12 19 27 - 32
6. GAŁKÓWEK LKS 12 19 26- 37
7. MARIANY 12 15 27- 45
8. KP PSP KOLUSZKI 12 12 19 - 44
9. STREFA  ZRZUTU 12 5 12- 31
10. OPEL REAKTYWACJA 12 4 15 - 54

13 kolejka Sobota 11-01
godz. 14.30  - KP PSP Koluszki  -FitCentrum&I LO
godz. 15.05  - Łap Gołębia  -Opel Reaktywacja
godz. 15.40  - GalkówekLKS  -Misie
godz. 16.15  - Grube Wióry -Mariany
godz. 16.50  - Czerwone Diabły -Strefa Zrzutu

14 kolejka Niedziela 12.01
godz. 13.30  - Gałkowek  -Opel Reaktywacja
godz. 14.05   - Misie  -KP PSP Koluszki
godz. 14.40  - FitCentrum&I LO -Czerwone Diabły
godz. 15.15  - Mariany  -Strefa Zrzutu
godz. 15.50  -Grube Wióry -Łap Gołębia 

KOLEJKI W STYCZNIU: 
18-19 stycznia; 25-26 stycznia 
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Biuro Rachunkowe  
Kredo

Małgorzata Zielińska

Koluszki ul. 11 Listopada 65 
pokój 312  

(budynek Urzędu Miejskiego)
pn. – pt. 8.00-15.00

tel. 532-155-142

Księgowość  
dla małych i dużych firm, 

doradztwo, pity

Amelka, Jagoda i Karol na podium  
35. Biegu Sylwestrowego w Łodzi!

Prawie 200 zawodników w 
tym 13 z LKS Koluszki wzięło 
udział w biegu młodzieżowym na 
2000 m w Łodzi. Nasi młodzi bie-
gacze spisali się znakomicie, ambit-
nie walcząc do końca o jak najlep-
sze miejsce. Konkurencja zarówno 
wśród dziewcząt jak i chłopców 
była bardzo mocna, wystartowało 
wielu wspaniałych zawodników 
m.in: z Boguszyc, Pabianic, RKS 
Łódź. Wśród dziewcząt, tak jak w 
ubiegłym roku trzecia była Amelia 
Napierała, czwarta o rok młodsza 
Jagoda Nowakowska, 7. Adrianna 
Siemińska. W pierwszej trzydziest-
ce Sylwia Janik i Ania Siemińska. Pierwsze dwa miejsca zajęły siostry 
Aleksandra (2004) i Martyna Karolczuk (2005) LUKS Boguszyce. W 
chłopcach po zaciętej walce o drugie miejsce, trzeci był Karol Sokołow-
ski, 7. Maciej Jerzyna, 9. Igor Cel, 12. Karol Szewczyk, 18. Radosław Ba-
biarski. 25-35. Antoni Karliński, Michał Smyka, Piotr Chojnacki. Zwy-
ciężył Kacper Kurowski (UKS Azymut Pabianice), drugi Piotr Kleczewski 
UKS Filipides Teresin. W biegu VIP-ów na 1 km siódme miejsce zajął 
radny i trener w/w zawodników Antoni Tomczyk.  

Mocny start zawodników „Pietrzyk 
Running Team” w biegach w Łodzi

Tradycyjnie już zawodnicy KP RUN pożegnali stary rok udziałem w 
XXXV Biegu Sylwestrowym, który odbył się 31 grudnia w Arturówku. 
Lider ekipy Krzysztof Pietrzyk z wynikiem 33,48 zajął 5 miejsce w kate-
gorii open oraz pierwsze w kategorii wiekowej M/40. Pozostali zawodni-
cy teamu, 10 kilometrową trasę przebiegającą przez malowniczy Las Ła-
giewnicki, pokonali zajmując wysokie lokaty w kategoriach wiekowych. 

Mocnym akcentem biegowym Pietrzyk Running Team rozpoczął 
również nowy 2020 Rok. 5 stycznia w 4 edycji City Trail w Łodzi, na 
5-kilometrowym dystansie zawodnicy walczyli o utrzymanie I pozycji w 
klasyfikacji drużynowej. Świetnie pobiegli: Magdalena Pierzchała 
(20,22), Krzysztof Pietrzyk (16,53), Marcin Łęgocki (19,05), Mariusz 
Racz (19,13), Dariusz Szelest (20,32) i Maciej Radczyc (20,58).  Już na-
stępnego dnia zawodnicy stawili się na starcie 4 Biegu Trzech Króli w 
łódzkiej Manufakturze. Blisko 3000 biegaczy zmagało się z 5-kilometro-
wą trasą przebiegającą Al.Kościuszki, ul. Zachodnią i pięknie rozświetlo-
ną ulicą Piotrkowską. Bieg wygrał Michał Olejnik z Pabianic. Małgorza-
ta Jagiełło z czasem 21,53 i Katarzyna Szostek (23,14) zajęły I i II miejsca 
w kat. K/50. Padło wiele rekordów życiowych, Darek Szelest (19,45), 
Maciej Radczyc (19,55), Krzysztof Simon (22,45) i Łukasz Łukasik 
(20,27). Ta szybka, atestowana „piątka” była doskonałym pomysłem na 
urozmaicenie zimowego treningu. Wszystkim, którzy  postanowili wraz z 
początkiem roku zrzucić nadmiar kilogramów, życzmy wytrwałości i do 
zobaczenia na biegowych trasach.

Burmistrz Koluszek
 informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, 
95-040 Koluszki od dnia 07.01.2020 r. do dnia 28.01.2020 r. wywieszony 
jest wykaz obejmujący niżej wymienione nieruchomości stanowiące wła-
sność Gminy Koluszki, przeznaczone do dzierżawy na okres 3 lat:

- działka nr 21 o pow. 13 775 m2, obręb 3 miasta Koluszki,
- działka nr 205 o pow. 2 292 m2, obręb 4 miasta Koluszki,
- działka nr 16/16 o pow. 1 305 m2, obręb 3 miasta Koluszki,
- część działki nr 517/5 o pow. 61 m2, obręb 5 miasta Koluszki. 

Szczegółowych informacji udziela  
Referat Zagospodarowania Przestrzennego  

i Gospodarki Nieruchomościami,  
telefon 44 725 67 53.

UWAGA kierowcy
Od 1 stycznia 2020 r. należy pilnować 30-dniowego terminu zgłosze-

nia sprzedaży lub zakupu pojazdu, a także rejestracji pojazdu sprowadzo-
nego z zagranicy. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara w wyso-
kości nawet 1000 zł.
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Zmiany w ustawie  
Prawo o Ruchu Drogowym

6 grudnia 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące „korytarza 
życia” oraz jazdy zgodnie z zasadą zamka błyskawicznego – tzw. jaz-
dy na suwak.

Korytarz życia
Obowiązek tworzenia kory-

tarza życia dotyczy kierowców 
poruszających się drogami o co 
najmniej dwóch pasach ruchu w 
jednym kierunku. W sytuacji wy-
magającej utworzenia korytarza 
życia kierujący pojazdami po-
winni umożliwić swobodny prze-
jazd pojazdom służb ratowni-
czych poprzez odpowiednie 
usytuowanie.

Zgodnie z przyjętą zasadą kie-
rujący pojazdami, poruszający się 
lewym pasem będą musieli zjechać 
do lewej krawędzi pasa, a pozosta-
li do prawej krawędzi. Sprawne 
utworzenie korytarza życia będzie 
szczególnie ważne na drogach wie-
lopasmowych, ponieważ dla służb 
ratowniczych liczy się każda se-
kunda. Im szybciej kierujący po-
jazdami zrobią dla nich miejsce, 
tym większa szansa na uratowanie 
życia.

Niezwykle ważnym jest fakt 
wyznaczenia miejsca na korytarz 
życia, który w przypadku kilku 
pasów ruchu zawsze będzie wy-
stępować po lewej stronie (tj. po-
między lewym pasem ruchu i pa-
sem z nim sąsiadującym). Tym 
samym kierowca nie będzie mu-
siał się zastanawiać, z której stro-
ny nadjedzie pojazd uprzywilejo-
wany.

Jazda na suwak
Przepisy dot. „jazdy na su-

wak” precyzują sposób zachowa-
nia kierowców w sytuacji wystę-
powania zatoru na drodze, przy 
jednoczesnym zanikaniu pasa ru-
chu lub występującej na nim prze-
szkodzie.

Zgodnie z nowymi przepisa-
mi (art. 22 ust. 4a i 4b ustawy 
– Prawo ruchu drogowym) w wa-
runkach znacznego zmniejszenia 

prędkości na jezdni z kilkoma pa-
sami ruchu w tym samym kierun-
ku jazdy, w przypadku gdy nie ma 
możliwości kontynuacji jazdy pa-
sem ruchu z powodu wystąpienia 
przeszkody na tym pasie ruchu 
lub jego zanikania, kierujący po-
jazdem poruszający się tym pa-
sem ruchu nie będzie miał (jak do-
tychczas) obowiązku ustępowania 
pierwszeństwa pojazdowi jadące-
mu po pasie ruchu (mającym kon-
tynuację), na który zamierza wje-
chać.

Przepis art. 22 ust. 4a ustawy 
wskazuje, że w takiej wyjątkowej 
sytuacji drogowej kierujący pojaz-
dem poruszający się sąsiednim pa-
sem ruchu (mającym kontynuację) 
jest obowiązany bezpośrednio 
przed miejscem wystąpienia prze-
szkody lub miejscem zanikania 
pasa ruchu, umożliwić jednemu 
pojazdowi lub jednemu zespołowi 

pojazdów, znajdującym się na ta-
kim pasie ruchu, zmianę tego pasa 
ruchu na pas sąsiedni, na którym 
istnieje możliwość kontynuacji 
jazdy.

Przywołany wyżej przepis na-
leży czytać zgodnie z intencją usta-
wodawcy, który miał na celu 
przede wszystkim zapewnienie 
większej płynności ruchu na całym 
przekroju (szerokości) jezdni. Tym 
samym należy uznać, że kierujący 
pojazdem znajdujący się na pasie, 
na którym z różnych względów 
(zanikanie, przeszkoda) nie można 
kontynuować jazdy, jest w uprzy-
wilejowanej sytuacji i powinien 

zostać „wpuszczony” przez kieru-
jącego jadącego sąsiednim pasem 
na pas ruchu, na którym kontynu-
owanie jazdy jest możliwe. Jedno-
cześnie należy wskazać, że dla sto-
sowania nowej zasady (art. 22 ust. 
4a i 4b ustawy — Prawo ruchu dro-
gowym) muszą zaistnieć jednocze-
śnie dwa warunki:

Po pierwsze, musi występo-
wać znaczne zmniejszenie prędko-
ści, a więc zazwyczaj będzie to 
spowolnienie „zatorem drogo-
wym”, w którym pojazdy stoją lub 
poruszają się z niewielką prędko-
ścią. Przyczyną zatoru drogowego 
może być zarówno duże natężenie 
ruchu, jak również kolizja, bądź 
awaria pojazdu, itp.,

Warto podkreślić, że zasada 
„jazdy na suwak” nie znajduje za-
stosowania w przypadku istotne-
go zmniejszenia prędkości pojaz-
dów względem prędkości dopusz- 
czalnej, gdy ta zmniejszona pręd-
kość będzie nadal wyższa, niż w 
przypadku zatoru drogowego (np. 
przypadek spowolnienia ruchu z 
90 km/h do 40 km/h). Co istotne, 

zasada „jazdy na suwak” nie bę-
dzie miała zastosowania również 
w przypadku dojeżdżania do końca 
pasa włączania (np. na autostra-
dzie), jeżeli nie występuje zator 
drogowy.

Po drugie, miejsce wjazdu zo-
stało wyraźnie określone jako 
miejsce (końcowy odcinek pasa 
ruchu) bezpośrednio przed miej-
scem wystąpienia przeszkody lub 
miejscem zanikania pasa ruchu. 
Chodzi o to, aby uniknąć próby 
zmiany pasa ruchu jednocześnie 
przez kilku kierowców w kilku 
miejscach, co nie sprzyja niewąt-
pliwie płynności ruchu.

Ustawodawca nową regulacją 
- przy zachowaniu powyższych 
warunków - daje niejako „gwaran-
cję”, że kierowca na pasie ruchu, 
który się kończy, nie musi szukać 
wcześniej możliwości zmiany 
pasa ruchu, ponieważ dojeżdżając 
do samego końca zostanie płynnie 
wpuszczony na sąsiedni pas. Sto-
sowanie naprzemiennej zasady 
zapewni równomierne kontynu-
owanie jazdy kierowcom z dwóch 
lub trzech pasów ruchu. Należy 
wyraźnie podkreślić, że przepis 
nie stanowi zalecenia, tylko 
wprost reguluje jakie obowiązki 
spoczywają na kierujących pojaz-
dami. Mimo nowych regulacji nie 
można zapominać o tym, że kieru-
jący zmieniający pas ruchu w ta-
kiej sytuacji nie został zwolniony z 
obowiązku zachowania szczegól-
nej ostrożności (art. 22 ust. 1 usta-
wy), dlatego też uwzględniając 
różne okoliczności, manewr zmia-
ny pasa ruchu powinien być wyko-
nany z zachowaniem warunków 
bezpieczeństwa.
(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)
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Sprawdź czy należy ci się zwrot 
prowizji bankowej? Lub szukasz 
kredytu na dobrych warunkach. 
Zadzwoń, 531-902-183
Montaż ogrodzeń Panelowych, 
Sztachetowych oraz z Siatki. 
Wyburzenia oraz inne. Wycena 
gratis, 507-364-074
Wycinki, Karczowanie Terenu, 
Koszenie i inne. Usługi koparko-ła-
dowarką. Wywrotka do 3,5t., 
507-364-074  
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Ścinka Drzew. Niedrogo, 727-668-566
Pranie dywanów, tapicerki meblowej, 
samochodowej itp., 720-724-916 
Instalacje Wod. Kan., CO i Gaz. 
Serwis Kotłów Gazowych, przeglą-
dy gazowe. Wymiana i montaż 
Kotłów Gazowych, tel. 601-739-479
BUDOWA domów, Usługi budow-
lane, 505-509-874
Elewacje, docieplenia,  
tel. 796-241-330
RTV-SAT INSTALACJE,  
608-857-122
Remonty, wykończenia wnętrz, 
wolne terminy, tel. 792-022-640, 
796-241-330
Usługi hydrauliczne, instalacje c.o., 
wod.-kan. i gaz. Kotłownie, pompy 
ciepła, 506-098-164
Hydraulik – instalacje c.o.,  
wod.-kan., gazu, 506-864-713
Usługi remontowe TWÓJ KWA-
DRAT, Facebook, tel. 503-106-029, 
573-967-394
ROLETY materiałowe w kasetkach, 
Dzień - Noc, Plisy, Żaluzje, Moski-
tiery, 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
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA

Zatrudnię szwaczki z doświadcze-
niem w szyciu sukienek i żakietów. 
Praca cały rok, 605-600-896
Zatrudnię pracownika biurowego, 
przygotowanie dokumentów  
dla klientów, umowa o pracę,  
tel. 696-876-487
Zatrudnię prasowaczkę oraz pomoc 
do szwalni, 602-194-850

Zatrudnię operatora koparko-łado-
warki, 505-210-010
Zakład krawiecki zatrudni szwaczki 
(szycie spodni, żakietów, sukienek), 
tel. 696-091-312
Firma transportowa zatrudni kierow-
cę C+E. Praca w kraju, wszystkie 
weekendy wolne. Jeździmy w dzień, 
dobre warunki płacowe. Dodatkowe 
ubezpieczenie w PZU Życie. Posia-
damy własny serwis, dojeżdżamy do 
ewentualnej awarii, tel. 507-199-570
Zatrudnię Panów z niepełnospraw-
nością do obsługi maszyn myjących 
w zakładzie produkcyjnym na 
terenie Koluszek. Praca dwuzmiano-
wa. Atrakcyjne wynagrodzenie,  
tel. 724-486-855
Zatrudnię Panie z niepełnosprawno-
ścią do sprzątania w zakładzie 
produkcyjnym na terenie Koluszek. 
Praca dwuzmianowa. Sprzątanie biur, 
szatni, stołówek, tel. 724-486-855

Zatrudnię do zakładu krawieckiego 
prasowacza oraz szwaczki,  
601-20-44-20 lub 504-802-868

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

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

ZDROWIE

Badania profilaktyczne do pracy. 
Badania kierowców, www.eskulap-
koluszki.pl

RÓŻNE

DJ na Imprezy, 662-132-698

Wypożyczę napis ledowy LOVE, 
stół wiejski, nalewak piwny, ławecz-
ki, parasol, dowóz, tel. 889-994-992

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ

Sprzedam dom jednorodzinny  
z działką 800 m2 w Koluszkach,  
tel. 691-642-126
Sprzedam działki budowlane od 600 
do 900 m2, Koluszki, ul. Wyspiańskie-
go, tel. 661-428-684 lub 601-258-627
Sprzedam działkę 1300 m2, ul. Miła 
w Koluszkach, 601-34-84-51
Sprzedam działkę 1800 m2  
w Nowych Chrustach. Woda i prąd, 
603-082-828
Sprzedam mieszkanie, kamienica 
po remoncie tel. 664-925-560
Sprzedam dom piętrowy w zabudo-
wie szeregowej z działką 800 m2, 
601-99-22-60
Sprzedam działkę 1200 m2  
z domkiem Cisów, tel. 781-787-004
Sprzedam dom 100 m2 z działką, 
okolice Czarnocina, 781-787-004 
lub 508-104-787
Kupię mieszkanie z balkonem  
w Koluszkach, tel. 783-956-247

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM

URSUS C-360P i C-330 stan bdb., 
500-122-131
Piec DEFRO 1,5KW, stan bdb., 
510-937-100
Słomę małe kostki ze stodoły za 
2,50zł, 511-199-589 - wieczorem
Drewno kominkowe opałowe,  
tel. 608-830-403

KUPIĘ

AUTO SKUP całe, uszkodzone, 
502-592-035
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

EDUKACJA

Przygotowanie do matury – mate-
matyka oraz chemia, 606-639-081

USŁUGI

Remonty i wykończenia komplek-
sowo, 737-985-710
Usługi Remontowo-Wykończenio-
we, tel. 789-030-878

OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

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.

Biuro Rachunkowe AURASOFT
ul. Westerplatte 12a, Koluszki – tel. 502-271-164

Certyfikat Ministra Finansów 67494/2014
 � Oferujemy usługi księgowe (dowolna forma rozliczeń z fiskusem) oraz kadrowo-płacowe.
 � Wyprowadzamy zaległości księgowe, pomagamy w założeniu firmy. Prowadzimy audyt  
i nadzór księgowy.

 � Istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów księgowych.
 � Posiadamy ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Kupię stare motocykle/motorowery, każdy stan. Gotówka od ręki,  
tel. 791-212-018

Bramę używaną lub nową niedrogo kupię, 603-917-433

Do wynajęcia dom w Koluszkach, tel. 608-641-850

Sprzedam duże działki budowlane w Koluszkach, 691-750-199

Sprzedam mieszkanie 60m2, 1p, Brzeziny, ul. A.Hetmana, 660-487-570

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO  za SŁOWO
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Kino Odeon 3D czynne od środy do niedzieli!  

(w poniedziałki i wtorki – kino nieczynne).

Więcej informacji na stronie: 

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

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.

Zadanie realizuje Powiat Łódzki Wschodni

TYDZIEŃ w KOLUSZKACH 
WYDAWCA: Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach. ADRES REDAKCJI: 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65, tel. 44 725-67-18, e-mail: twk@koluszki.pl. 
REDAKTOR NACZELNY: Przemysław Wegwert. Redakcja: Zbigniew Komorowski, Tomasz Kwiatkowski. DRUK: Drukarnia Print Extra. SKŁAD: Tomasz Krawczyk.
Ogłoszenia przyjmowane są codziennie w godz. 8-15 w pok. 301 (III p.). Cennik: drobne - 1,5 zł brutto za słowo, ramkowe - 25 zł brutto za 1 moduł podstawowy  
(43x31 mm). Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i aktualność ogłoszeń i reklam. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do 
zmiany tytułów oraz dokonywania adjustacji i skrótów tekstów. Nakład: 2700 egz.

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

 TERMAL
USŁUGI 

HYDRAULICZNE
- POMPY CIEPŁA
- KOTŁOWNIE
- INSTALACJE: C.O., GAZ, 

WOD-KAN
- REKUPERACJA

95-040 KOLUSZKI
UL. BRZEZIŃSKA 50
TEL. 44 714 68 78

501 10 22 81, 509 307 458

 KOSTKA � ORZECH II � EKO � MIAŁ � BRYKIET DRZEWNY
 w sprzedaży kamień ozdobny do ogrodów  � wymiana butli gazowych
KORA KAMIENNA,GRYS,OTOCZAK THASSOS,BIAŁA MARIANNA I INNE…

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

SPRZEDAŻ - SERWIS  
NARZĘDZI I MASZYN  

OGRODNICZYCH I BUDOWLANYCH
 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

1 stycznia 2020 roku zaginął pies  
Wabi się ONYKS. Pies miał na sobie czerwoną obrożę, uciekł z działki  

w Gałkówku Małym z ul. Smugowej. Gdyby ktoś go zauważył, bardzo proszę 
o kontakt, tel. 697-033-043 lub 531-533-004.
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Tydzień w Koluszkach nr 2

NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

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.

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

BIURO PODRÓŻY  
TURKUS

ul. Głowackiego 21
95-040 Koluszki
tel: 44 714 35 00

www.turkus-travel.pl

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

t kostka
t orzecho-kostka
t orzech
t ekogroszek
t miał
Nowe niższe ceny!!

NAJLEPSZY
POLSKI WĘGIEL

Budziszewice, ul. Graniczna 1
tel. 660 733 019

44 710 23 55

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

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

GABINET TERAPII 
TLENOWEJ
TLEN-MED
662-888-129
ANDRESPOL
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Statystyka 2019
Na dzień 31 grudnia 2019 roku, Gminę Koluszki zamieszkiwało 22 

tysiące 788 mieszkańców. W roku ubiegłym Urząd Stanu Cywilnego w 
Koluszkach zanotował 197 urodzeń, w tym 85 chłopców i 112 dziewczy-
nek. Wśród imion, jakie rodzice nadawali swoim pociechom, największą 
popularnością cieszyli się w roku 2019 chłopcy o imieniu: Jan, Szymon, 
Antoni, Stanisław, Jakub. Lena, to z kolei najbardziej „wzięte” imię 
dziewczynek, a zaraz za Lenką są: Laura, Julia, Hanna, Maja, Maria, 
Oliwia, Zofia i Aleksandra. 

W roku ubiegłym zawarto 102 śluby, z czego 28 cywilne. Najwięcej 
małżeństw stanęło na ślubnym kobiercu w sierpniu, w grudniu były tylko 
4 śluby, a w październiku, niegdyś tak popularnym miesiącu ślubnym, nie 
zawarto ani jednego związku małżeńskiego. Urząd Stanu Cywilnego  w 
Koluszkach odnotował 40 rozwodów, z czego najkrótszy związek mał-
żeński trwał niecałe dwa lata, najdłuższy 30 lat. Wśród najstarszych 
mieszkańców Gminy Koluszki, jedna osoba  ma 100 lat, a 9 innych jest w 
wieku 95 lat. W roku 2019 USC w Koluszkach odnotował 277 zgonów, w 
tym 144 mężczyzn i 133 kobiety, z czego 116 osób zmarło w domu. 

A oto dane, jakie otrzymaliśmy z kancelarii cmentarnej w Kolusz-
kach. W roku 2019 na koluszkowskiej nekropolii odbyły się 223 pogrze-
by: pochowano 120 mężczyzn, 100 kobiet oraz 3 dzieci. W tej liczbie od-
notowano 4 zgony samobójcze. Dwie osoby poniosły śmierć w wyniku 
wypadków drogowych. Najstarszymi zmarłymi były dwie osoby w wieku 
102 i 100 lat. Skremowano 25 zmarłych. We wspomnianej wcześniej licz-
bie 223 pogrzebów, dwie osoby zmarłe były wyznania ewangelickiego. 

Dziękujemy rodzicom na nadesłanie zdjęć swoich Pociech!
Zk



Orszak Trzech Króli  
w Koluszkach


