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Tydzień w Koluszkach nr 6

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:
• sobota w godz. 8.00 – 13.00

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

7.02.  
ul. Głowackiego 20

8.02.  
ul. Korczaka 5

9.02.  
ul. Sikorskiego 6A

10.02.  
ul. 3 Maja 8

11.02.  
ul. 3 Maja 19G

12.02.  
ul. Brzezińska 54

13.02.  
ul. Przejazd 6
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13 lutego w Koluszkach odbę-
dzie się wydarzenie, połączone z 
obchodami 30. rocznicy ogólno-
polskiej premiery filmu Filipa Ba-
jona, „Bal na dworcu w Kolusz-
kach”. Oficjalne rozpoczęcie 
uroczystości planowane jest na sta-
cji w Koluszkach, w budynku 
dworcowym na peronie 2, o godzi-
nie 15:30. Pierwszym elementem 

wydarzenia będzie powitanie po-
ciągu z gośćmi, który wyruszy z 
Dworca Fabrycznego o godz. 
15.11. Następnie uczestnicy przej-
dą do budynku dworca na wspólne 
świętowanie. Swój udział zapo-
wiedział reżyser Filip Bajon, który 
w trakcie zabawy podzieli się swo-

Zimne nóżki, tatar, wspomnienia i pokaz filmu

„Bal na dworcu w Koluszkach” 
imi wspomnieniami, a także aktor 
Zbigniew Zamachowski. 

W spotkaniu wezmą także 
udział scenografowie: Wojciech 
Pawlak, Bogdan Selle, Ela Stefan-
kiewicz, Edward Zamysłowski, a 
także wykładowcy Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewi-
zyjnej i Teatralnej z Łodzi, miesz-
kańcy Koluszek profesorowie Pa-
weł Siedlik i Tomasz Komorowski.

W celu nawiązania do klimatu 
filmu, w ramach poczęstunku podane 
zostaną m.in. przekąski rodem z PRL, 
czyli zimne nóżki i tatar. Zaproszeni 
do tworzenia wydarzenia czujmy się 
oczywiście wszyscy. Mile widziane 
będą oryginalne stroje z przełomu lat 
70-tych i 80-tych, a także wszelkie 
swobodne nawiązania.

O godz. 17.30 uczestnicy 
przeniosą się do Sali Muzealnej 
przy ul. 3 Maja, by zwiedzić przy-
gotowaną wystawę. Z kolei na 
godz. 18.00 mieszkańców zapra-
szamy do Kina Odeon 3D na bez-
płatny pokaz filmu „Balu na dwor-
cu w Koluszkach”, opatrzony 
komentarzem samego reżysera.  

Za realizację nadchodzącej 
uroczystości odpowiada pani Elż-
bieta Czarnecka, wieloletnia sekre-
tarz kapituły Łódzkiej Alei 
Gwiazd, były kustosz Muzeum Ki-
nematografii w Łodzi.             (pw)

Ankieta wykaże ilość  
pieców węglowych

Na terenie gminy trwa inwen-
taryzacja źródeł ciepła. Wraz z de-
klaracją podatkową mieszkańcy 
otrzymują druk z ankietą, w której 
znalazły się pytania o to, czym 
mieszkańcy ogrzewają swoje nieru-
chomości oraz jakiej jakości urzą-
dzeniem. Dzięki ankietom gmina 
będzie w stanie zaplanować realiza-
cję programu dofinansowania wymiany pieca na gazowy. Jeżeli ankieta 
nie dotarła do danej posesji, można ją pobrać w Urzędzie Miejskim w Ko-
luszkach. 

(pw)   

Sprawdzą wilgotność drewna
Urząd Miejski w Koluszkach dysponuje już 

miernikiem do badania wilgotności drewna opa-
łowego. Urządzenie zostanie wykorzystane pod-
czas kontroli w ramach walki o czyste powietrze. 
Przypomnijmy, że drewno właściwie przygotowa-
ne do sezonu grzewczego nie powinno przekra-
czać 20% wilgotności. W lutym kontrole będą 
przeprowadzali urzędnicy w asyście funkcjonariu-
sza policji. Oprócz wilgotności drewna, w przy-
padku podejrzenia opalania niedozwolonym su-
rowcem, z pieca będą również pobierane próbki 
pozostałości po spalanych substancjach.      (pw)

Prace na drogach

W Gałkowie Małym trwają prace drogowe na ul. Krótkiej. Na drodze 
pojawi się asfalt wraz z podbudową. W tym roku drogowcy wejdą rów-
nież na ulice: Niecałą, Sporną, Spacerową, Leśną i Słowackiego. 

Przypomnijmy, że inwestycje drogowe realizowane są także na osie-
dlach Łódzkim i Łódzkim II, na ul. Polnej w Koluszkach oraz na drodze 
przez Zygmuntów.

(pw)   

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
W 2020 roku w Gminie Koluszki realizowane są dwa zadania dofi-

nansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Pierwszym zadaniem jest zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Polnej w 

Koluszkach”, które uzyskało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych w wysokości 1 285 752,00 zł. W ramach zadania wykonana zo-
stanie nowa nawierzchnia jezdni wraz z podbudową, zjazdy, jednostronny 
chodnik oraz oświetlenie. W ramach zwiększenia bezpieczeństwa pie-
szych zamontowane zostaną dwa wyniesione przejścia dla pieszych.

Drugim zadaniem jest zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 
106 261E we wsi Zygmuntów, gm. Koluszki”, które uzyskało dofinanso-
wane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 169 930,00 zł. W 
ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni wraz z 
podbudową, zjazdy oraz jednostronny chodnik. 

SMS przypomni o zaległościach
Mieszkańcy Gminy Koluszki zalegają już na kwotę 480 tysięcy zło-

tych w opłatach za śmieci. W najbliższych dniach część z nich otrzyma 
sms z przypomnieniem o należności. Urząd apeluje o uregulowanie zobo-
wiązań. W przypadku zignorowania przypomnienia, grożą komplikacje 
finansowe. W marcu rozpocznie się bowiem egzekucja poprzez zajęcia 
kont przez Urząd Skarbowy oraz komorników.
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Tydzień w Koluszkach nr 6

Kalendarium gminnych wydarzeń
 � 9 lutego (niedziela) godz. 11.30 – widowisko „Zimowy cyrk na scenie”, 
bilety do nabycia w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach  

 � 11 lutego (wtorek) godz. 18.00 – multimedialny spektakl podróżniczy 
o Kolumbii, Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, wstęp bezpłatny

 � 12 lutego (środa) godz. 18.00 – „Okiem Kobiety”, spotkanie z pisarką 
Ewą Maćkowiak oraz studentką z Kirgistanu, Restauracja Kriada,  
ul. Brzezińska 11

 � 13 lutego (czwartek) – miejskie obchody 30. rocznicy ogólnopolskiej 
premiery filmu Filipa Bajona, „Bal na dworcu w Koluszkach”

 � 16 lutego (niedziela) – wyjazd na DZIEŃ ZAKOCHANYCH do Teatru 
Muzycznego w Łodzi na spektakl „Magiczny Muzyczny”, organizator 
os. Głowackiego, koszt 60 zł, zapisy: 512 998 400

Wpłaty za śmieci i podatki

Bez prowizji również w banku
Urząd Miejski w Koluszkach przypomina, że podatki na rzecz Gmi-

ny Koluszki oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych bez prowizji i 
dodatkowych opłat bankowych można uiszczać nie tylko w kasie Urzę-
du, ale również w placówce PKO Bank Polski przy ul. 11 Listopada 41 w 
Koluszkach (przy cmentarzu). Co ważne, w celu ułatwienia i usprawnie-
nia transakcji, nie trzeba wypełniać dowodu wpłaty. Płatności można do-
konywać także przelewem elektronicznym ze swojego osobistego konta.  

Informujemy, że obecnie w gminie funkcjonują dwa rachunki do re-
alizacji płatności: 

- konto do uiszczania wpłat za podatki (nieruchomości, rolny, le-
śny, transportowy) i pozostałych opłat (m.in. adiacencka, skarbowa):  
11 1020 3352 0000 1802 0240 6841.

UWAGA: od stycznia 2020 roku wprowadzono nowy rachunek 
bankowy: konto do uiszczania wpłat za „śmieci”: 35 1020 3352 0000 
1302 0258 7947

Użytkowanie wieczyste – opłaty
Urząd Miejski w Koluszkach przypominam, że w dniu 29.02.2020 r. 

upływa termin płatności opłaty rocznej za rok 2019 za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego na własność oraz przypomina, że w dniu 
31.03.2020 r. upływa termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowa-
nia wieczystego za rok 2020, opłaty rocznej za rok 2020 za przekształce-
nie prawa użytkowania wieczystego na własność oraz termin płatności 
rocznych czynszów dzierżawnych.

Wpłat należy dokonywać na konto Gminy Koluszki o numerze:
11 1020 3352 0000 1802 0240 6841
lub w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach z dopiskiem:
„Użytkowanie wieczyste za rok 2020” lub „opłata roczna za prze-

kształcenie za rok 2019” lub „opłata roczna za przekształcenie za rok 
2020” lub „czynsz dzierżawny”.

Okradł chore dziecko
Koluszkowscy policjanci ustalili sprawcę kradzieży puszki z datka-

mi na chore dziecko dokonanej w jednym ze sklepów. Chciwy 35-latek 
został zatrzymany krótko po zgłoszeniu kradzieży. Przy okazji wyszło na 
jaw, że odpowiada także za kradzież z włamaniem. Za kradzież grozi kara 
do 5 lat więzienia, natomiast za kradzież z włamaniem nawet do 10 lat po-
zbawienia wolności.

31 stycznia 2020 r. około 
godz. 16:00 policjant kryminalny z 
komendy powiatowej w Kolusz-
kach przyjął zawiadomienie doty-
czące kradzieży puszki z pieniędz-
mi zbieranymi w jednym ze 
sklepów w Koluszkach na rzecz 
chorego dziecka. Do kradzieży do-
szło 27 stycznia 2020 roku. W 
puszce stojącej na ladzie było 600 
złotych. Sprawca wykorzystał 
chwilową nieobecność pracowni-
ków sklepu. 

Policjant, który na co dzień 
zajmuje się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, na nagraniu mo-
nitoringu rozpoznał sprawcę. Znając środowisko przestępcze funkcjona-
riusz wytypował 35-letniego mieszkańca Koluszek. Zatrzymany mężczy-
zna przyznał się do kradzieży puszki z datkami. Wiedział, że pieniądze 
pochodziły ze zbiórki charytatywnej, a mimo to wydał całość na alkohol. 
Ponadto 35-latek przyznał się do kradzieży z włamaniem, której dopuścił 
się 24 grudnia 2019 roku tuż po godz. 19:00. Wówczas mężczyzna wła-
mał się do jednego z marketów w Koluszkach i ukradł 4 butelki wódki o 
łącznej wartości blisko 100 zł. Amator cudzego mienia w przeszłości miał 
wielokrotnie konflikty z prawem i był znany policji. Spędził noc w poli-
cyjnym areszcie. Usłyszał zarzuty kradziieży i kradzieży z włamaniem. 
Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, a za kradzież z wła-
maniem nawet do 10 lat.

(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

Modernizacja ujęć wody
Kończy się przebudowa ujęć wody w Regnach, Gałkowie Dużym i 

Borowej. Inwestycję prowadzi Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej. Ujęcia zyskały lepszą wydajność i jakość wody. Z ko-
lei budynki zostały docieplone i odnowione. Inwestycja jest współfinan-
sowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

(pw)  

Nadchodzi wydarzenie ewangelizacyjne 
dla rodzin i młodzieży

ARENA MŁODYCH i RODZIN
28 lutego o godz. 19.00 na Atlas Arenie w Łodzi zorganizowane zo-

stanie wielkopostne wydarzenie ewangelizacyjne pod nazwą ARENA 
RODZIN. 

Już dziś zapraszamy całe rodziny do udziału. Będzie to wspaniała 
okazja do tego, by poprzez słuchanie Słowa Bożego, adorację Najświęt-
szego Sakramentu, świadectwo innych małżonków i rodziców oraz 
wspólną modlitwę, dobrze przygotować się na zbliżające się święta wiel-
kanocne. A być może rozpocząć nawet nową duchową drogę.  

Wydarzenie odbywa się w rodzinnej atmosferze. Najmłodsi, którzy 
potrzebują stałej opieki rodziców mogą zostać z rodzicami, a ci starsi… 
dla nich przygotowane będzie oddzielne wydarzenie ARENA DZIECI, 
które poprowadzą wolontariusze.

Do udziału w tegorocznej Arenie Rodzin wszystkich serdecznie za-
prasza metropolita łódzki, ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, który uczest-
niczy w nim osobiście. 

W dniach 27 i 28 lutego 2020 r. na Atlas Arenie swoje spotkanie bę-
dzie mieć również młodzież. Informacje w tej sprawie można uzyskiwać 
u swoich katechetów. Wydarzenie to wspaniale uczy tego, jak przeżywać 
wiarę w radości i wspólnocie. A takich osób jest coraz więcej. Do zoba-
czenia. Info: www.arenamlodych.pl. 

(pw)
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Koluszki na mapie prezydenckich wyborów 

Spotkanie z Robertem 
Biedroniem

Prezydencka kampania wy-
borcza w toku. Do Koluszek przy-
jechał, ubiegający się o tytuł Gło-
wy Państwa, kandydat Lewicy, 
Robert Biedroń. Spotkanie, w któ-
rym uczestniczyło kilkadziesiąt 
osób, wśród nich burmistrz Kolu-
szek Waldemar Chałat, zastępca 
burmistrza Krystyna Lewandow-
ska i  starosta powiatu łódzkiego-

-wschodniego, Andrzej Opala, od-
było się w Kawiarni „Poczekalnia” 
przy ulicy Kolejowej w Kolusz-
kach. Kandydatowi na urząd Pre-
zydenta towarzyszyli parlamenta-
rzyści z regionu łódzkiego: Hanna 
Gil-Piątek i Tomasz Trela, były 
wice prezydent Łodzi oraz Beata 
Maciejewska, rzecznik prasowy 
Roberta Biedronia -Kandydata na 
Prezydenta, prywatnie prawie na-
sza krajanka- jako  dziewczynka w 
wieku szkolnym opuszczała ro-
dzinne Trójmiasto i odwiedzała w 
wakacje swoich dziadków w Roki-

cinach, i tego tytułu Koluszki też 
są jej znane. 

Tematem, od którego zaczął 
swoje spotkanie Robert Biedroń 
były problemy związane z sytu-
acją, w jakiej znajduje się obecnie 
kolej, a potem przyszła pora na 
omówienie całego wachlarza 
spraw socjalnych, gospodar-
czych... i społecznych. Stwierdzo-

no konieczność rozdziału instytu-
cji Kościoła od Państwa. - Polska 
powinna być państwem świeckim, 
przyjaznym tym, którzy chcą w 
niedzielę chodzić do kościoła jak i 
tym, którzy chcą ten dzień spędzić 
w parku lub na zakupach w cen-
trum handlowym - konkludował 
Biedroń, zwracając przy tej okazji 
uwagę na problem tzw. „niehan-
dlowych niedziel”. W kwestiach 
rozwoju gospodarczego, przypo-
mniał ogromny sukces, jakim było 
podczas jego prezydentury Słup-
ska, wydźwignięcie tego miasta z 

budżetowych zapaści. Doświad-
czenie Słupska Robert Biedroń za-
mierza wykorzystać podczas swego 
gospodarowania w Pałacu Namiest-
nikowskim przy Krakowskim 
Przedmieściu. Bardzo ciekawą i 
sympatyczną częścią spotkania 
było to, kiedy Bieroń odwracając 
role zaproponował tym, którzy 
przyszli: „a co wy byście chcieli w 
Polsce zmienić, gdybyście zostali 
prezydentem”? 

Na spotkanie z kandydatem 
Lewicy na prezydenta RP przybyło 
wielu ludzi młodych jak i doro-
słych, zarówno będących w wieku 
pracowniczym jak i emerytalnym.  

Kim jest kandydat Lewicy na 
najwyższy Urząd w Państwie?  Zna-
my go przede wszystkim jako polity-
ka zaangażowanego w społeczny 
ruch na rzecz ludzi LGBT, co niektó-
rych fascynuje, innych wręcz prze-
ciwnie. Pozostawmy to ocenie wy-
borców. Robert Biedroń jest przede 

wszystkim człowiekiem o wrażli-
wym spojrzeniu na los drugiego.  
Czy tę wrażliwość na biedę ma w ge-
nach, czy też wypracowało w nim 
„życie”, trudno powiedzieć. A że 
było mu w domu rodzinnym nie lek-
ko, wspominał  o tym w Koluszkach. 
Gdy niedawno pewien tabloid po-
prosił, by pochwalił się swoim zdję-
ciem ze studniówki, odmówił… bo 
takiego zdjęcia nie miał. Z uwagi na 
biedę, jaka panowała w domu, nie 
stać było jego Mamy, by syna ubrać 
na bal maturalny… 

Po spotkaniu uczestnicy sta-
nęli do wspólnego zdjęcia. Wybory 
na urząd prezydenta 10 maja. Kto 
nim zostanie? Czy staropolski 
okrzyk wolnej elekcji „Król z Na-
rodem, Naród z Królem” będzie 
właściwym określeniem  nastro-
jów współczesnej Polski, czy też 
nadal będziemy rozrywani wojną 
polsko-polską? 

Zk 

Okiem Kobiety zaprasza
Okiem Kobiety ma zaszczyt zaprosić Was drogie Panie na kolejne, 

tym razem środowe wydarzenie, podczas którego poznamy sylwetki dwóch 
niesamowitych kobiet. „Na koniec świa-
ta” a może i dalej czyli w opowieści o 
losach bohaterów swoich książek prze-
niesie nas Ewa Maja Maćkowiak. Autor-
ka znana z tomiku wierszy „Drogo-
wskaz”, ale i jak sama pisze o sobie, z 
zamiłowania pasjonatka życia, która w 
wolnym czasie oddaje się rękodzielnic-
twu, tworząc dzieła sztuki. Zapowiada 
się interesujące spotkanie.  Ale to nie ko-
niec….

Tego wieczoru w niesamowitą po-
dróż do swojego kraju, Kirgistanu za-
bierze nas przesympatyczna studentka o 
imieniu Kaliska. Już dziś zapraszamy.

Uwaga spotkanie wyjątkowo odbę-
dzie się w środę (12 lutego) o godz. 
18.00 w Restauracji Kriada. Do zoba-
czenia.

Przyłącz się do wodociągu  
w Borowej

Właściciele działek w Borowej mogą się już przyłączać do nowego 
wodociągu. Gmina wybudowała aż 15 km sieci wodociągowej. Dzięki 
temu woda została doprowadzona do 500 działek. Mieszkańcy mogą 
składać wniosek o przyłączenie do KPGK. Gmina szczególnie zachęca 
tych właścicieli posesji, którzy posiadają studnie i liczą jedynie na nie. W 
ubiegłym roku były już przypadki, gdy studnie latem wysychały. Budowa 
wodociągu była współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. 

(pw)
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Rada Miejska uchwaliła program dotacji  
dla mieszkańców

5 tys. zł na likwidację  
węglowego pieca

W ramach walki o czyste powietrze, Rada Miejska w Koluszkach 
uchwaliła program, którego celem jest zlikwidowanie na terenie gminy 
starych pieców grzewczych na węgiel. Na osiągnięcie powyższego efek-
tu, gmina daje sobie ok. 10 lat.

W myśl programu, każdy z naszych mieszkańców, który zdecyduje się 
na zaprzestanie palenia węglem, otrzyma 5 tys. zł na zakup nowego urzą-
dzenia na ekologiczne źródła ciepła. W grę wchodzi zarówno przejście na 
gaz, jak i wyposażenie się w ogrzewanie na bazie kotła na biomasę, pompy 
ciepła, ogrzewania olejowego lub elektrycznego. Niedozwolone będzie jed-
nak pozostawienie pieca węglowego, jako zapasowego źródła ciepła. Dota-
cja nie dotyczy również wymiany pieca gazowego na nowszy model. 

Dużo czy mało
Do tego, że powyższe wsparcie dla naszych mieszkańców jest po-

trzebne, koluszkowskiego samorządu nie trzeba było szczególnie przeko-
nywać. Uchwałę poparli prawie wszyscy radni (jedna osoba głosowała 
przeciw i jedna wstrzymała się od głosu). Pewne wątpliwości pojawiły się 
jednak przy szacowaniu wielkości dotacji. – Obawiam się, że kwota 5 tys. 
zł w porównaniu do całkowitych kosztów instalacji grzewczej, może nie 
być aż tak atrakcyjna dla osoby, która do tej pory w ogóle nie rozważała 
wymiany ogrzewania. I z tej dotacji ostatecznie skorzystają tylko ci, któ-
rzy i tak zamierzali wymienić ogrzewanie w swoim domu – stwierdził 
radny Michał Sudowski.

Faktycznie, owe 5 tys. zł jest w stanie pokryć jedynie zakup urządze-
nia grzewczego np. pieca gazowego. Kolejne 10-15 tys. zł w wielu przy-
padkach trzeba będzie zapewne wyłożyć na dopasowanie czy wymianę 
instalacji grzewczej w całym domu. Dlaczego zatem ustalono taką a nie 
inną wysokość dotacji? 

Kwestia finansów
Zdaniem przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Koluszkach na tego 

rodzaju decyzję składa się wiele czynników. Pierwszy z elementów to 
czynnik finansowy, czyli ograniczenia budżetu. Wsparcie jedynie stu nie-
ruchomości to wydatek 0,5 mln zł. Tymczasem potrzeby są ogromne. 
Szacuje się, że w Gminie Koluszki znajduje się ok. 1,7 tys. pieców na wę-
giel. I choć program będzie rozłożony na wiele lat, może i tak być to spo-
rym obciążeniem finansowym dla gminy.   

Otoczenie i łatwość w dostępie
Drugi element to analiza otoczenia. – Kwota 5 tys. zł to jedna z naj-

wyższych stawek jeśli chodzi o tego typu programy w woj. łódzkim. I 
proszę uwierzyć, że takich gmin które przekazują dotacje, jest niewiele. 
Podczas Gali Noworocznej w Koluszkach, podszedł do mnie wójt jednej 

z ościennych gmin, i stwierdził, że tym programem stawiamy w niekom-
fortowej sytuacji kilkanaście gmin wokół Koluszek, które nie przekazują 
na taki cel ani złotówki swoim mieszkańcom – wyjaśniał Mateusz Kar-
wowski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w 
Urzędzie Miejskim w Koluszkach.

Przypatrując się rządowemu programowi „Czyste powietrze”, który 
przez swe skomplikowane procedury w zasadzie odstraszył większość 
osób zainteresowanych dofinansowaniem wymiany urządzeń grzew-
czych, Urząd Miejski w Koluszkach doszedł do wniosku, że zamiast na 
windowanie wysokości dotacji, lepiej postawić na łatwość w sięgnięciu 
po nią. Dotacja przyznawana będzie zatem w bardzo przejrzysty i prosty 
sposób. By otrzymać dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł, wystarczy 
będzie okazać fakturę na 5 tys. zł. 

Pomoc i wsparcie urzędnicze
Co więcej, program będzie połączony z innymi działaniami prowa-

dzonymi przez gminę, szczególnie jeśli chodzi o rozbudowę sieci gazo-
wej na naszym terenie. – W Koluszkach nie ma tygodnia, by nie budowa-
ło się kolejne przyłącze gazowe. Mieszkańcy coraz chętniej chcą zatem 
korzystać z tej formy ogrzewania, a my musimy im jedynie pomóc w tym, 
by zmierzyli się z ekonomiczną stroną przedsięwzięcia oraz formalno-
ściami. Nie zdajecie sobie Państwo bowiem sprawy z tego, jak wiele osób 
już dawno temu chciało się podłączyć do sieci gazowej, ale właśnie te 
dwie bariery stały im na przeszkodzie. Po prostu nie wiedzieli do kogo się 
zgłosić, jak to zrobić. My im w tym pomożemy i dodatkowo wesprzemy 
kwotą, która umożliwia zakup nowego urządzenia. Co ważne, program 
będziemy wdrażać bez tworzenia dodatkowych etatów w Urzędzie. 
Wszystko zrobimy własnymi siłami i oczywiście będziemy brać pełną od-
powiedzialność za rozliczenie projektów – tłumaczył radnym dyr. Mate-
usz Karwowski.

Uchwała o dotacji wejdzie w życie w połowie lutego i wtedy też 
Urząd Miejski w Koluszkach poinformuje o starcie naboru. Będą także 
organizowane spotkania dla mieszkańców, podczas których pracownicy 
samorządowi będą objaśniać oraz pomagać wypełniać wniosek. Uwaga: 
zakup na fakturę będzie możliwy dopiero po podpisaniu umowy na dota-
cję. Dotację będzie trzeba wydać w danym roku i rozliczyć do końca li-
stopada. Po złożeniu wniosku, Urząd na jego rozpatrzenie będzie miał 60 
dni.

- To niezwykle ważna uchwała. Proszę Państwa o promocję tego pro-
gramu wśród mieszkańców – zaapelował do radnych burmistrz Koluszek 
Waldemar Chałat.   

Dodajmy, że dając przykład zaangażowania w walkę o jakość powietrza, 
gmina podjęła się termomodernizacji wszystkich obiektów użyteczności pu-
blicznej oraz budynków mieszkalnych pozostających w jej zasobie komunal-
nym. Obecnie na naszym terenie już prawie nie ma gminnych „kopcących” 
mieszkań. Ogółem zlikwidowano 116 starych pieców, zastępując je central-
nym ogrzewaniem. Z termomodernizacji skorzystało 200 rodzin.  

(pw)

Spotkanie w sprawie dotacji  
na wymianę pieca

25 lutego (wtorek) o godzinie 16.00 w Kinie Odeon odbędzie się 
spotkanie dla mieszkańców Gminy Koluszki zainteresowanych dota-
cją 5 tys. na wymianę kotłów węglowych na inne ekologiczne źródła 
ogrzewania. Podczas spotkania pracownicy Urzędu przedstawią 
wszystkie szczegóły programu. Będzie można pobrać wnioski i zadać 
pytania urzędnikom.

Odwrót od węgla
Niewiele osób ma świadomość tego, że pod koniec 2017 r. Sejmik 

Województwa Łódzkiego podjął uchwałę która sprawia, że za kilka 
lat, czy tego chcemy czy nie, i tak będziemy musieli odejść od słabej 
jakości pieców węglowych. 

Uchwała przewiduje bowiem, że od 2018 r. montowane kotły mu-
szą spełniać rygorystyczne wymagania dotyczące efektywności ener-
getycznej i wielkości emisji określone w przepisach UE.    

Przewidziane zostały oczywiście przepisy dające czas do dosto-
sowania się do nowych regulacji, i tak na przykład tzw. „kopciuchy” 
montowane przed 1 maja 2018 r. mają czas na wycofanie z eksploata-
cji do 1 stycznia 2023 r., klasy 3 lub 4 do 2027 r., a klasy 5  
do tzw. śmierci technicznej urządzenia.    
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W środę rano drogę w Kata-
rzynowie spowił gęsty dym. Kie-
rowcy dojeżdżający do pracy z tru-
dem przedzierali się przez gryzące 
opary dymu, zza których słychać 
już było nadjeżdżające wozy stra-
żackie. Okazało się, że zapaliła się 
sadza w kominie na jednej z pose-
sji. Tego typu zdarzenia zdarzają 
się co roku podczas sezonu grzew-

czego. Pożary sadzy w przewo-
dach kominowych spowodowane 
są zaniedbaniami przez użytkow-
ników kominów. Podstawowym i 
najważniejszym błędem jest brak 
czyszczenia przewodów dymo-
wych. Jednak to nie wszystko. Pa-
lenie w piecu śmieciami, mokrym 
drewnem również prowadzi do 
osadzania się cząsteczek sadzy. Sa-
dza powstaje w wyniku niepełnego 
spalania stałego materiału palnego. 
Zapaleniu się sadzy w kominie to-
warzyszy bardzo głośny szum spo-
wodowany trwającą gwałtowną re-
akcją spalania. Paląca się w 
wysokich temperaturach sadza 
może spowodować pęknięcia i nie-
szczelności w przewodzie komino-
wym. Wysoka temperatura lub 
ogień wydobywający się z szczelin 
komina może doprowadzić do za-
palenia się materiałów otaczają-
cych przewód kominowy. Przez 
pęknięcia do pomieszczeń miesz-
kalnych może dostać się również 
dym oraz tlenek węgla potocznie 
zwany czadem.

Jak zapobiegać pożarowi sadzy?
Przede wszystkim należy re-

gularnie czyścić komin. Mieszkań-
cy często zaniedbują ten obowią-
zek, przez co sadze osiadają w 
kominie i stopniowo zatykają go. 
Warstwa sadzy ma bardzo chropo-
watą powierzchnię i hamuje stru-
mień spalin. Wystarczy kilka tygo-

Pożar sadzy w kominie
dni palenia mokrym, żywicznym 
drewnem, by nagromadziło się 
dość smoły i sadzy, aby potem 
pierwsze mocniejsze „przepalenie” 
spowodowało pożar komina. 
Przegląd komina warto zrobić na-
wet kilka razy podczas sezonu 
grzewczego. Oczywiście musi zro-
bić go uprawniona do tego osoba - 
kominiarz. Przypominamy, że 

zgodnie z prawem przegląd komi-
niarski wymagany jest minimum 
raz w roku, a w domach, gdzie piec 
opalany jest drewnem lub węglem 
- raz na trzy miesiące.

Co robić gdy zapali się sadza  
w kominie?

Gdy już dojdzie do zapalenia 
się sadzy w przewodzie komino-
wym w pierwszej kolejności musi-
my zaalarmować o tym zdarzeniu 
straż pożarną oraz wygasić paleni-
sko poprzez zamknięcie dopływu 
powietrza do pieca zarówno od 
dołu jak i od góry. Nigdy nie należy 
gasić pożaru wodą! Powstająca 
wtedy gwałtownie para może spo-
wodować pęknięcie przewodu ko-
minowego. Gdy dostęp powietrza 
do komina będzie zamknięty, pło-
nące sadze stopniowo będą się wy-
gaszać. Trzeba też pamiętać, że gdy 
ograniczymy dostęp powietrza do 
komina, w palenisku zacznie po-
wstawać więcej tlenku węgla czyli 
śmiertelnego czadu. Dlatego należy 
uchylić okna w pomieszczeniach, 
przez które biegnie komin do czasu 
przyjazdu strażaków, którzy spraw-
dzą stężenie tlenku węgla.

Czym grozi pożar sadzy?
W najgorszym wypadku - na-

wet pożarem całego domu. Może 
się tak stać, gdy podczas pożaru 
przewód kominowy rozszczelni się 
i ogień zacznie rozprzestrzeniać się 

na przyległe do niego elementy. 
Może też dojść do pożaru dachu 
lub poddasza, gdy z komina wydo-
bywa się żywy ogień lub iskry. 
Podczas pożaru sadzy gorące po-
wietrze może wypychać z komina 
także płonące płaty sadzy. Wiatr 
może przenieść je na sąsiednie bu-
dynki. Szybko opanowany pożar 
sadzy w kominie kończy się naj-
częściej na konieczności naprawy 
przewodu kominowego, który w 
wyniku pożaru zostaje popękany 
lub wręcz - rozerwany. Dlatego po 
pożarze sadzy należy wezwać ko-
miniarza, żeby sprawdził szkody i 
- do tego czasu - nie używać pieca.

Postępowanie strażackie  
w Katarzynowie

Po przybyciu na miejsce 
dwóch zastępów straży pożarnej 
okazało się, że potrzebna była spe-
cjalistyczna drabina strażacka. 

Dlatego chwilę później dojechał 
kolejny specjalistyczny wóz stra-
żacki. Strażacy zaczęli od przepro-
wadzeniu rozpoznania, wygasze-

nia paleniska i szczelnego 
zamknięcia pieca. 

Użyto także tzw. sita komino-
wego, które stanowi podstawowy 
sprzęt przy pożarach kominów. Za-
bezpieczono nim wylot z komina. 
Rozgrzane sito zmniejszyło ciąg w 
kominie, a tym samym intensyw-
ność palenia się sadzy. Do ostatecz-
nego ugaszenia pożaru w przewo-
dzie kominowym użyto proszku 
gaśniczego. Podczas prowadzonych 
działań strażacy używali mierników 
wielogazowych by sprawdzić czy w 
powietrzu nie znajduje się niebez-
pieczny tlenek węgla. Na szczęście 
w tym przypadku nie doszło do za-
palenia się konstrukcji drewnianych 
i nie trzeba było rozbierać części 
domu by dotrzeć do zarzewi ognia. 
Nie doszło też do podtrucia tlen-
kiem węgla i nie było potrzeby 
wzywania pogotowia ratunkowe-
go. Wszystko jednak mogło skoń-

czyć się znacznie gorzej. Pamiętaj-
my zatem by nie zaniedbywać 
regularnego czyszczenia przewo-
dów kominowych.                                  (tom) 

Dofinansowanie do zakupu  
instalacji fotowoltaicznych

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że nie był organizatorem 
żadnego z przeprowadzanych w ostatnich tygodniach spotkań w sprawie 
dofinansowań do zakupu instalacji fotowoltaicznych. Osobom, które pra-
gną zapisać się do programu gminnego Urząd wyjaśnia, że na ten moment 
przyjmowane są tylko zapisy na listę rezerwową projektu, na której obec-
nie znajduje się 550 osób. 

Wszystkie osoby z listy rezerwowej zostaną w najbliższych tygo-
dniach zaproszone telefonicznie na spotkanie w celu omówienia dalszych 
działań w projekcie. Aby dopisać się do listy rezerwowej należy skontak-
tować się z Urzędem Miejskim w Koluszkach pod numerem telefonu  
44 725 67 45.
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Spotkanie Noworoczne Sekcji  
Emerytów i Rencistów ZNP  
w Koluszkach

W dniu 30.01.2020 r. odbyło 
się już tradycyjne spotkanie nowo-
roczne członków Sekcji w „Kria-
dzie”. Był to dzień deszczowy i 
wietrzny, a mimo to przybyli Se-
niorzy, bo uważają, iż: „starość to 
nie wiek, bo starość to wybór”  
(W. Młynarski). 

Jak każde spotkanie rozpo-
częło się od słów powitań skiero-
wanych do Seniorów i zaproszo-
nych gości na czele z zastępcą 
burmistrza - panią Krystyną Le-
wandowską, prezeską Oddziału 
ZNP – Anną Truszczyńską i dyrek-
torem SP2 Sławomirem Melą. Po 
ich zakończeniu uczczono minutą 
ciszy pamięć zmarłych członków. 
W 2019 r. odeszła od nas kol. Anna 
Zarzycka. 

Kolejna odsłona to niezapo-
mniany występ uczniów klasy szó-
stej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Koluszkach. Zaimponowali wspa-
niale przygotowanymi przez nich 
jasełkami. Młodzi aktorzy z du-
żym przejęciem odgrywali swoje 
role. Był więc m.in. Król Herod, 
diabeł, śmierć, aniołowie i inni. 
Swoim tak dobrze przygotowanym 
występem podbili serca uczestni-
ków spotkania, za co otrzymali 
gromkie brawa. Ten pracowicie 
przygotowany występ jest zasługą 
pani Kasi Wójcik. Bardzo za to 
DZIĘKUJEMY. 

Dziękujemy również za po-
moc w organizacji przedstawienia 
pani Joli Rozmarynowskiej oraz 
panu dyrektorowi SP nr 1 Jerzemu 
Pecynie. Także zadowolona z ich 
występów kol. Ela Kącka gorąco 
podziękowała, obdarowała słody-

czami i złożyła serdeczne życzenia 
noworoczne uczniom i ich rodzi-
nom oraz szkole. Nie zabrakło 
również gorących życzeń nowo-
rocznych dla Seniorów i gości, któ-
re przekazała Kol. E. Kącka i Z. 
Kubiak z toastowym zakończe-
niem: „nadal się wspierajmy i nade 

wszystko, jak dotąd szanujmy się i 
kochajmy”. Po nich popłynęły 
jeszcze gorące życzenia noworocz-
ne od naszych szanownych gości.

Spotkanie noworoczne jest 
okazją do uroczystego wręczenia 
odznaczeń i dyplomów za długo-
letnią przynależność do ZNP. Dy-
plom za 60-letnią wierność Związ-
kowi otrzymała - kol. Jadwiga 
Stępkowska, za 65-letnią – kol. 
Alina Krakowiak, za 70-letnią 
działalność i 90-lecie urodzin - kol. 
Stasia Hadryś oraz dyplom z po-
dziękowaniami za wieloletnią, 
twórczą, oddaną, bardzo aktywną 
działalność otrzymała kol. Julianna 
Petrus. 

Po pierwszej części spotkania 
podano przepyszny obiad z szam-
panem, napojami i ciastem Dzię-
kujemy pani Kasi Sołtysiak i Jej 
personelowi za przygotowanie i 
podanie pyszności. Po konsumpcji 
kol. Ela przedstawiła różne formy 
działalności Sekcji oraz sprawoz-
danie finansowe za 2019 rok. Przy-
pomniała również o składaniu wi-
zyt u tych członków, którzy są 
chorzy, samotni czy mniej sprawni 
fizycznie. Ponadto zachęcała do 
częstszego uczestnictwa w impre-
zach turystycznych i kulturalnych. 
Okazało się, że bez przypomina-
nia, chętnie w tym dniu śpiewamy 

piosenki związkowe z najbardziej 
ulubioną przez nas melodią „Płoną 
serca”. Także z wielką przyjem-
nością, śmiejąc się, przysłuchi-

waliśmy się żartom naszego kolegi 
Edzia Bielasa. 

To spotkanie dla nas, uczest-
ników, stało się okazją do odno-

wienia kontaktów towarzyskich oraz 
możliwości porozmawiania na różne 
interesujące nas tematy. Obdarzeni 
noworocznymi upominkami, zado-

woleni z miłej i niezapomnianej at-
mosfery tego spotkania wróciliśmy 
do swoich  domów i mieszkań.                                                                                

Z. Kubiak

Świąteczne Przedszkole w Gałkowie Dużym
W przedszkolu Święta Bożego Naro-

dzenia mogłyby trwać cały rok. Grudzień 
i styczeń w naszym przedszkolu minęły w 
przed i poświątecznej atmosferze. W Mi-
kołajki odwiedził nas prawdziwy Mikołaj 
(a nawet dwóch). Każdy przedszkolak za-
pewniał, że zachowywał się wzorowo i 
zasłużył na prezent, aby przekonać do 
tego również naszych gości dzieci śpie-
wały, tańczyły i mówiły wiersze. Wszyst-
kie buzie były uśmiechnięte, a ręce pełne 
świątecznych upominków. W każdej gru-
pie odbyło się spotkanie z udziałem ro-
dziców. Były warsztaty świąteczne, pod-
czas których dzieci wraz z opiekunami 
tworzyły piękne dekoracje, były prawdzi-
we jasełka, było przedstawienie o świą-
tecznej przemianie, ale przede wszystkim 
był cudownie i rodzinnie spędzony czas…

W grudniu w naszym przedszkolu zorganizowany został przez Radę 
Rodziców kiermasz bożonarodzeniowy, pieniądze zebrane podczas kier-
maszu zostały przekazane na uzupełnienie księgozbioru dla dzieci w bi-
bliotece w Gałkowie Dużym. 20 grudnia pięcio- i sześciolatki wzięły 
udział w warsztatach w Sali Muzealnej w Koluszkach. Rok 2020 rozpo-
czął koncert muzyczny pt. „Gdybym miał gitarę.”.
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„Policjanci vs Licealiści”  
czyli promocja zawodu przez sportową rywalizację

W Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach odbył się pierwszy turniej piłki 
siatkowej ,,Policjanci vs Licealiści”, który poprzez sportową rywalizację 
miał przybliżyć młodzieży, że policja to nie tylko mundur ale przede 
wszystkim ludzie, którzy tworzą tę formację. Głównym celem tego wyda-
rzenia było uświadomienie uczniom, że policjanci to osoby z różnymi za-
interesowaniami, pasjami, razem współpracują, kochają sport. Ludzie, 
którzy czują powołanie nie tylko w zawodzie ale również w sferze towa-
rzyskiej, personalnej czy rodzinnej.

Dzięki wzajemnej współpra-
cy Komendy Powiatowej Policji 
powiatu łódzkiego wschodniego z 
dyrekcją szkoły 31 stycznia 2020 
roku zostało zorganizowane spor-
towe przedsięwzięcie, które było 
promocją zawodu policjanta. Tur-
niej siatkówki rozpoczął Komen-
dant Powiatowy Policji insp. 
Krzysztof Dąbrowski wraz z za-
stępcą mł. insp. Markiem Wojtcza-
kiem oraz dyrektorem szkoły Wal-
demarem Puczyńskim. Witając 
wszystkich uczestników tego 
przedsięwzięcia zachęcali przede 
wszystkim do wspólnej integracji i 
sportowej rywalizacji oraz zapo-
znania się uczniów z zasadami re-
krutacji przyjęć do służby w nie-
bieskim mundurze.

W inicjatywie tej wzięli 
udział uczniowie, nauczyciele, po-
licjanci i pracownicy cywilni oraz 

przedstawiciele zespołu kadr i szkolenia. Na boisku stanęło do wzajemnej 
rywalizacji kilka drużyn, które reprezentowali policjanci i pracownicy z 
Koluszek, Tuszyna, Rzgowa i Andrespola oraz uczniowie. Kibice z klas 
policyjno – prawnych nie kryli pozytywnych emocji i mocno dopingowa-
li zawodnikom.

W zaciętej sportowej rywalizacji najlepsi okazali się uczniowie ZS 
nr 2 w Koluszkach, którzy zajęli I miejsce. Do samego końca dzielnie 
walczyli mundurowi, którzy zajęli miejsca:

II miejsce KPP Łódź Wschód
III miejsce KP Rzgów
IV miejsce KP Tuszyn
Głównym celem tego przedsięwzięcia było zainteresowanie służbą  

w policji młodych osób, które czesto stoją przed dylematem wyboru od-
powiedniego dla siebie zawodu. Na boisku mundurowi pokazali przede 
wszystkim swoje umiejętności sportowe, wzajemną współpracę i zdrową, 

rozsądną rywalizację. Przybliżyli młodzieży wizerunek ludzi, którzy na 
co dzień służą w niebieskim mundurze ale tak samo jak w służbie, na bo-
isku czy poza nim są otwarci na innych, zawsze służą pomocą.

Poza boiskiem młodzi ludzie mogli porozmawiać i bliżej poznać po-
licjantów różnych pionów. Do wstąpienia w nasze szeregi zachęcały 
przedstawicielki Zespołu Kadr i Szkolenia koluszkowskiej komendy, pre-
zentując stanowisko promocyjne. Przedstawiały młodzieży, jakie są wy-
magania, aby zostać policjantem oraz jakie możliwości daje służba w tej 
formacji. W rozmowach z mundurowymi podkreślany był również fakt, 
że w codziennej służbie bardzo ważna jest chęć niesienia pomocy drugie-
mu człowiekowi, empatia oraz duża odporność psychiczna, gdyż na co 
dzień stróże prawa spotykają się ze stresującymi sytuacjami, które niejed-
nokrotnie zagrażają życiu lub zdrowiu, jednak satysfakcja z wykonywa-
nej pracy rekompensuje wszelkie minusy.

Wielu policjantów pracujących w naszej jednostce jest absolwentami 
tej właśnie szkoły, która dzisiaj kształci licealistów klas policyjno – praw-
nych. Mamy nadzieję, że również i wśród tych młodych ludzi są osoby, 
które swoją przyszłość wiążą ze służbą w Policji.

(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)
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EUROGLAS Polska Sp. z o.o. to huta szkła, wykorzystująca najnowocześniej-
sze techno-logie do produkcji szkła płaskiego, powlekanego oraz laminowa-
nego. EUROGLAS Polska należy do szwajcarskiej grupy Glas Trösch i jest jed-
ną z wiodących firm w swojej branży na świecie, gromadzącą 
wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach technicznych. Zatrudniamy 
prawie 500 osób, tworzymy zgrany zespół oraz dbamy o wszystkie stanowi-
ska pracy. 

Jeśli szukasz nowoczesnej, stabilnej firmy o świetnej atmosferze  
– to czekamy właśnie na Ciebie!

OPERATOR  
PRODUKCJI

Miejsce pracy:  
okolice Tomaszowa Mazowieckiego

Zakres obowiązków:
• Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych, kontrola 

parametrów procesu.

Kwalifikacje:
• Dyspozycyjność do zatrudnienia na pełen etat  

w systemie trzyzmianowym/czterobrygadowym.
• Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w firmie 

produkcyjnej.
• Wykształcenie wymagane: minimum zawodowe.
• Dokładność i sumienność przy wykonywaniu obowiązków.
• Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie.
• System premiowy.
• Atrakcyjny pakiet socjalny.
• Dobrą atmosferę pracy.

Zgłoszenia zawierające klauzulę o przetwarzaniu danych  
osobowych prosimy przesyłać na adres  

rekrutacja@euroglas.com,  
wpisując w temacie Pracownik Produkcji.

Zapraszamy do współpracy!

Euroglas Polska sp. z o.o. www.euroglas.com 
Dział Personalny
Os. Niewiadów 65, 97–225 Ujazd
Telefon 44  719 40 00

Na góralską nutę,  
czyli kolędowanie przedszkolaków

Od lat  społeczność Przedszkola nr 2  przy współudziale zaprzy-
jaźnionych placówek, rodziców i najbliższych spotyka się w kościele 
NP NMP, by kultywować polskie tradycje związane z kolędowaniem. 
Jest to wydarzenie, które na stałe wpisało się do  kalendarza i co roku 
przyciąga wielbicieli wspaniałego, muzycznego talentu przedszkolaków. 
W miniony piątek, 31 stycznia, dzięki uprzejmości ks. proboszcza 
Sławomira Jałmużnego w świątyni odbył się XVI już międzyprzedszkol-
ny koncert kolęd. W tym roku dzieci śpiewały „na góralską nutę”. W mi-
stycznym klimacie świątyni, zaprezentowali się wychowankowie z gr. IX 
i X Przedszkola nr 2, dzieci z grup „Słoniki” i „Piraci” Przedszkola nr 1,  
przedszkolaki reprezentujące grupę „Tygryski” z Przedszkola nr 3, oraz  
podopieczni Miejskiego Ośrodka Kultury – Ida Śliwkiewicz, Daria Przy-
wara, Zuzanna Ruta. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili sekretarz 
Gminy Koluszki Beata Kusiak-Stanisławska, dyrektor MOK Elżbieta 
Przywara, prezes ZNP Anna Truszczyńska oraz dyrektor Przedszkola nr 1 
Bożena Ostrowska. 

Tegoroczny koncert dedykowany był wszystkim Babciom i Dziad-
kom. W ten sposób dzieci najpiękniej wyraziły swoje podziękowanie za 
okazane im serce, a także wspólnie spędzone chwile. Na zakończenie 
koncertu do wspólnego kolędowania zaprosili Anna i Romuald Spychal-
scy. Po raz kolejny dzieci zachwyciły swoim talentem wokalnym, oraz 
energią i urokiem.

Występ młodych wykonawców nagrodzony został nie tylko 
gromkimi brawami, ale także słodkim poczęstunkiem przekazanym przez 
ks. proboszcza. – Gratuluję wszystkim artystom wspaniałych występów – 
podkreśliła w swoim wystąpieniu Mariola Garnys-Jaskóła, dyrektor 
Przedszkola nr 2. 
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ARKADIA
Koluszki, ul. Brzezińska 135

tel. 502 651 007
Promocja trwa do 29.02.2020 r.

ARKADIA
Koluszki, ul. Brzezińska 135

tel. 502 651 007
Promocja trwa do 29.02.2020 r. Nowy rok 

z sukcesami

Michał Bankowski wywalczył 
drugie miejsce podczas międzyna-
rodowego turnieju Austrian Karate 
Champions Cup 2020. W zawodach 
wzięło udział 594 zawodników  
z 13 państw, w tym 67 zawodników 
z 24 klubów – członków Polskiej 
Unii Karate. Michał stoczył trzy 
zwycięskie walki w kategorii  
+76 kg juniorów, ulegając jedynie 
w finale wynikiem 0:2.
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W 5. City Trail w Łodzi zwy-
cięstwa odnieśli: Łucja i Kordian 
Ciesielscy, Igor Cel. Druga: Ania 

Siemińska, trzecie miejsca: Jagoda 
Nowakowska, Amelia Napierała, 
Karol Szewczyk, Karol Sokołow-
ski.

Pomimo tego, że pogoda 
(wietrznie, chłodno) nie sprzyjała 
zmaganiom biegowym, to daliśmy 

radę!  Siła, hart ducha, wola walki 
to atut naszych wspaniałych za-
wodników, którzy w liczbie sie-
demnastu zjawili się, aby móc ry-
walizować w biegach przełajowych 
piątej edycji City Trail w Łodzi. 
Wszyscy startujący spisali się zna-
komicie, zdobywając szereg wspa-
niałych miejsc i nowe rekordy ży-
ciowe. W biegu dzieci na dystansie 

Kolejny sukces  
koluszkowskich biegaczy!  

300 m w kat. D1 zwyciężyła po 
wspaniałej walce Łucja Ciesielska 
(1:06). Młodszy o dwa lata brat 

Łucji, 6-letni Kordian 
(1:17) pewnie wygrał bieg 
na tym samym dystansie w 
kat. D0. W kat. D2 8-9 lat 
na dystansie 600 m. drugie 
miejsce wśród dziewcząt 
zajęła pięknie biegnąca 
Ania Siemińska (2:55). Na 
mecie biegu na ok.1 km w 
kat. D3 chłopców triumfo-
wał Igor Cel, któremu w 
końcu udało się „złamać” 
granicę trzech minut (2:59). 
Trzecie miejsce zajął 11-let-
ni Karol Szewczyk (3:08), 
który na ostatnich metrach 
pokonał swojego o dwa lata 
starszego kolegę z klubu 
Radosława Babiarskiego 
(1:17), 13. miejsce zajął 
Kamil Tenentka (3:53). W 
dziewczętach trzecia była 

Jagoda Nowakowska (3:16), 
czwarta Ada Siemińska (3:17), 
szósta Sylwia Janik (3:33). W bie-
gu na dwukrotnie dłuższym dy-
stansie (ok. 2 km) w dziewczętach 
jak i chłopcach zajęliśmy dwa 
trzecie miejsca. Trzecia była Ame-

lia Napierała (7:04)  i 
trzecie miejsce po nie-
samowitym finiszu wy-
walczył z nowym re-
kordem życiowym 
Karol Sokołowski 
(5:49). Swoje rekordy 
poprawili:  6-ty na me-
cie  Maciej Jeżyna 
(6:37), i 9-ty. Michał 
Smyka (7:13). Spory 
sukces zanotowaliśmy 
w biegu głównym na 5 
km. Na prawie 140 bie-
gnących kobiet, siód-
me, a drugie w K20 za-
jęła z czasem 20:40 
Magdalena Pierzchała, 
45. miejsce a 10. w K40 
zajęła mama Magdy, 

Jolanta Pierzchała. Niesamowicie 
zadowolona ze swojego biegu (za-
jętego miejsca i nowego rekordu 
życiowego) była trenująca od nie-
spełna roku Marta Siemińska, któ-
ra z czasem 27:32 zajęła 65. miej-
sce 15-te w K40. Serdecznie 
dziękuję zawodnikom, rodzicom  i 
opiekunom za udział, wspaniałą 
rodzinną atmosferę oraz doping.   

J-TECH Janeczek  
firma zajmująca się obróbką 

skrawaniem poszukuje:

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

Miejsce pracy: Koluszki

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

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

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

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

W razie pytań telefon do kontaktu 693 612 470
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MALOWANIE
Docieplenia  

elewacji
tel. 792-022-640

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

GABINET TERAPII 
TLENOWEJ
TLEN-MED
662-888-129
ANDRESPOL

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

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

 
 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. 

WĘGIEL

4 lutego 2020 roku strażacy 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego podsumowali cało-

roczną działalność zrealizowanych 
zadań komendy i ksrg w 2019 
roku oraz przedstawili swoje plany 

na rok 2020. 
W ubiegłym roku odnotowa-

no 1347  interwencji, z czego 401 
to pożary, 859 to miejscowe zagro-

żenia i 87 to alarmy fałszywe, 
głównie z instalacji monitoringu 
pożarowego obiektów.   

Niezmiennie najczęstszymi 
przyczynami powstawania poża-
rów była nieostrożność i zaniedba-
nia w posługiwaniu się ogniem. 
Najwięcej, bo 320 zdarzeń miało 
miejsce na terenie gminy Tuszyn. 
Ponadto w roku 2019 odnotowa-
no  21 ofiar śmiertelnych i 161 ran-
nych, w głównej mierze poszkodo-
wanych w wypadkach komuni- 
kacyjnych. 

Komendant Powiatowy bryg. 
Krzysztof Supera przedstawił sy-
tuację odnoszącą się do całego za-
kresu działań operacyjnych, pre-
wencyjnych, kwatermistrzowskich, 
organizacyjnych, finansowych i ka-
drowych realizowanych przez na-
szą formację oraz jednostki Ochot-
niczych Straży Pożarnych. 
Szczególną uwagę i nacisk w 2019 
roku położony został  na szkolenia, 
ćwiczenia, koordynację działań z 
innymi służbami i podmiotami. 
Edukację  dzieci i młodzieży, stąd 
na terenie komendy powstała sala 
edukacyjna gdzie strażacy poprzez 
zajęcia, prezentacje połączone z za-
bawa będą przekazywać młodzieży 
wiedzę z zakresu bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego.

Strażacy podsumowali 
2019 rok

W 2019 roku na terenie ko-
mendy w ramach odnawialnych 
źródeł energii zmodernizowana 
została instalacja grzewcza (pom-
pa ciepła) i zamontowano panele 
fotowoltaiczne.

W zakresie planów na obecny 
2020 rok strażacy chcą kontynu-
ować wdrażanie nowych technik 
ratowniczych, pozyskiwanie no-
wego sprzętu, w tym pojazdów. Z 
uwagi na zwiększające się zagro-
żenie i ilość interwencji na tere-
nie gmin Rzgów i Tuszyn rozpo-
częto przygotowania do realizacji 
projektu polegającego na budo-
wie Posterunku Jednostki Ratow-
niczo Gaśniczej w tym rejonie. 

W naradzie wziął udział 
przedstawiciel Łódzkiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego bryg. 
Grzegorz Maciaszek, Starosta 
Łódzki Wschodni Andrzej Opala, 
Prezes ZOP ZOSP RP druh Da-
riusz Krzewiński, Burmistrzowie i 
Wójtowie a także Komendanci 
Gminni OSP.  Przedstawiciele 
władz pozytywnie ocenili pracę i 
służbę strażaków oraz realizację 
wszystkich przedsięwzięć w 2019 
roku.  
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Piątek 7.02
15:00 Tajni i fajni 2D Dub
17:00 Gorący temat 2D Nap
19:00 1917 2D Nap     

Sobota 8.02
15:00 Tajni i fajni 2D Dub
17:00 Gorący temat 2D Nap
19:00 1917 2D Nap 

Niedziela 9.02
15:00 Tajni i fajni 2D Dub
17:00 Gorący temat 2D Nap
19:00 1917 2D Nap        

Środa 12.02 17:00 Gorący temat 2D Nap
19:00 1917 2D Nap 

Czwartek 13.02 Kino nieczynne   

1917
Dramat / Wojenny / Wlk. Brytania/USA / 2019 
2DNapisy

Dwaj brytyjscy szeregowcy Schofield i Perry, u 
schyłku Pierwszej Wojny Światowej otrzymują 
ogromnie ryzykowną misję, od której powo-
dzenia zależy życie ich towarzyszy. Muszą 
przedrzeć się za linię wroga i przekazać rozkaz 
odwołujący atak, który w świetle nowych in-
formacji nie ma najmniejszych szans powodze-
nia. Jeśli nie uda się wypełnić misji, niechybna 
śmierć czeka ponad 1600 żołnierzy, a wśród 
nich brata Schofielda.

Tajni i fajni
Anim./Przygodowy / USA / 90 min. 2DDubb

Superagent Lance Sterling i naukowiec Walter 
Beckett są niemal dokładnymi przeciwieństwa-
mi. Lance jest pewny siebie, elegancki i obyty. 
Walter natomiast nie jest zbyt kontaktowy, ale 
nadrabia to sprytem i inwencją, wynajdując nie-
samowite gadżety, które Lance wykorzystuje 
podczas swych niezwykłych misji. Jeśli ta nie-
dobrana para nie sprawdzi się jako zgrany duet, 
cały świat znajdzie się w niebezpieczeństwie…

Gorący temat
Dramat / Biograficzny / Kanada/USA / 109 min.
2D Napisy

Stacja The Fox News to jedna z największych te-
lewizji informacyjnych w USA. Praca w niej otwiera 
drzwi do wielkiej dziennikarskiej kariery i równie wiel-
kich pieniędzy. Żeby ją dostać i utrzymać, a potem 
wspiąć się po szczeblach kariery trzeba zadowolić jej 
twórcę i despotycznego szefa Rogera Ailesa. W przy-
padku kobiet pracujących w stacji, słowo „zadowolić” 
ma bardzo dosłowne znaczenie. Zaczyna się od niewy-
brednych żartów, aluzji, a kończy na erotycznych pro-
pozycjach nie do odrzucenia. Ten stan rzeczy trwa przez 
lata, a dziennikarki stacji przechodzą koszmar. 

INTEGRACJA SENSORYCZNA
TERAPIA RĘKI

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE Z ELEMENTAMI SI
MASAŻ KLASYCZNY I RELAKSACYJNY

Tel. 506 408 620  
www.impulsbrzeziny.pl

1% dla organizacji pożytku publicznego

Możemy wspomóc lokalne inicjatywy
Przedstawiamy listę OPP (nazwa i numer KRS), które działają na te-

renie naszej gminy. Wybierając którąś z nich, możemy wspomóc osoby i 
organizacje funkcjonujące w naszym lokalnym środowisku. W przypad-
ku chęci znalezienia się na tegorocznej liście prosimy o przekazanie takiej 
informacji do redakcji gazety „Tydzień w Koluszkach”.
 • Fundacja JiM, Nr KRS 0000127075, w rubryce cel szczegółowy wpisać: 

#177 Maciek i Wojtek Łudzikowscy
 • Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej „Sercówka”, Nr KRS 0000283761
 • Stowarzyszenie Historia Koluszek, nr KRS 0000215720, cel szczegółowy: 

Historia Koluszek
 • Fundacja Dla Dzieci z Cukrzycą KRS 0000163346 cel szczegółowy: Artur 

Ostrowski 2775
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Koluszkach, KRS 0000 15 92 03
 • Ludowy Klub Sportowy „Różyca”, KRS 0000 208 100
 • Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży „PRO MUZA”, KRS nr 

0000149337
 • Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach, KRS: 

0000232719
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, KRS nr 00000 49 771 z 

dopiskiem dla Agnieszki Lenkiewicz
 • Fundacja Avalon, KRS 0000 270 809, z dopiskiem Olczyk Łukasz 9920
 • Fundacja Rozszczepowe Marzenia, KRS 0000 248 920 z dopiskiem 
Tymoteusz Grochal 

 • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko, KRS  0000 
186 434, subkonto 249/D Dyrała Paulina

PIELĘGNACJA OGRODÓW
Wycinka i formowanie  

drzew i krzewów
Zakładanie, koszenie  

i pielęgnacja trawników
Wywóz liści, gałęzi itp.
Malowanie i naprawa  

ogrodzeń
Automatyczne systemy 

nawadniania
Faktury VAT

Ogród i dom. Koluszki  
ul. Przejazd 8

tel. 44 714-49-45  
605-23-67-37

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

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

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

MOBILNY SALON MASAŻU
Szeroka gama masaży:

- leczniczy, - klasyczny
- relaksacyjny, - izometryczny

i wiele innych

Sylwia Sakowska  tel. 881-087-802
www.facebook.com/MassageTherapyMobile

Miejsce  
na Twoją  
reklamę
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Sprzedam Audi A4, „Małysz” 2004r., 
1,9 TDI, 130 KM, Mercedesa GL 
450,2013 – możliwa zamiana na 
tańszy, Laptopa hp. 17”, Telewizor 
65 cali Panasonic VTX, Organy 
profesjonalne Technics,  Piękną 
sypialnię, ludwikowską – antyk, 
Odśnieżarkę solidną 12 KM, 
Profesjonalny expres do kawy 
Franke, Tel. 604-607-306
Owczarki niemieckie (szczeniaki), 
tel. 603-641-590, 530-504-780
Drewno kominkowe opałowe  
i rozpałka, tel. 608-830-403
Parkiet, 883-050-448
Drewno kominkowe – opałowe,  
tel. 695-277-882
Opel Meriva 1,4 benzyna, 2007 r., 
bezwypadkowy, tel. 512-329-533
Wyposażenie cukierni,  
tel. 698-387-205
Drewno kominkowe, opałowe i do 
rozpałki, tel. 515-310-037
URSUS C-360P i C-330 stan bdb., 
500-122-131
Passat B6, combi 2,0 TDI, 2009 r., 
507-364-074
Peugeot 207SW, 506-138-467
SUKIENKĘ ślubną lub weselną, 
506-138-467
Piec DEFRO 1,5KW, stan bdb., 
510-937-100

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

Korepetycje – matematyka oraz 
chemia, 606-639-081

USŁUGI

Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Remonty, wykończenia, Niedrogo, 
Solidnie, 660-160-989
Pranie kanap, dywanów, foteli bez 
zapisów, 512-450-390
Zakład Fryzjerski Damsko – Męski 
zaprasza osoby, które mają proble-
my z włosami lub chcą mieć ładną 
fryzurę na wesele, komunię, impre-
zę, 600-931-554

Remonty – wykończenia – docie-
plenia, tel. 789-030-878
Tapetowanie, malowanie,  
694-163-722
Tynki maszynowe cementowo – 
wapienne, tel. 669-20-19-62
Montaż i naprawa ogrodzeń  
oraz bram, tel. 515-310-037
Wykończeniowo – Remontowe. 
Sprawnie i solidnie, 513-597-150
Ogrodzenia, łupek, klinkier, 
kamień, 604-543-817
Blaty, schody, parapety, kominki, 
tel. 661-196-032
Meble na wymiar. Kuchnie, szafy  
i inne. Projekt i wycena gratis,  
tel. 782-413-495
Wynajem minikoparki,  
tel. 515-493-834
Wynajem koparko-ładowarki, 
koparki obrotowej, tel. 515-493-834
Przyłącza wodociągowe,  
tel. 515-493-834
Przyłącza kanalizacyjne,  
tel. 515-493-834
Remonty i wykończenia komplek-
sowo, 737-985-710
Montaż ogrodzeń panelowych, 
sztachetowych oraz z siatki. Wybu-
rzenia oraz inne. Wycena gratis, 
507-364-074
Wycinki, karczowanie terenu, kosze- 
nie i inne. Usługi koparko-ładowar-
ką. Wywrotka do 3,5 t., 507-364-074  
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
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
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA

Firma odzieżowa zatrudni osobę  
do prasowania, tel. 605-08-68-28 
lub 44 714-23-75
Praca On-Line przez internet. 
Więcej informacji, tel. 724-720-916
Zatrudnię pracowników budowla-
nych, 509-391-286

Zatrudnię diagnostę samochodowe-
go, 502-357-222
Zatrudnię operatora wózka  
widłowego, tel. 785-998-740  
lub 44 719-54-19
Zatrudnię operatora koparki  
i pracownika do robót ziemnych, 
665-183-407
Zatrudnię panów do sprzątania  
w zakładzie produkcyjnym na 
terenie Koluszek. Praca przy użyciu 
maszyn myjących posadzkę oraz 
inne drobne prace porządkowe. 
Wymagamy osób z orzeczeniem  
o niepełnosprawności. Oferujemy 
atrakcyjne wynagrodzenie,  
tel. 724-486-855
Zatrudnię magistra farmacji  
w aptece w Koluszkach,  
tel. 722 164 646
Zatrudnię technika farmacji  
w aptece w Koluszkach  
tel. 722 164 646
Zatrudnię szwaczki, 602-194-850
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
budowlanego w Koluszkach, 
604-574-055
Zatrudnię elektromontera,  
tel. 42 214-07-00
Zatrudnimy pomocników elektro-
montera, tel. 42 214-07-00
Zatrudnię przedstawiciela handlo-
wego w branży budowlanej – dachy, 
tel. 44 714-05-38
Zatrudnię kierowcę kat. C, mile 
widziane uprawnienia na HDS,  
tel. 44 714-05-38
Zatrudnię dekarza, tel. 44 714-05-38
Zatrudnię fryzjerkę, tel. 509-618-229
Zatrudnię murarzy, 604-543-817
Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. Umowa o pracę. Praca 
cały rok, 602-138-477
Zatrudnię fryzjerkę, tel. 666-093-501
Zatrudnię chałupniczki – szycie, 
604-588-616
Zatrudnię kierowcę kat. C,  
lub C+E, kraj, 602-612-364
Zatrudnię szwaczki z doświadcze-
niem w szyciu sukienek i żakietów. 
Praca cały rok, 605-600-896
Zatrudnię prasowaczkę oraz pomoc 
do szwalni, 602-194-850
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, atrak- 
cyjne wynagrodzenie, umowa  
o pracę, 607-303-814

ZDROWIE

Gabinet pomocy psychologicznej 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
tel. 691-840-079

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ

Sprzedam działkę 1300 m2, ul. Miła 
w Koluszkach, 601-34-84-51
Dom piętrowy, solidny do remontu. 
Tanio sprzedam, 607-370-071
Sprzedam działkę 1800 m2  
w Nowych Chrustach. Woda i prąd, 
603-082-828
Kupię mieszkanie w blokach  
do 38 m2, 728-356-288
Sprzedam działkę rolną w Kolusz-
kach, 6000 m2, tel. 604-79-39-12
Sprzedam działkę budowlaną 577 m2. 
Woda, Gaz, Prąd w ulicy. Kanaliza-
cja w działce, tel. 605-10-83-87
Sprzedam dom w Nowych Chru-
stach o pow. 270 m2, 603-070-462
Sprzedam działkę 2300 m2, Rewica 
„B”, media, blisko lasu,  
tel. 886-779-480
Sprzedam mieszkanie w Regnach, 
tel. 783-468-698
Sprzedam mieszkanie 60 m2, 1p., 
Brzeziny, ul. Antoniego Hetmana, 
660-487-570
Sprzedam duże działki budowlane 
w Koluszkach, 691-750-199
Sprzedam dom jednorodzinny  
z działką 800m2 w Koluszkach,  
tel. 691-642-126
Sprzedam działki budowlane  
od 600 do 900 m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684 
lub 601-258-627

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      

Tanio do wynajęcia Garaż 60 m2. 
Możliwość działalności+poddasze, 
601-835-140
Do wynajęcia mieszkanie,  
883-050-448
LOKAL do wynajęcia w Brzezi-
nach. Na sklep, biuro, usługi, itp. 
45m2 (lokal ogrzewany),  
tel. 881-388-579
Do wynajęcia M-3 na Głowackiego 
w Koluszkach. Po remoncie,  
tel. 888-660-721
Do wynajęcia lokal handlowo – 
usługowy 42 m2, Koluszki,  
ul. Targowa, 693-45-00-93
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
TANIO sprzedam żarówki kwoki 
oraz kabel OWY 5x6 i OMY 2x1,5, 
tel. 660-216-688

OGŁOSZENIA DROBNE



17Tydzień w Koluszkach nr 67.02.2020 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

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.

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

telefon: 690 901 602

SPRZEDAŻ - SERWIS  
NARZĘDZI I MASZYN  

OGRODNICZYCH I BUDOWLANYCH
 www.arkadianarzedzia.pl

 Koluszki, tel. 502-651-007

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

DOWÓZ GRATIS NA TERENIE KOLUSZEK

Przerwy w dostwach prądu
 r 10.02.2020 r. w godz. 8:00 do 15:00: Wierzchy, Olszewo, Władysławowo.
 r 11.02.2020 r. w godz. 8:00 do 11:00: Turobowice, Kazimierzów.  
 r 13.02.2020 r. w godz. 8:00 do 12:00: Zielona Góra ul.: Główna Nr od 25 do 66.

Badania profilaktyczne do pracy. 
Badania kierowców,  
www.eskulapkoluszki.pl

Klub Zdrowego Życia – Historie 
Zdrowia. Zapraszamy od poniedział-
ku do piątku od godz. 18.00,  
tel. 720-724-916

RÓŻNE

NAPEŁNIANIE BALONÓW 

HELEM, tel. 604-227-209

DJ na Imprezy, 720-717-817

Kompleksowe usługi brukarskie, 790-824-553
Zatrudnię osobę na dziurkarkę i guzikarkę, 512-298-308
Sprzedam mieszkanie własnościowe na osiedlu Andersa 61 m. 2, I piętro, 
667-098-216
Zatrudnię brukarzy z doświadczeniem, 790-824-553
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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)

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

Licencjonowane Biuro 
Nieruchomości

- doradztwo w sprzedaży  
i wynajmie

- wycena nieruchomości
- kredyty hipoteczne

Brzeziny, ul. Okrzei 7, lok. 5 
Zapraszamy

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

Skup Aut
513-067-594
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Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl


