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Policja – 997, 47 842 12 13
Straż Pożarna – 998, 44 725 69 00
OSP Koluszki – 44 714 58 27
Pogotowie Ratunkowe – 999
URZĄD MIEJSKI
Sekretariat
– 44 725 67 00
Redakcja TwK
– 44 725 67 18
USC
– 44 725 67 60
Biblioteka Miejska
– 44 714 58 38
MOK, Kino Odeon
– 44 714 58 80
BIURO INŻYNIERA GMINY
KPGK sp. z o.o.
ZUK
MGOPS
Pogot. Energetyczne
Pog. Kanalizacyjne
Pogotowie Gazowe
Ujęcie wody i pog. wod.
Oczyszcz. ścieków

– 44 725 67 68
– 44 714 58 45
– 44 714 04 95
– 44 714 58 25
– 991
– 468-30-15-31
– 44 714 58 79
507 078 873
– 992
– 44 714 58 24
605 370 020
– 44 714 58 79
507 078 873

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

SŁUŻBA ZDROWIA
NZOZ Zdrowie
– 44 714 08 00
NZOZ Eskulap
– 44 714 50 00
NZOZ Med-Kol (POZ)
– 44 714 22 22
– 44 714 67 57
Med-Kol (poradnie specj.) – 44 714 55 00
Poradnia Stomatologiczno-Protetyczna
ul. Staszica 34
– 44 714 44 98
NZOZ DENTIS
– 44 714 51 24
Apteki:
ul. Żwirki 2
ul. Sikorskiego 6
ul. Głowackiego 20
ul. Korczaka 5
ul. 11 Listopada 33
ul. Przejazd 6
ul. 3 Maja 8
ul. 3 Maja 19G
ul. Brzezińska 54
Gałków

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

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

– 44 714 58 42
– 42 214 40 00
– 118 913
– 19 757
– 44 714 10 41
– 44 714 19 98
– 44 714 13 54

Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii
ul. Staszica 34 – 44 714 67 67
pon. 13.30-18.30, wt. 11.00-15.00,
śr. 13.30-20.00, czw. 15.00-19.00
Abstynenckie Stowarzyszenie Klub
Wzajemnej Pomocy „Ostoja”, ul. Staszica 34
44 714-23-40 (pn-pt 17.00-20.00)
Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie
ul. Staszica 34 – 44 714-58-69
(pn.: 16.00-19.00 i śr. 16.00-19.00)
Grupa AA „Iskierka”, ul. Mickiewicza 40,
501 648 560

Opłaty na rzecz Gminy Koluszki

PKO Bank Polski S.A. z/s w Łodzi,
Oddział 1 w Koluszkach,
ul. 11 Listopada 41
- konto do uiszczania wpłat
za podatki i pozostałych opłat:
11 1020 3352 0000 1802 0240 6841
- konto do uiszczania wpłat za „śmieci”:
35 1020 3352 0000 1302 0258 7947

Biuro Inżyniera Gminy

przyjmuje zgłoszenia dotyczące:
l

l
l

l
l

l
l
l
l
l

l
l
l
l

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

44 725 67 68 telefon czynny 24h
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Nocna i Świąteczna
Opieka Zdrowotna
Szpital Specjalistyczny Brzeziny
Powiatowe
Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Brzezinach
ul. M. Skłodowskie-Curie 6

46 874 20 11

Kasa Urzędu
zamknięta
do odwołania
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

5.06.
ul. Sikorskiego 6A
6.06.
ul. 3 Maja 8
7.06.
ul. 3 Maja 19G
8.06.
ul. Brzezińska 54
9.06.
ul. Przejazd 6
10.06.
ul. 11 Listopada 33
11.06.
ul. Żwirki 2
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PSZOK nowe zasady
przyjmowania odpadów

Pozyskaj do 5 tys. zł
na instalację do gromadzenia deszczówki

Od 1 czerwca gmina wznowiła funkcjonowanie Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Reymonta w Koluszkach, ale
już na nowych zasadach. PAMIĘTAJMY, że obecnie nie można przywozić odpadów na własną rękę.

Rusza ogólnopolska akcja dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, w ramach rządowego programu
„Moja Woda”. Celem powyższej inicjatywy jest łagodzenie skutków suszy w Polsce.

UWAGA: Przywóz tylko po zgłoszeniu telefonicznym

Przed przyjazdem mieszkaniec musi zadzwonić do Biura Inżyniera
Gminy (44 725 67 68) i zgłosić swoją potrzebę. Po stosownej weryfikacji,
łącznie ze sprawdzeniem kwestii zaległości w opłatach, pracownik oddzwoni do mieszkańca i uzgodni konkretny termin zwiezienia odpadów.
Dzięki tego rodzaju procedurze, niwelowane są kolejki samochodów, które pojawiały się w ostatnim czasie przed PSZOK. Mieszkaniec zyskuje
również większą swobodę czasową, ponieważ może ustalić dogodną dla
siebie datę i godzinę. By zachować rygor epidemiczny, przywożone odpady należy rozładować samodzielnie i złożyć we wskazanym miejscu.
Odbierz za darmo z PSZOK
Przypomnijmy, że gmina uruchamia również usługę „Odbierz za darmo z PSZOK”. Sprzęt elektroniczny, meble i inne odpady podczas przyjmowania będą poddawane selekcji. Jeżeli pracownik uzna, że coś z nich nadaje się do ponownego użytku, będzie odstawiane, fotografowane i
umieszczane w formie ogłoszenia w internecie. Dzięki temu każdy z mieszkańców bez żadnych ograniczeń, będzie miał możliwość zabrania ze składowiska upatrzonego przez siebie przedmiotu lub materiału. Z kolei gmina
nie będzie musiała płacić za utylizację surowca. Ewentualne ogłoszenia
ukażą się jednak dopiero po przywiezieniu pierwszych nadających się do
ponownego użytku odpadów. Będziemy o tym informować.
(pw)

Raport z Gminy Koluszki
 Przed wakacjami uczniowie nie wrócą juz do szkół. W szkolnych murach odbędą się tylko egzaminy ósmoklasisty – od 16 do 18 czerwca, i
matury – od 8 do 29 czerwca. Będzie też dodatkowy lipcowy termin
egzaminów dla uczniów, którzy w tym czasie będą chorzy lub w kwarantannie.
 Gmina Koluszki otwiera place zabaw. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników samorząd przerzuca jednak całkowicie na rodziców. Nie ma bowiem takiej możliwości, by 27 obiektów dezynfekować codziennie. Zabiegi będą realizowane co kilka dni. Gminy wciąż
nie otrzymały jednak wytycznych w tej sprawie od Inspekcji Sanitarnej.
 Kino Odeon, podobnie zresztą jak duże kina w Łodzi, pozostanie na razie zamknięte. Placówki nie dysponują jeszcze ofertami dystrybutorów.
 Jeszcze 25 maja w Łodzi i w powiecie łódzkim wschodnim było 267 zakażeń. 29 maja było ich już 307, a w środę (3 czerwca) - 361. To oznacza, że w ciągu tygodnia liczba przypadków wzrosła o prawie 100.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną
poniesione po 1 czerwca 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do szesnastu wojewódzkich
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są bliżej beneficjentów. To one będą przyjmowały od początku lipca 2020 r. wnioski
właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje
wodne.

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji
pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na
terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody
te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.
Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej),
zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację
rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania
zatrzymanej wody.
Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024, przy
czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r.,
a wydatkowanie środków do końca 2024 r.
Budżet programu to 100 mln zł. Pozwoli to na sfinansowanie ponad
20 tys. instalacji przydomowej retencji.
Pamiętajmy, wnioski składamy nie do gminy, a do wojewódzkich
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
(pw)
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Podróż z PKP Intercity
tylko z rezerwacją miejsca
W związku z nadal obowiązującym limitem zajętości miejsc od 1
czerwca pociągami PKP Intercity może podróżować tylu pasażerów ile
jest miejsc siedzących w składzie. Dlatego też PKP Intercity wprowadza
od 4 czerwca br. obowiązkową rezerwację miejsc we wszystkich kategoriach pociągów: Twoich Liniach Kolejowych (TLK), InterCity (IC),
Express InterCity (EIC) oraz tak jak do tej pory, Express InterCity Premium (EIP). Jednocześnie przewoźnik zachęca pasażerów do planowania
podróży, kupowania biletów i rezerwacji miejsc z wyprzedzeniem.
Od 4 czerwca bilety jednorazowe są wydawane wyłącznie ze wskazaniem miejsca do siedzenia. Z kolei od osób podróżujących z biletem
okresowym wymagane jest posiadanie także rezerwacji miejsca na konkretne połączenie.

5.06.2020 r.

Działania Straży Pożarnej
W dniu 27 maja na terenie powiatu strażacy rozwozili środki dezynfekcyjne do szkół podstawowych. W działaniach brał udział zastęp z JRG
Koluszki.
Do zabezpieczenia lądowania helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zostali zadysponowani strażacy 29 maja w Żakowicach na
ulicy Piotrkowskiej. Strażacy pomagali również ratownikom medycznym
w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej u pacjenta, który
następnie helikopterem został przetransportowany do szpitala. W działaniach brały udział dwa zastępy z JRG Koluszki.
Do zaplątanych ptaków w przyłącze energetyczne strażacy wyjeżdżali w dniu 31 maja. Zdarzenie miało miejsce w Koluszkach przy ulicy
Hubala. Strażacy z drabiny oswobodzili dwa pisklęta kawki zwyczajnej.
Pisklęta zostały przekazane pracownikowi Urzędu Miasta. W działaniach
brał udział zastęp z OSP Koluszki.
Pożar na stacji transformatorowej był przyczyną interwencji strażaków 31 maja w Koluszkach przy ulicy 3 Maja. Przyczyną pożaru było
uszkodzenie transformatora. W działaniach brały udział zastępy z JRG
Koluszki oraz OSP Koluszki.

Rezerwacja miejsca do biletów okresowych kosztuje symboliczną
złotówkę. Rezerwacje można nabyć w kasach biletowych, a także poprzez stronę internetową intercity.pl. Co ważne, również od 4 czerwca br.
PKP Intercity wprowadza nową funkcjonalność - poprzez stronę internetową można nabyć rezerwację miejsca także do biletów kupionych w innych kanałach sprzedaży.
Jeśli na stacji nie ma kasy biletowej lub jest ona nieczynna, podróżni
powinni zgłosić się do konduktora już na peronie, jeszcze przed wejściem
do pociągu. Jeśli będą wolne miejsca w pociągu, konduktor sprzeda pasażerowi bilet lub dokona rezerwacji i wyda miejscówkę.
W przypadku, gdy na stacji dostępna jest kasa biletowa, podróżny
powinien nabyć w niej bilet jednorazowy lub rezerwację miejsca przed
rozpoczęciem podróży. Gdy na stacji czynna jest kasa, zakup biletu u konduktora jest niemożliwy (bez względu na kategorię pociągu), a przebywanie na pokładzie bez ważnego biletu oznacza konieczność zapłaty zarówno należności za przejazd jak i opłaty dodatkowej.
Posiadacze biletów okresowych zakupionych do 3 czerwca br.
włącznie, czyli przed wejściem zmian w życie, mogą zwrócić te bilety w
odstępstwie od terminów przewidzianych na ich zwrot. Wysokość zwrotu
środków będzie dokonywana proporcjonalnie do liczby niewykorzystanych dni i bez potrącenia odstępnego. Pasażerowie posiadający bilety
okresowe kupione do 3 czerwca br. włącznie, którzy nadal będą z tych biletów korzystać, mogą wystąpić o zwrot należności za nabywane za symboliczną złotówkę obowiązkowe miejscówki po zakończeniu okresu ważności biletu okresowego lub zakończeniu ograniczeń związanych z
limitowaniem liczby miejsc w pociągach.
(źródło: www.intercity.pl)

Przerwy w dostawach prądu
 17.06.2020 r. w godz. 8:00 do 12:00: Borowa ul: Długa nr od 356
do 401, Główna nr 13, 39, 45, 55, 65, Skrajna nr 15, Różyca ul.: Główna nr od 110 do 114, Letniskowa nr od 2 do 6, Przestrzenna nr 2, Przylesie nr 7.
 18.06.2020 r. w godz. 8:00 do 12:00: Koluszki ul.: Głowackiego bloki nr 10, 12 i 14, Ludowa blok nr 1/3.

W związku z rozszczelnieniem butli gazu propan-butan, strażacy interweniowali 1 czerwca w Żakowicach na ulicy Wierzbowej. Butla była
przewożona samochodem w bagażniku. Na zakręcie butla przewróciła się
i poluzował się kurek zaworu butli w następstwie czego, doszło do emisji gazu. Po zakręceniu zaworu, który nie uległ uszkodzeniu, z butli już
nie wydobywał się gaz. W działaniach brały udział zastępy z JRG Koluszki.
a.M.K

Zakaz sprzedaży miału
dla gospodarstw domowych

Od 1 lipca 2020 r. będzie obowiązywał zakaz sprzedaży miałów z
węgla kamiennego dla gospodarstw domowych oraz kotłów o mocy poniżej 1 MW. Oznacza to, że z rynku zniknie jeden z najtańszy rodzajów paliw stałych, ale niespełniających odpowiednich norm jakościowych. Przepisy, które wkrótce wejdą w życie, mogą poczynić wiele zamieszania na
rynku.
Ekonomiści szacują, że wartość handlu tego rodzaju materiałem
to aż 6 mld zł. A zatem spora grupa użytkowników będzie musiała
przejść na ogrzewanie materiałem znacznie droższym. Co więcej, w
niektórych wypadkach konieczna stanie się wymiana urządzeń w celu
dostosowania możliwości technicznych do użytkowania innego rodzaju paliwa.
Aby kupić po 1 lipca 2020 miał węglowy, trzeba będzie przekazać
dostawcy kopię zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie instalacji
spalania o mocy nominalnej co najmniej 1 MW lub kopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży paliwa stałego.
Za naruszenie przepisów będą grozić wysokie kary. Zgodnie z
ustawą o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, od 1
lipca 2020 r. osoba wprowadzająca do obrotu miały z węgla kamiennego o wymiarze ziarna od 1 mm do 31,5 mm, będzie podlegała
grzywnie od 50 tys. zł do 1 mln zł lub nawet karze pozbawienia wolności do lat 5.
(pw)
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Za makulaturę
musisz dopłacić!
Magazynujesz makulaturę w celu sprzedaży. Zapomnij. Już co najmniej od początku roku firmy zajmujące się skupem surowców, nie płacą
za odbiór makulatury. Co więcej, nie oddasz jej nawet za darmo. Obecnie
aby ją w skupie przyjęli, musimy wręcz dopłacić. W Koluszkach jest to
ok. 25 gr za kilogram.
Z tego rodzaju problemem w
minionym tygodniu zderzył się jeden z mieszkańców naszego miasta. – Zbierałem od dłuższego czasu makulaturę i postanowiłem
zawieźć do skupu. A w skupie mi
mówią, że jak chcę zostawić to
muszę im zapłacić. W zasadzie to
poczułem się oszukany. Przecież
mogłem wyrzucić ją do kosza –
opowiada poirytowany mężczyzna.
Powyższa sytuacja to oczywiście nie oszustwo ze strony firmy skupującej surowce. Problem
dotyczy całej Polski, a wręcz Europy. Od kiedy Chiny wprowadziły blokadę na przywóz „śmieci” z Zachodu, Europa i USA stanęły przed
koniecznością zagospodarowania gigantycznej ilości odpadów na własnym terenie. Również w polskich magazynach zalegają wielkie ilości
papieru, głównie słabej jakości, którego nie chcą przyjmować zagraniczne fabryki. A tam gdzie popyt przekracza podaż, ceny spadają na głowę.
Przy tak niskich stawkach, które płacą za surowiec fabryki trudniące
się przerobem makulatury, punktom skupu nie opłaca się po prostu proponować tego rodzaju usługi. Posortowanie, sprasowanie, zapakowanie surowca przy użyciu ciężkiego sprzętu, generuje bowiem spore koszty, które trzeba przerzucić na klienta. W efekcie mieszkaniec zamiast zarobić,
musi wręcz dopłacić. Dlatego tez większość skupów surowca pozrywało
kartki z napisem: „przyjmę makulaturę”. Czasem, może zdarzyć się jeszcze jakaś firma, która zapłaci nam za odbiór makulatury, ale są to sporadyczne przypadki przedsiębiorstw, które dysponują ewentualnym kontraktem długoterminowym.
(pw)

Koronawirus a działalność
służb ratunkowych
31 maja w godzinach nocnych, pierwszy raz podczas epidemii gmina była zmuszona uruchomić miejsce zbiorowej kwarantanny w budynku
dawnego gimnazjum. U jednego z funkcjonariuszy straży pożarnej stwierdzono bowiem podejrzenie zakażenia koronawirusem. Zgodnie z procedurą, w nocy dezynfekcji poddano budynek Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach. Alarm okazał się jednak fałszywy.
Szczegółowe badanie strażaka pod kątem koronawirsua dało wynik negatywny.
Dodajmy, że w ostatnim czasie sporo zakażeń koronawirusem pojawiło się w Tomaszowskim Centrum Zdrowia, które obsługuje Pogotowie
Ratunkowe w naszym powiecie. Wielu pracowników trafiło na kwarantannę. Pomimo powyższych trudności, jak do tej pory udawało się kompletować zespoły wyjazdowe na naszym terenie. Karetka zatem nadal całodobowo stacjonuje w Koluszkach i podejmuje działania ratunkowe.
(pw)
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Skorzystaj z nieodpłatnych
porad prawnych i obywatelskich
Starostwo Powiatowe w Łodzi informuje, że od 16 maja 2020 r. z
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą korzystać również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, pod warunkiem, że w ciągu ostatniego roku
nie zatrudniali innych osób.
W czasie trwania epidemii osoba potrzebująca porady nie musi składać pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o
niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
Z nieodpłatanych porad prawnych i obywatelskich można skorzystać
po wcześniejszym umówieniu pod numerem telefonu 42 205 03 25. Już
wkrótce dostępna będzie również rejestracja terminu porady online.

Wybory prezydenckie 2020
W dniu 3 czerwca, postanowieniem Marszałka Sejmu RP Elżbiety
Witek zarządzone zostały wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Data wyborów wyznaczona została na niedzielę, dnia 28 czerwca 2020
roku. Oznacza to, że wszystkie terminy z kalendarza wyborczego zostały
mocno skrócone. M.in. do dnia 10 czerwca 2020 r. można zgłaszać do
Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a do 12 czerwca 2020 r. do wiadomości publicznej muszą być podane informacje o numerach i granicach obwodów głosowania
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i o możliwości głosowania przez
pełnomocnika. Do tego dnia można będzie zgłaszać kandydatów na
członków obwodowych komisji wyborczych przez pełno-mocników komitetów wyborczych.
Po raz pierwszy będzie to tzw. Głosowanie hybrydowe. Głosować
będzie można osobiście lub korespondencyjnie. Głosować korespondencyjnie będzie mógł każdy wyborca. Głosowanie korespondencyjne będzie
wyłączone jedynie w przypadku głosowania w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych
takiego zakładu i aresztu oraz w obwodach głosowania utworzonych na
polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania. Nie będzie mógł
głosować korespondencyjnie również wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania korespondencyjnego.
Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca zgłasza
komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w gminie w
której wpisany jest do spisu wyborców, do dnia 16 czerwca 2020 r. Wyborca podlegający w dniu wyborów obowiązkowej kwarantannie, izolacji
lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 23 czerwca 2020 r., natomiast jeżeli rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach
domowych po tym dniu, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 26 czerwca 2020 r. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).
(tom)
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OGŁOSZENIA BURMISTRZA
***
Burmistrz Koluszek informuje,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65,
wywieszone są wykazy o przeznaczeniu niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Świny, obręb Świny, gm. Koluszki, stanowiących własność Gminy Koluszki:
- oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 332/2 i 332/3
o pow. 0,1600 ha,
- oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 333/2 o pow. 0,1300 ha,
do sprzedaży w drodze przetargu,
Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, telefon
(44) 725-67-54.
***
Burmistrz Koluszek informuje,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65,
wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu niezabudowanej nieruchomości
położonej w miejscowości Wierzchy, obręb Wierzchy, gm. Koluszki, stanowiącej własność Gminy Koluszki,
- oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 281/2 o pow. 0,2000 ha,
do sprzedaży w drodze przetargu.
Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, telefon
(44) 725-67-54.

5.06.2020 r.

Kup działkę od gminy
Przy ul. Św. Stanisława Kostki w Koluszkach gmina posiada 6
działek budowlanych o łącznej powierzchni 1,1332 hektara. Może
być to dobry teren dla developera pod lokalizację na przykład mini
osiedla składającego się z kilku szeregowych domów. Co ważne, na
powyższym teren oprócz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
można również zlokalizować usługi.
Teren nie jest uzbrojony, ale od ulicy posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągu i kanalizacji sanitarnej.
Działki w jednym pakiecie zostaną wystawione na sprzedaż 28 sierpnia 2020 r. Cena wywoławcza to 810 tys. zł. Jeżeli w pierwszym etapie
nie znajdzie się chętny developer na zakup całości, w kolejnym przetargu
gmina wystawi na sprzedaż każdą z działek osobno.
Aby wziąć udział w przetargu, najpóźniej do 24 sierpnia należy
wpłacić wadium w wysokości 100 tys. zł. Szczegóły, Urząd Miejski w
Koluszkach, tel. 44 725 67 53.
(pw)

PRZYŁĄCZA GAZU
Instalacje CO,CWU,GAZOWE. Instalacje WOD-KAN

Kotłownie gazowe, pellet, ekogroszek.
Ogrzewanie podłogowe. Protokoły szczelności instalacji gazowej.
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Powstała książka zainspirowana reportażem „TwK”
o Zbyszku Godlewskim – symbolu Grudnia 70

„Jestem Janek” Anny Szawary
Mieszka w Elblągu i jest nauczycielką w dwóch tamtejszych
szkołach, uczy polskiego. Niedawno ukazała się książka jej autorstwa, adresowana do młodzieży
szkolnej, o legendarnym „Janku
Wiśniewskim” czyli Zbyszku Godlewskim, symbolu Masakry ro-

botników na Wybrzeżu w 1970
roku. W Grudniu tego roku cala
Polska obchodzić będzie 50 rocznicę tamtych tragicznych wydarzeń, my piszemy o tym już od ponad roku. Mamy ku temu powód,
bo symbol Grudnia 70, legendarny
„Janek Wiśniewski” w latach 60tych mieszkał w Galkowie Małym.
Miło nam donieść, że do napisania
książki zainspirował Panią Anię 4
częściowy reportaż, jaki od stycznia do czerwca ub. roku ukazywał
się na łamach „Tygodnia w Koluszkach”. Oto, jak zapamiętała i
co w jej sercu zrodziło się z tego
swoistego dziennikarstwa śledczego.
Z Anną Szawarą, Autorką
książki „Jestem Janek”, rozmawia
Zbigniew Komorowski.
-Aniu, wiele wskazuje na to,
że słowa „Ballady o Janku Wiśniewskim”, znanej choćby z filmu Andrzeja Wajdy zaczną żyć
ponownym życiem, dzięki Tobie.
-Grudzień 1970 roku to trudna

karta naszej historii. Wiemy o wydarzeniach grudniowych, znamy
symbole, szczególnie zdjęcie chłopaka, którego ciało robotnicy nieśli
na drzwiach. Kiedy zaczynałam
rozmowy ze znajomymi i wspominałam nazwisko Zbyszek Godlewski, wielu dziwiło się, kto to. Tak
bardzo przylgnęło do
tej postaci nazwisko
nadane przez autora
ballady o Janku Wiśniewskim, że prawdziwe imię i nazwisko
zostały zatarte w pamięci ludzi. Stał się
symbolem Gdyni i nie
zawsze kojarzony jest
z Elblągiem. W codziennym zabieganiu o
kolejne dobra zapominamy o ważnych wydarzeniach, a ludzie
stają się tylko symbolami. Sama również
wpadłam w ten wir codzienności.
-Co Cię przyciągnęło do Zbyszka,
który zginął pól wieku temu?
-Kiedy
miałam
okazję spotkać się z panią Izabelą Godlewską
i wysłuchać jej opowieści, dotarło
do mnie, że ten symbol to przecież
młody chłopak, w wieku obecnie
mojej córki. Stał się dla mnie realną postacią. Słowa matki zabitego
sprawiły, że zobaczyłam Zbyszka
Godlewskiego w zupełnie innym
świetle. Pojawił się przede mną
chłopak pełen nadziei na przyszłość. Chłopak, który wyjechał z
domu rodzinnego do wielkiego
miasta, z planami, szukający swojego miejsca do życia. I w sposób
brutalny ktoś mu tę możliwość
odebrał. Trudno sobie wyobrazić,
co czuła matka w takim momencie.
O tym opowiadała przy naszym
spotkaniu pani Izabela; o tym jak
dowiedziała się o śmierci syna i o
pogrzebie. To tragiczne chwile jej
życia.
-Oboje uczestniczyliśmy w
tej niezwykłej rozmowie. Jak ty
je zapamiętałaś?
-W czasie tego spotkania był
też dla mnie wzruszający moment.
Kiedy pani Godlewska otrzymała
„Tydzień w Koluszkach” z reporta-

żem o jej synu z czasów, kiedy
mieszkali w Gałkówku, otworzyła
na stronie, na której było zdjęcie
zrobione z nauczycielką Zbyszka
na zakończenie roku szkolnego.
Twarz kobiety rozpromieniła się.
Nagle jakby ubyło jej lat. Pamiętała zdjęcie. Wspominała, jak jechała
do Gałkówka, o znajomych, mieszkaniu na osiedlu wojskowym, jak
odprowadzała syna do szkoły.
-Kim wtedy Zbyszek stal się
dla Ciebie?
-Po raz kolejny zobaczyłam
chłopca, który musiał zmienić
miejsce zamieszkania, zostawić
kolegów, szkołę, znane miejsca, bo
tata dostał przeniesienie na drugi
koniec Polski, do Elbląga. Ileż musiało być w nim obaw, żalu. Musiał
na nowo układać swój dziecięcy
świat. To tak jakby ten symbol
Grudnia zszedł z piedestału i wizualizował mi się jako bezradne
dziecko. Potem miałam okazję
spotkać się z kolegą ze szkoły zawodowej, który również wyjechał
do pracy do stoczni.
-Był świadkiem tego, co wydarzyło się na stacji kolejki Gdynia Stocznia.
-Pan Waldemar opowiadał, jak wyglądał nasyp pokryty drobnymi kamykami,
po których próbowali uciekać. Drogi ucieczki jednak
nie było. Wszędzie stało wojsko. Usłyszeli strzały, sądzili,
że to salwy wystrzelone w
niebo. Przecież nie strzelaliby
do robotników, do rodaków.
Panowała panika. Pan Waldemar widział, jak Zbyszek
upada, jak wielu, bo trudno
było utrzymać równowagę
biegnąc po żwirze. Potem dowiedział się, że Godlewski
zginął od kul. Ciarki przechodziły mi po ciele, kiedy słuchałam tej historii.
-Zawsze tak jest, gdy
życie ludzkie jest odtwarzane w czyjejś opowieści. Ten
dreszcz emocji i świadomość, że człowiek, choć go
już dawno nie ma, wciąż
żyje…Co wtedy czułaś?
-Wkrótce moja córka
wyjedzie na studia, opuści dom
rodzinny. Mogę spokojnie myśleć
o jej przyszłości. Czy rodzice
Zbyszka mogli przypuszczać, że
ich syna spotka taka tragedia? Jak
to ogarnąć? Jak pogodzić się z
myślą, że nasze dziecko zamiast
układać sobie życie, traci je? I następne refleksja, że warto i trzeba
o wydarzeniach z 70. Roku opo-
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wiadać młodym ludziom. Powinni
wiedzieć, jakim kosztem zdobyliśmy wolność i niezawisłość. Oby
dokonywali w życiu mądrych wyborów, korzystali z każdej danej
im chwili, rozwijali swoje pasje i
talenty, nie zrażali się porażkami i
uparcie dążyli do celu.
-Chcesz, aby Twoja książka
stała przestrogą dla młodego pokolenia Polaków?
-Nie było moim celem pisanie
książeczki po to, by ubolewać nad
stratą, ale by dzieci poznały ten
rozdział naszej historii, bo tylko w
przeszłości można zakorzenić
swoją przyszłość. Nie może ona
oczywiście przesłaniać tego, co
przed nami, ale wzmacniać do
działania.
Kilka miesięcy po napisaniu
książeczki miałam okazję być
świadkiem rozmowy z małżeństwem, którzy w tragicznym dniu
17 grudnia byli w okolicy stoczni.
Mężczyzna niósł drzwi, na których
spoczywało ciało Zbyszka Godlewskiego. Nie pamięta, jak wyglądał, pamięta dym gryzący gardło, nos i oczy, przeraźliwą
duszność i ciężar. Ubrania od razu

wyrzucił, nie nadawały się do prania, tak były przesiąknięte gazem
łzawiącym.
-O czym wtedy myślałaś?
-Przed oczami stanął mi tłum
robotników, najpierw zaskoczonych całą sytuacją, potem zagniewanych. To nieprawdopodobne,
nie było takiego wydarzenia w naszej historii, żeby Polak strzelał do

5.06.2020 r.

Polaka. Ci ludzie podobnie jak my
dziś wyszli do pracy, jak każdego
dnia.
Te spotkania były lekcją pokory wobec życia, wobec tego co
mamy i za czym gonimy. To też
chciałabym przekazać młodym ludziom. Opowiedzieć historię
chłopca, który podobnie jak oni
przeżywał radości i smutki, który

niczym się od nich nie różnił. Stał
się ofiarą historii i symbolem walki
Polaków o godne życie.
Prowadząc lekcje, na ogół to
dodatkowe zajęcia popołudniowe,
stwierdziłam, że w domach nie
mówi się o tych wydarzeniach,
dzieci tego nie wiedzą. Z drugiej
strony, kiedy proponuję kolejne już
wyjście na cmentarz, odwiedzenie
grobów zasłużonych ludzi, młodzież chętnie uczestniczy w takich
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wyprawach. Mają więc potrzebę
poznawania historii, poznawania
życiorysów. I wydawać by się mogło, że cmentarz to nie miejsce dla
dzieci, a jednak idą, porządkują
groby, śpiewają pieśni powstańcze,
słuchają „Ballady o Janku Wiśniewskim”.
-To bardzo budujące, że
młodzież jest zainteresowana tą
historią.
-Może my dorośli nie
doceniamy młodych ludzi
i ich potrzeb. Uważamy,
że chcą się bawić i korzystać z dóbr technologicznych. Tymczasem młodzi
są bardzo wrażliwi, mądrzy. Przekonałam się o
tym, pokazując im trudne
karty naszej historii.
-Co jest w historii
„Janka Wiśniewskiego”
jeszcze do odkrycia?
-Odniosę się do miejsca, gdzie kilka lat mieszkał Zbyszek Godlewski.
Trudno znaleźć na ten temat informacje, warto zatem i o tym mówić. Widziałam zdjęcia Gałkówka,
miejsc, które były mu bliskie. Zrodziło się też pragnienie, by przejść drogą,
którą podążał do szkoły,
zobaczyć podwórko, na
którym się bawił z kolegami, szkołę, w której się uczył.
-Mówisz zatem o swoich marzeniach…
-Marzenie wydania książeczki
spełniło się dzięki stypendium prezydenta Elbląga. Marzenie spaceru
po Gałkówku mam nadzieję również się ziści.
-Nasze progi zawsze gościnne, zapraszamy!
-Chętnie przyjadę!
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Z cyklu „Na zdrowie”!

Polskie, soczyste truskawki!
Sezon truskawkowy w pełni! Truskawki pojawiają się pod koniec
maja i są smaczną zapowiedzią lata. Czy wiecie że truskawki są pierwszymi owocami, które dojrzewają na wiosnę w Polsce!
Niezwykle trudno spotkać
osobę, która nie przepadałaby
za truskawkami. 50% dzieci w
wieku od siedmiu do dziewięciu lat twierdzi, że truskawki są
ich ulubionym owocem. Są synonimem polskości, lata, witalności i zdrowia. Nie bez powodu! To jedne z najzdrowszych i
najsmaczniejszych owoców, a
lista ich dobroczynnych właściwości jest bardzo długa.
Dziś kilka ciekawostek na
temat tych wspaniałych owoców! Są niskokaloryczne i bogate w witaminy: C (mają więcej witaminy C w jednej porcji
niż pomarańcza), B6, K, błonnik, kwas foliowy, potas i aminokwasy. Poleca się reumatykom, cierpiącym na schorzenia
wątroby, a także nerek – są bowiem moczopędne. Truskawki
działają też dobroczynnie na
serce: obniżają poziom cholesterolu i ciśnienie tętnicze. Jakie jeszcze właściwości mają truskawki?
Truskawki poprawiają apetyt, gaszą pragnienie, leczą ból gardła i chrypkę. Polepszają trawienie – w takich przypadkach powinno się
je jeść przed posiłkiem. Ze względu na dużą zawartość witamin owoce te
powinny być wybierane przez osoby cierpiące na anemię lub schorzenia
związane z niedoborem witamin.
Najwięcej smaku, witamin i składników mineralnych mają truskawki, które są uprawiane w klimacie umiarkowanym chłodnym. A to znaczy,
że polskie truskawki biją na głowę te sprowadzane z Hiszpanii czy Grecji.
Wniosek? Skoro rozpoczął się w Polsce sezon truskawkowy jedzmy rodzime truskawki, bo są zdrowe i najlepsze po słońcem! Najlepiej jeśli
będą w surowej formie, zaraz po zakupie, gdyż nie lubią długiego moczenia i przechowywania.
Zapraszamy do naszego sklepu Kar-Pol ul.Partyzantów 9 na pyszne
i świeże truskawki! Pamiętajcie, że warzywa i owoce kupujemy codziennie od lokalnych producentów. Dzięki temu droga jaką muszą przebyć z
pola do sklepu jest naprawdę krótka. Polecamy również świeżo wyciskane soki, które wyciskamy codziennie rano od 5:00! Są PYSZNE! Przypominamy, że jeśli zrobicie zakupy warzyw i owoców za kwotę co najmniej
40 zł otrzymacie świeży sok 200 ml gratis!
Na zdrowie!
Kar-Pol Halina i Sławomir Karlińscy
ul. Partyzantów 9
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Rowerzysta na drodze
– podstawowe zasady

Rower to najpopularniejszy środek transportu. Jest ekonomiczny,
ekologiczny, w czasie pandemii bezpieczny dla użytkowników. Aby bezpieczeństwo było zachowane w każdym aspekcie należy pamiętać o podstawowych zasadach korzystania z dróg przez rowerzystów, a także wzajemnej życzliwości wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Na bezpieczeństwo rowerzystów ma wpływ wiele czynników, począwszy od pory dnia i warunków pogodowych. Najważniejsze są jednak
zachowania samych rowerzystów, przede wszystkim respektowanie obowiązujących zasad i przepisów ruchu drogowego oraz umiejętność przewidywania niebezpiecznych sytuacji. Równie istotne są zachowania innych uczestników ruchu wobec rowerzystów.

Obowiązkowe wyposażenie roweru:
• z przodu - co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej (może być światło migające),
• z tyłu - co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o
kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne
barwy czerwonej,
• co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
• dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.
Poruszając się rowerem po drodze, rowerzysta jest obowiązany:
• korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są
one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza
skręcić,
• zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym, gdy
porusza się po drodze dla rowerów i pieszych.
Jeśli nie ma drogi przeznaczonej specjalnie dla rowerzystów lub nie
można z niej korzystać np. z powodu robót drogowych, wtedy kierujący
rowerem powinien poruszać się poboczem, a jeżeli nie nadaje się ono do
jazdy – jezdnią (możliwie blisko prawej krawędzi). Przepisy zabraniają
ruchu rowerów po drogach ekspresowych i autostradach.
Wyjątek
Rowerzysta może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy:
• opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem,
• szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i
brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,
• warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni
(śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź czy gęsta mgła).
Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych,
jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
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Z dzieckiem na rowerze
• Dzieci poniżej 10-tego roku życia mogą poruszać się na rowerze jedynie pod opieką osoby dorosłej.
• Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. Dozwolone jest przewożenie dziecka w
przyczepie rowerowej.
• Przewozić dziecko na rowerze lub w przyczepie rowerowej może
tylko osoba, która ukończyła 17 lat.
Rowerzysta a przejście dla pieszych
Zbliżając się do przejścia dla pieszych rowerzysta jest obowiązany
zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.
Podobnie jak inni kierujący, rowerzysta ma zakaz:
• wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio
przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany,
• omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
• jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych.
Rowerzysta obowiązany jest przestrzegać następujących zakazów:
• jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, (dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub
motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom
ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego),
• czepiania się pojazdów,
• jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg
na pedałach,
• kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
• korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.
Bezpieczeństwo rowerzystów zależy również od innych uczestników
ruchu. Przede wszystkim kierowców samochodów, którzy powinni
respektować pierwszeństwo przejazdu rowerzystów w miejscach
wskazanych przepisami, i tak:
• zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów kierujący jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe,
• jeżeli skręca w drogę poprzeczną, również jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić,
• przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, kierujący jest
obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi,
• kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem
przejazdu, na którym ruch jest kierowany.
Ponadto podczas wyprzedzania roweru, kierujący jest obowiązany
zachować odstęp nie mniejszy niż 1 m.
(www.policja.pl)

Rowerzysto zadbaj
o własne bezpieczeństwo!
Przepisy dotyczące ruchu rowerów nie nakładają obowiązku
korzystania z kasków ochronnych i elementów odblaskowych. Należy
jednak wziąć pod uwagę, że kask chroni głowę – część ciała najbardziej narażoną na urazy. Z kolei kamizelka odblaskowa, szelki odblaskowe, opaski, ułatwiają dostrzeżenie rowerzysty przez kierowcę,
zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych.
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250 dni przerwy i wielkie emocje od początku

Ruszyła brzezińska liga
Po dziewięciu miesiącach przerwy do gry wróciła Brzezińska Liga
Piłki Nożnej. Ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa
rozgrywki wystartowały dopiero w ostatni weekend maja, a nie (jak co
roku) w połowie marca.
W obecnej sytuacji Brzezińska Liga wzbudza jeszcze większe emocje. Nie dość, że zawodnicy są bardziej głodni gry, niż kiedykolwiek, bo
od zeszłorocznego finału minęło prawie 9 miesięcy, to są to jedyne aktywne piłkarskie rozgrywki w okolicy. Po pierwsze, wszystkie piłkarskie ligi
w Polsce, które podlegają pod PZPN i nie są organizowane na szczeblu
centralnym (czyli III liga, IV liga, okręgówka, A klasa oraz B klasa) zostały uznane za zakończone. Po drugie, odpowiedniki Brzezińskiej Ligi
(czyli ligi orlikowe) tj. Wiejska Liga Piłki Nożnej (Koluszki) czy Playarena (Łódź) w przeciwieństwie do BLPN nie wróciły do gry.

Podobnie jak w poprzednich latach, większość spotkań rozgrywana
jest w soboty i niedziele (mecze o 16:00 i 17:30) na obu orlikach w Brzezinach. Ze względu na opóźniony start, podjęto decyzję, że część kolejek
będzie dograna w środku tygodnia.
Pierwsza kolejka rozpoczęła się w sobotę 30 maja o godz. 16:00. Na
orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach aktualni wicemistrzowie Grabarze (Koluszki) pewnie pokonali Zielonych Bimbrowników
17:6. Warto w tym miejscu wspomnieć, że pierwsze trafienie w tym roku
trafiło na konto zawodnika Grabarzy, Jacka Jankowskiego. Równolegle
na drugim boisku zeszłoroczni mistrzowie, JRK Meble jeszcze wyżej rozbili Arkę Brzeziny (19:0). O 17:30 przy SP1 Misie równie wysoko wygrały z debiutującymi Lewarami (14:0), a powracający po rocznej przerwie
Turbo Team (Koluszki) wysoko pokonały Zieloną Stronę Mocy (10:1).
Po tak jednostronnych sobotnich meczach, przyszedł czas na bardziej wyrównane. W niedzielę 31 maja o godz. 16:00 przy SP1 kolejny
debiutant FC Jarrones (Łódź) wygrał z Wikingami (Andrespol/Justynów)
5:3, a w hicie kolejki Red Devils minimalnie wygrali z OKS (8:6). W kolejnym bardzo zaciętym meczu WKS pokonał Ciamciaramciam 6:4 (Rogów), a Grube Wióry zafundowały zimny prysznic ostatniemu z debiutantów, Polskiemu Sao Paulo (Brzeziny/Jeżów), demolując ich aż 25:2.
Po pierwszej kolejce liderem są Grube Wióry, a na podium znajdują
się także JRK Meble i Misie. Druga kolejka już w najbliższy weekend 6-7
czerwca. Terminarz 2. kolejki:
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Policjanci powiatu łódzkiego wschodniego
w walce o zdrowie Wojtusia

Wyzwanie podjęte
Policjanci i pracownicy z Komendy Powiatowej Policji powiatu
łódzkiego wschodniego dokładnie w południe włączyli się w akcję #GaszynChallenge, aby pomóc 18-miesięcznemu Wojtusiowi. Chłopczyk
cierpi na SMA – najcięższą postać rdzeniowego zaniku mięśni. Mundurowi podjęli wyzwanie poprzez nominację Komendy Powiatowej Policji w
Wieruszowie.

Służymy po to aby wspierać, chronić i pomagać. Jeśli w grę wchodzi
zdrowie i życie nie ma chwili na zastanawianie się. Policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego po raz
kolejny pokazali swoje zaangażowanie i chęć niesienia pomocy. Dokładnie w południe 3 czerwca 2020 roku stanęli na placu jednostki i ,,pompowali dla Wojtusia”. Uczestnicząc w tej akcji nie tylko ćwiczyli dla chorego chłopczyka ale też zorganizowali wspólną zbiórkę na ten szczytny cel.
Wystarczy zrobić 10 pompek i wpłacić minimum 5 zł aby dołożyć
swoją cegiełkę dla chorego na SMA Wojtusia z Galewic. W całe przedsięwzięcie zaangażowały się różne instytucje z powiatów woj. łódzkiego na
czele ze strażakami i policjantami. Każdy, kto ukończy wyzwanie nominuje kolejne przynajmniej 3 osoby, które mają 48 godzin na wykonanie
zadania.
Dziękujemy policjantom z Wieruszowa za nominację i możliwość
włączenia się w tą szlachetną inicjatywę.
Nominujemy do kolejnego wyzwania sąsiadujące z naszym powiatem Komendy Powiatowe Policji Powiatu w Brzezinach i Pabianicach
oraz Państwową Straż Pożarną w Koluszkach
(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

Sobota (6 czerwca):
16:00 SP1 Lewary - Grabarze
16:00 SP2 Red Devils - Misie
17:30 SP1 Ciamciaramciam - Turbo Team
17:30 SP2 Zieloni Bimbrownicy - Wikingowie
Niedziela (7 czerwca):
16:00 SP1 JRK Meble - Polskie Sao Paulo
16:00 SP2 Grube Wióry - WKS
17:30 SP1 FC Jarrones - Zielona Strona Mocy
17:30 SP2 OKS - Arka Brzeziny
Aktualności i zdjęcia dostępne są na stronie ligi www.facebook.
com/LigaBrzeziny
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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Wylewki, tynki, docieplenia, piana
PUR, 607-378-288

OGŁOSZENIA DROBNE

Tynki maszynowe cementowo
– wapienne, tel. 669-20-19-62

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

SPRZEDAM / KUPIĘ

Beczkę na wodę 1000l, 505-042-013

Sprzedam nowy dom o pow. 100 m2
na działce 3000 m2, Budziszewice,
tel. 691-750-133

AUTO SKUP, całe, uszkodzone,
502-592-035

Sprzedam dużą działkę budowlaną
w Koluszkach, 691-750-199
Sprzedam działkę rekreacyjną 380 m2
na ROD-Relax 1 Koluszki,
ul. Czarneckiego, tel. 698-760-354
M-4 48 m2 sprzedam, 730-152-068
Sprzedam działkę 1306 m2,
ul. Miła, Koluszki, 601-348-451
Sprzedam dom z działką,
tel. 691-750-133
Sprzedam działkę budowlaną
2300 m2, Rewica „B”, woda, prąd,
886-779-480
Sprzedam dom w Koluszkach,
ul. Żeromskiego o pow. 95 m2,
tel. 698-614-915
Kupię działkę, ziemię lub gospodarstwo rolne, tel. 536-996-026
Sprzedam działki budowlane
od 600 do 900 m2, Koluszki,
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684
lub 601-28-56-27
WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia Mieszkanie M-3,
tel. 501-64-91-04
Szukam pokoju lub kawalerki na
terenie Koluszek, tel. 511-008-253
Tanio, do wynajęcia pokój z kuchnią i łazienką, 601-835-140
Lokal użytkowy do wynajęcia
(tanio) Galeria Arkadian, Koluszki,
ul. Reja 3 lok 9
Do wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie, tel. 601-285-627

ZŁOMOWANIE pojazdów,
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674
EDUKACJA
ANGIELSKI, HISZPAŃSKI - nauka, korepetycje tel. 605-107-555

Kury odchowane, kaczki. Węgrzynowice Modrzewie 23, 728-386-763
PIACH płukany, siany, kruszywa,
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,
tel. 667-788-377
Drewno kominkowe opałowe
i rozpałka, tel. 608-830-403

Zatrudnię do układania kostki
brukowej, 794-794-711
Zatrudnię pomoc mechanika
samochodowego, 502-118-870

Zatrudnię do produkcji mebli osoby
z doświadczeniem, 502-567-272
Zatrudnię fryzjerkę, 603-868-075
Zatrudnimy pomocników elektryków, tel. 42 214-07-00
Zatrudnię szwaczkę chałupniczkę
(owerlok 4 nitowy, stębnówka)
lub do zakładu. Doświadczenie
w dzianinie, tel. 797-922-109

USŁUGI

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

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu
budowlanego w Koluszkach na dział
metalowo - narzędziowy, 604-574-055

SZUKAM PRACY

Zakład krawiecki przyjmie przeszycia 691-501-772
Układanie wszelkiego rodzaju
kostki brukowej szybko i profesjonalnie, 537-954-994
Ogrodzenia Borowa, sprzedaż
i wykonawstwo, 606-682-837
Pranie tapicerki samochodowej,
dywanów, tel. 513-573-078
Układanie wszelkiego rodzaju
kostki brukowej szybko i profesjonalnie 537-954-994
Mycie kostki i elewacji, 513-573-078
Malowanie, tapetowanie, 694-163-722
Zadbam o Twoje auto. Mycie,
sprzątanie, odkurzanie, polerowanie.
Usługa od ręki, tel. 600-932-147
Ścinka drzew – niedrogo, 727-668-566
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen
zakres usług kominiarskich – frezowanie kominów, montaż wkładów
kominowych, tel. 533-662-195

Wynajem koparko-ładowarki,
minikoparki, 515-493-834

Poloneza, bdb, 1300zł, 797-199-088

PRACA

Zatrudnię kierowcę, kat. C+E,
ADR, cysterny, kraj, stała praca,
tel. 606-155-155

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu
budowlanego w Koluszkach na
stoisko hydrauliczne, 604-574-055

SPRZEDAM

Ford C-Max Titanum 1,6 CDTI
2018r., tel. 691-292-621

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

Szwalnia zatrudni osobę na stanowisko prasowaczka (cz) – konfekcja
damska, tel. 693-426-098

Budowa domów, 505-509-874

Betoniarka 150, używana,
607-042-857

Dekarskie, dachy, dojazd i wycena
gratis, 606-946-827

Zatrudnimy konstruktora. Branża:
konstrukcje stalowe, przyczepy.
Praca w SolidWorks, Inventor,
AutoCad. DRIVAL Żelechlinek,
606-762-071

ANGIELSKI, HISZPAŃSKI - zajęcia z native speakers tel. 605-107-555

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

Sprzedam pszenicę jarą,
tel. 692-228-058
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Usługi koparko-ładowarką, koparką
obrotową, minikoparką, 799-203-990
Remonty i Wykończenia kompleksowo, 798-429-235

Usługi koparko-ładowarką,
606-405-783
Fotowoltaika, dofinansowania,
782-508-763

Zatrudnię pracownika do robót
wykończeniowych w Brzezinach glazura, płyta GKB , 604-574-055
Producent kostki brukowej w Wyknie
gm. Ujazd zatrudni operatorów maszyn
oraz pomocników, praca zmianowa,
umowa o pracę. Tel 601-583-868
Praca wakacyjna na umowę zlecenie, osoby pełnoletnie, firma produkcyjna w Wyknie gm. Ujazd,
praca zmianowa, tel 601-583-868
Zatrudnię szwaczki, praca cały rok,
605-845-380
Szwaczki zatrudnimy od zaraz,
tel. 604-797-243

2 osoby przyjmą szycie chałupniczo,
693-970-989
Podejmę się prac w ogrodzie
lub mycia okien, 781-196-850
ZDROWIE
UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrowski,
Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 1.
Pon/Śr/Pt: 13.00 - 16.00. WAZEKTOMIA, WSZYWKI (Esperal),
tel. 602-190-429
RÓŻNE
Kajaki–Spływy, 505-962-185

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Pralki – naprawa, tel. 609-046-483

Powierzchnia reklamowa
wykupiona przez Gminę Koluszki
w ramach wsparcia
lokalnych przedsiębiorców

Dachy, krycie papą termozgrzewalną, 500-335-060
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
Budowy docieplenia wszelkie,
604-350-807
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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SPRZEDAŻ - SERWIS

NARZĘDZI I MASZYN
OGRODNICZYCH I BUDOWLANYCH
www.arkadianarzedzia.pl

Koluszki, tel. 502-651-007

BRZEZIŃSKA 135

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

ZATRUDNIĘ
PRACOWNIKÓW
OGÓLNOBUDOWLANYCH

tel. 792-022-640

TERMAL

USŁUGI
HYDRAULICZNE

ZATRUDNIĘ
LAKIERNIKA SAMOCHODOWEGO

- 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

Miejsce
na Twoją
reklamę

tel.693-97-97-01

USŁUGI
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827

Dojazd i wycena gratis!
Firma sprzątająca BŁYSKOMANIA
 kompleksowe sprzątanie mieszkań
 pranie dywanów i kanap
 pranie tapicerek samochodowych
 mycie okien
 mycie tarasów i podjazdów
 czyszczenie i pielęgnacja nagrobków

tel. 691 840 071
blyskomania@gmail.com

TYDZIEŃ w KOLUSZKACH
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ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu
- Zwrot OC
- Odbiór Autolawetą Gratis
STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW – Kalinów 28, 97-319 Będków
tel. 509 099 286

WĘGIEL
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.
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

Licencjonowane Biuro
Nieruchomości

- doradztwo w sprzedaży
i wynajmie
- wycena nieruchomości
- kredyty hipoteczne

ROLETY
MOSKITIERY
PLISY
Już dziś umów się
na bezpłatny pomiar
i wycenę!

Brzeziny, ul. Okrzei 7, lok. 5
Zapraszamy
www.domus-brzeziny.pl
tel. 500 273 168

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

PIELĘGNACJA OGRODÓW

NAJLEPSZY
POLSKI WĘGIEL

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

5.06.2020 r.

BIURO PODRÓŻY
TURKUS

NAWOZY
WĘGIEL EKOGROSZEK

ul. Głowackiego 21
95-040 Koluszki
tel: 44 714 35 00
www.turkus-travel.pl

DŁUGIE 52A
44 714 34 87
603 79 34 98

MALOWANIE
ELEWACJI
Docieplenia

NAJLEPSZY POLSKI PELLET

tel. 796-241-330

z certyfikatem jakości A1 i DIN plus

BARLINEK, OLIMP
DĘBOWY, ZŁOTY GOLD
Skład u Marka – Bukowiec

Zielonogórska 15A, tel. 505-610-959
https://ecg-polska.pl

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.

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

tel. 660 733 019
44 710 23 55
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Odpady problemowe

– co z nimi zrobić na terenie Gminy Koluszki?

cz. 2

Rodzaj odpadu

Szczegółowy opis

Kolor
pojemnika/worka

Folie do żywności

aluminiowa, plastikowa, woreczki do lodu, do przechowywania żywności – jeśli są zanieczyszczone jedzeniem do worka czarnego, jeśli czyste do żółtego.

CZARNY
ŻÓŁTY

Folie z opakowań,
przesyłek, dokumentów

folia bąbelkowa, stretch, koperty z wkładką bąbelkową, koszulki na dokumenty, teczki plastikowe.

ŻÓŁTY

Gazety i czasopisma

jeśli czyste, czyli niezabrudzone farbą, tłuszczem, pleśnią – niebieski. Jeśli brudne to do czarnego pojemnika.

NIEBIESKI
CZARNY

Gąbki

do mycia ciała, naczyń, urządzeń sanitarnych, samochodów.

CZARNY

Gruz i pozostałości
budowlane

wszystkie pozostałości po remoncie lub modernizacji, kafelki, zaprawy, cegły, sedesy, wanny w
małych ilościach (do 30 kg w roku) odwozimy na PSZOK. Na większe ilości zamawiamy kontener.
Jeśli mamy czas i ochotę możemy oddzielić złom i zawieść do punktu skupu.

PSZOK
lub kontener
z prywatnej firmy

Gumki do włosów,
recepturki,
prezerwatywy

niezależnie od materiału z jakiego są wykonane, ze względu na małe rozmiary do pojemnika na
odpady zmieszane.

CZARNY

jeśli wykonane są z samego metalu do żółtego, pozostałe do czarnego

ŻÓŁTY
CZARNY

Igły, szpilki

Krawieckie, a także agrafki, haftki, druty, szydełka, naparstki ze względu na rozmiar do zmieszanego

CZARNY

Igły medyczne,
strzykawki

są to odpady medyczne czyli niebezpieczne i powinny trafić do punktu. Nie odbierają ich apteki.

PSZOK

Jedzenie

Te odpady należy rozdzielać: produkty pochodzenia roślinnego: jarzyny, sałaty, świeże i suszone
lub przetworzone owoce, kasze, mąki, makarony, cukier, suche lub spleśniałe pieczywo, jaja
i skorupki po orzechach, zupy gęste, pierogi z owocami- powinny trafić do brązowego albo na
przydomowy kompost.
Produkty pochodzenia zwierzęcego takie jak: sery, masło, smalec, margaryna, śmietana, ryby,
mięso, kanapki z mięsem, posmarowane pieczywo, ciasto, pierogi z mięsem lub serem – to
odpad zmieszany.
Dotyczy to też opakowań tych produktów typu papier, folia, tacka papierowa, gdy są zabrudzone tymi produktami.
UWAGA: nie należy wyrzucać jedzenia do ubikacji. Resztki grzęzną w rurach, a w kanałach są
pożywieniem dla szczurów.

BRĄZOWY
CZARNY

Karma dla zwierząt

powinna trafić do pojemnika czarnego, a opakowania opróżnione z zawartości: saszetki, puszki,
worki do żółtego.

CZARNY
ŻÓŁTY

Kartony po innych
produktach

ogólna zasada jest taka: to makulatura. Ale musi być CZYSTA i SUCHA wtedy do niebieskiego pojemnika. Ale gdy karton po pizzy jest tłusty i z resztkami jedzenia albo i tektura jest pobrudzona
farbą po malowaniu, zalana olejem to musi trafić do czarnego.

NIEBIESKI
CZARNY

Guziki, haftki, suwaki,
zapinki

Kartony po żywności
w płynie

po mleku, śmietanach, sokach koncentratach należy opróżnić, zgnieść i do żółtego.
UWAGA: to nie jest makulatura. To wielowarstwowe pudełko tzw: tetra pak składające się z
tworzywa sztucznego, papieru i folii aluminiowej.

ŻÓŁTY

Karty kredytowe,
bankomatowe

stałego klienta, multisport, wejściowe do biur, przepustki, przywieszki.

ŻÓŁTY

Kieliszki szklanki

to jest materiał nienadający się do recyklingu

Kleje, ale nie budowlane te do papieru, plastiku czy porcelany, w tubce czy sztyfcie.
Koperty

papierowe do makulatury, foliowo papierowe najlepiej podzielić na osobne części, a jeśli nie
jest to możliwe to do zmieszanych

CZARNY
CZARNY
NIEBIESKI
ŻÓŁTY CZARNY

naturalne do zmieszanych, plastikowe do żółtego pojemnika

CZARNY
ŻÓŁTY

Kosmetyki i ich składniki

plastikowe opakowania po: żelach, płynach, kremach, pastach (opróżniamy, zgniatamy, zakręcamy) wrzucamy do żółtego pojemnika. opakowania po lakierach do paznokci, zmywaczach,
tuszach do rzęs, produktach do makijażu oraz pędzelki, gąbki, tamponiki, waciki, szczotki do
zębów, rzęs: do zmieszanych.

ŻÓŁTY
CZARNY

Kosmetyki
w sprayu

podobnie jak wszystkie inne produkty w opakowaniach pod ciśnieniem, czy to pełne czy opróżnione, traktuje się jak odpady niebezpieczne, które powinny być oddane do PSZOK. Jeśli jednak
nie mamy takiej możliwość opróżniony pojemnik możemy wrzucić do odpadów zmieszanych.

PSZOK
CZARNY

Korki od butelek
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Pożar stacji
transformatorowej
31 maja tuż przed godziną 19.00
potężne kłęby ciemnego dymu wzbiły
się w rejonie stacji kolejowej w Koluszkach. Na ponad godzinę został
wstrzymany ruch pociągów na wszystkich liniach przechodzących przez naszą stację. Przyczyną pojawienia się
wysokiego słupa dymu, który był widoczny z wielu części naszego miasta,
okazał się pożar stacji transformatorowej na terenie PKP Energetyka przy
ul. 3 Maja w Koluszkach. Na miejsce
zadysponowano zastępy straży, w tym
jeden pojazd wyposażony w agregat
proszkowy. Przybyły również służby
dyżurne PKP.

Po odłączeniu zasilania energetycznego i urządzeń, ogień przytłumiony został proszkiem gaśniczym. Z kolei palący się olej, który wyciekł
z transformatorów, strażacy zalali pianą gaśniczą.
Wstępnie straty oszacowano na kwotę ok. 60 tys. zł. Strażakom udało się jednak uratować urządzenia o wartości ok. 40 tys. zł, które znajdowały się wewnątrz budynku. W działaniach brały udział 4 zastępy PSP,
1 zastęp OSP Koluszki, łącznie 15 ratowników.
(pw)

USŁUGI
DETEKTYWISTYCZNE,

Odszkodowania
powypadkowe

sprawdzanie pomieszczeń
i pojazdów pod względem
ewentualnych podsłuchów
oraz nadajników GPS

Sprawy cywilne
Windykacja należności

TEL. 663 742 876

tel. 663 742 876

Ruszamy o godz. 21.00

Kino samochodowe
przed urzędem już w sobotę
Skoro nie możemy świętować Dni Koluszek, chwilę przyjemności
możemy zaserwować sobie w inny sposób. Już 6 czerwca czyli w sobotę,
na parkingu przed Urzędem Miejskim w Koluszkach zorganizowane zostanie kino samochodowe. Wyświetlone zostaną dwa filmy. Pierwszym z
nich, który rozpocznie się o godz.
21.00, będzie komedia z 2018 roku
„Niezwykła podróż fakira, który
utknął w szafie”. Młody fakir przybywa do Paryża marząc, by zwiedzić
IKEĘ. W skutek zbiegu okoliczności
utknie w szafie i wyruszy w podróż
po Europie. Podróż bohatera potrwa
1,5 godziny. Po nim ok. godz. 22.30
wyświetlona zostanie kolejna komedia „Czym chata bogata”. Film z
2017 r. opowiada o bogatym pisarzu-celebrycie, który nieopatrznie zaprasza pod swój dach romską rodzinę. Powyższa decyzja sprawia, że
jego świat staje na głowie.
Widzowie filmy będą oglądać na ekranie o przekątnej 8,5 metra.
Kino samochodowe będzie oczywiście bezpłatne, ale nie przewiduje osób
bez pojazdów, które rozłożą się na kocach. Ponieważ wciąż funkcjonujemy w okresie epidemicznym, wytyczne Ministra Zdrowia i Sanepidu zalecają m.in., by osoby przebywające w samochodach zakrywały usta i nos
w sytuacji gdy okno będzie uchylone, a organizatorzy powinni mierzyć
temperaturę osobom wjeżdżającym na teren kina samochodowego.
(pw)

