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W ciągu 10 lat mamy rozwiązać problem dymiących kominów
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Policja – 997, 44 714 69 77
Straż Pożarna – 998, 44 714 08 90
OSP Koluszki – 44 714 58 27
Pogotowie Ratunkowe – 999
URZĄD MIEJSKI
Sekretariat
– 44 725 67 00
Redakcja TwK
– 44 725 67 18
USC
– 44 725 67 60
Biblioteka Miejska
– 44 714 58 38
MOK, Kino Odeon
– 44 714 58 80
BIURO INŻYNIERA GMINY
KPGK sp. z o.o.
ZUK
MGOPS
Pogot. Energetyczne
Pog. Kanalizacyjne
Pogotowie Gazowe
Ujęcie wody i pog. wod.
Oczyszcz. ścieków

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

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

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

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

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

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

Wykaz opłat w 2020 roku
Opłata za podatek od nieruchomości,
rolny, leśny:
- do 15 marca - I rata
- do 15 maja - II rata
- do 15 września - III rata
- do 15 listopada - IV rata
Opłata za podatek od środków
transportowych:
- do 15 lutego – I rata
- do 15 września - II rata
Opłata za posiadanie zezwoleń
na sprzedaż alkoholu:
- do 31 stycznia – I rata
- do 31 maja – II rata
- do 30 września – III rata

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

Biuro Inżyniera Gminy

przyjmuje zgłoszenia dotyczące:
l

l
l

l
l

l
l
l
l
l

l
l
l
l

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

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

46 874 20 11

Kasa Urzędu
poniedziałek, środa, czwartek
– 8.15-14.10
wtorek – 8.15-15.10
piątek – 8.15-13.10
przerwa w godzinach: 10.30-10.40 i
12.30-12.50

Infolinia
ws. przyłączy
Tu uzyskasz informacje jak przyłączyć się
do sieci kanalizacyjnej

pon. - piąt. w godz. 7.00-15.00

tel. 44 714 58 79

17.01.
ul. Przejazd 6
18.01.
ul. 11 Listopada 33
19.01.
ul. Żwirki 2
20.01.
ul. Głowackiego 20
21.01.
ul. Korczaka 5
22.01.
ul. Sikorskiego 6A
23.01.
ul. 3 Maja 8

17.01.2020 r.
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Inwestycje drogowe
w roku 2020
Sprzyjająca pogoda powoduje, że prace drogowe mogą być prowadzone już od stycznia. Przykładem jest tu inwestycja związana z przebudową drogi przez Zygmuntów. Na drodze pracuje już ciężki sprzęt. Na
sporej długości został już zerwany asfalt. Za stacją benzynową droga w
kierunku Jeziorka jest całkowicie wyłączona z ruchu. Choć termin zakończenia prac zakontraktowany został do września 2020 r., wykonawca zapowiedział, że chce uporać się z inwestycją przed czasem. Prace drogowe
będą zatem prowadzone przez całą zimę. Poza nową nawierzchnią, droga
zostanie wyposażona w chodnik.
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Do końca roku nowoczesny system
monitoringu oplecie całe miasto
W budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach ruszyła budowa Centrum
Monitoringu, który zarządzać będzie siecią 65 nowoczesnych kamer rozlokowanych na terenie naszej gminy. Będą to zupełnie nowe urządzenia cyfrowe,
tworzone na bazie nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Kamery będą

Dotychczasowe stanowisko pracy w pomieszczeniu monitoringu

Z jakimi innymi zadaniami na drogach zmierzymy się jeszcze w tym
roku? Kontynuowane będą zaawansowane prace na os. Łódzkim oraz
Łódzkim II (gdzie wznowiono właśnie budowę), a także w ul. Polnej. Po
zakończeniu przebudowy głównej magistrali wodociągowej miasta, ulica
Polna zyska nową nawierzchnię, chodnik oraz dwa bezpieczne (wyniesione) przejścia dla pieszych. Przy drodze pojawi się także oświetlenie.

Kolejne zaplanowane inwestycje to: ul. Leśna i ul. Niecała w Gałkowie Małym, ul. Koluszkowska w Będzelinie, droga wzdłuż budowanego
parku wodnego w Lisowicach od Domu Pomocy Społecznej do Rochny,
ul. Nowa w Kaletniku, droga wewnętrzna od nr 39 do 42 w Gałkowie Parceli, drogi w Świnach i Katarzynowie, ul. Czatolińska w Galkowie Dużym, ul. Cmentarna w Kaletniku, ul. Szkolna w Żakowicach, ul. Brzozowa w Koluszkach. Na terenie naszego miasta na bieżący rok zaplanowano
także rozpoczęcie prac w ulicach wokół rynku: Wołyńskiej, Konopnickiej, Krzywej i Krzemienieckiej (z terminem wykonania na lata 20202021).
W sumie nakłady na drogi, jakie gmina przewidziała w roku 2020, to
kwota 11,6 mln zł.
(pw)

m.in. śledziły ruch samochodów wyjeżdżających i wjeżdżających do naszego
miasta nocą. Ma to ułatwić policji namierzanie pojazdów, które mogły być
użyte do działalności przestępczej. Monitoring ma zapobiec także aktom
wandalizmu oraz poprawić bezpieczeństwo w miejscach, gdzie mieszkańcy
spędzają wolny czas. Na terenie samego miasta rozmieszczonych ma zostać
45 kamer, kolejne 20 monitorować będzie teren rekreacyjny nad zalewem w
Lisowicach. Pierwsze kamery mają zostać uruchomione już pod koniec
stycznia. Budowa systemu potrwa do końca roku. Koszt zadania to 1,5 mln
zł. Ze względu na przestarzałą technologię, a przede wszystkim złą jakość obrazu, wszystkie dotychczasowe kamery zostaną zastąpione nowymi.
(pw)

Apel do mieszkańców!
4 lutego 1990 roku odbyła się premiera filmu „Bal na dworcu w Koluszkach”. W związku ze zbliżającą się w lutym 30 rocznicą ogólnopolskiej premiery filmu Filipa Bajona, którego akcja nawiązuje do Sylwestra
podczas słynnej „Zimy Stulecia” 1978/79, zwracamy się do mieszkańców Koluszek i do naszych czytelników o pomoc.
Wiemy od reżysera, że podczas prac zdjęciowych na dworcu w Koluszkach w latach 80-tych, statyści filmu byli brani prosto „ulicy”. Może
żyją jeszcze te osoby, prosimy by się zgłaszały do naszej redakcji osobiście lub telefonicznie. Podobna prośba jest kierowana do ewentualnych
posiadaczy fotografii z tamtego okresu. Bardzo nam także zależy na zdjęciach stacji i okolic, czy nawet wiosek, z zarejestrowanymi zwałami śniegu. Jeśli ktoś przebywał w okolicy stacji podczas prac zdjęciowych i zapamiętał jakąś ciekawą, śmieszną lub poważną sytuację, związaną z
pracami nad filmem Bajona, prosimy o kontakt z naszą redakcją.
Dlaczego o to prosimy? Na razie niech to pozostanie wielką Niespodzianką. Szczegóły wkrótce!
Zk

Łagodna zima oszczędza budżet i drogi
Zapowiadają się spore oszczędności na odśnieżaniu dróg. Do tej pory
sprzęt do zimowego utrzymania wyjeżdżał jedynie dwa razy. W dodatku
do każdej z akcji wykorzystywano tylko jeden samochód. Jesienna pogoda w łagodny sposób obchodzi się także z nawierzchnią dróg. Pomimo
tego obecny okres wykorzystywany jest już do przeprowadzania cząstkowych remontów nawierzchni. Prace naprawcze realizowane są m.in. w
Stamirowicach i Leosinie. Pojedyncze „dziury” łatane są także w mieście
na ulicach: Warszawskiej, Rynek, Strażackiej i Armii Krajowej.
(pw)
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Dofinansowanie na usuwanie
azbestu w 2020 roku
Informujemy, iż prowadzony jest nabór wniosków na demontaż
i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości leżących na terenie Miasta i Gminy Koluszki. Wnioski można składać do 30
marca 2020 r., natomiast wnioski złożone po tym terminie będą brane
pod uwagę przy kolejnym pozyskiwaniu dotacji.
Właściciele nieruchomości zainteresowani udziałem w programie
powinni złożyć w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65,
pokój 219 – komplet dokumentów. Wzory wniosków oraz załączników
można pobrać w tutejszym urzędzie pokój 219 II piętro oraz ze strony internetowej urzędu: www.koluszki.pl .
Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu,
odbioru, transportui unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń. Dofinansowanie nastąpi pod warunkiem przyznania dotacji na to zadanie dla Gminy Koluszki. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem
nowych pokryć dachowych.

Policjant szybko odnalazł
zaginione kobiety
Szybkie i zdecydowane działanie policjanta z Wydziału Kryminalnego koluszkowskiej komendy doprowadziło do odnalezienia dwóch zaginionych kobiet. Kryminalny odnalazł obie zaginione w lesie jeszcze tego
samego wieczora.
12 stycznia 2020 roku po godz. 16:00 do Komendy Powiatowej Policji
w Koluszkach wpłynęło zawiadomienie o zaginięciu dwóch kobiet w wieku
21 i 38 lat. Zaginione oddaliły się z Domu Pomocy Społecznej w gminie Koluszki kilka godzin wcześniej. Początkowo pracownicy DPS-u na własną
rękę poszukiwali pensjonariuszek. Gdy nie udało się ich znaleźć, powiadomiono policję. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaginięciu policjanci z Koluszek, Andrespola i Tuszyna przystąpili do sprawdzenia prawdopodobnych miejsc pobytu kobiet. Zaangażowana w poszukiwania została
również sąsiednia komenda powiatowa w Brzezinach. W poszukiwaniach
uczestniczył także kryminalny z Koluszek, który na co dzień zajmuje się
zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Mimo późnej pory i obniżającej
się temperatury powietrza policjant przeczesywał las. Dzięki zdeterminowanej postawie odnalazł zaginione w ciągu niespełna 3 godzin od przyjęcia zawiadomienia. Na szczęście kobietom nic złego się nie stało. Nie doszło do tragedii, a obie zaginione zostały przekazane pod opiekę pracowników DPS-u.
(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
Ks. J. Twardowski

Pani Agnieszce
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Floriany 2020
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił, że ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla
Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów
FLORIANY. To sztandarowe przedsięwzięcie Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP promujące społeczną działalność strażaków ochotników nazywane strażackimi Oscarami. Jeżeli zatem działacie na rzecz mieszkańców w swoich miejscowościach, podejmujecie inicjatywy
edukacyjne, kulturalne, sportowe, ekologiczne, integracyjne, dbacie o swoje wsie i miasta - Zgłoście waszą OSP do Konkursu FLORIANY!
Do Konkursu można zgłaszać projekty w 12 kategoriach, co odzwierciedla szeroką aktywność druhen i druhów na rzecz bezpieczeństwa,
kultury, poprawiania estetyki poszczególnych miejscowości, ochrony
przyrody, kultywowania tradycji, krzewienia sportu i wielu innych dziedzin życia waszych lokalnych społeczności. Każda inicjatywa służąca
rozwojowi lokalnej społeczności, podnoszeniu jakości życia i zapewniająca całej społeczności lepsze jutro jest ważna i każda ma szansę na zdobycie FLORIANA 2019 – prestiżowej statuetki Strażackiego Oscara.
Kapituła konkursowa ogłosi inicjatywy nominowane do FLORIANA
2020, a następnie podczas wielkiej Gali finałowej, w dniu 9 maja 2020
roku będzie można poznać zdobywców prestiżowych statuetek. Organizatorzy zapewniają, że będą też inne atrakcyjne nagrody.
Wystarczy wybrać kategorię, przygotować dokumentację i wysłać
automatyczne zgłoszenie do Konkursu do północy 15 marca br. Następnie
wydrukowany formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentacją należy wysłać pocztą tradycyjną na adres: FLORIANY, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa – również do 15 marca br. Decyduje data stempla pocztowego!
Regulamin konkursu, formularze zgłoszeniowe i informacje o FLORIANACH znajdziecie na stronie www.floriany.pl

Poszukiwany osobisty asystent
osoby niepełnosprawnej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi poszukuje kontaktu
do osób, które byłyby zainteresowane dodatkową pracą, jako osobisty
asystent osoby niepełnosprawnej – umowa zlecenie, 30 godzin miesięcznie, 30,00 zł. brutto za godzinę.
Wykształcenie – przynajmniej średnie, posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy
osobom niepełnosprawnym lub dyplom o uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej. Praca miałaby miejsce wyłącznie
na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Zainteresowanych proszę
o kontakt pod numerami tel.: 42 676 34 87, 691 300 349.

Potrzebna krew dla małego Franka

Pawłowskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Potrzebna pomoc dla małego
mieszkańca naszej gminy. Leczenie
2-letniego Franka co jakiś czas wymaga przeprowadzenia transfuzji
krwi. Dlatego jeśli możesz oddać
ten cenny dar, możesz to zrobić w
Centrum Krwiodawstwa ze wskazaniem na: Franciszek Oller, CSK
UM w Łodzi (Sporna). Franek ma
0 RH-, ale każda grupa krwi się liczy.
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W ciągu 10 lat mamy rozwiązać
problem dymiących kominów

Cała gmina
ma przejść na gaz
W tym roku po raz pierwszy,
wraz z decyzją o wysokości podatku od nieruchomości, mieszkańcy
otrzymają ankietę, która ma posłużyć do inwentaryzacji źródeł ciepła

na naszym terenie. Właściciel nieruchomości poprzez ankietę poinformuje zatem Urząd Miejski w
Koluszkach o tym, czym ogrzewa
dom, jakiej jakości urządzeniem,
czy jest zainteresowany dotacją z

gminy na wymianę pieca, a jeśli
tak to w jakim okresie czasowym.
Zebrane w ten sposób informacje o
ilości pieców oraz oczekiwaniach
mieszkańców, mają ułatwić samorządowi wdrażanie
gminnego programu
dopłat do wymiany
starych
urządzeń
grzewczych na gazowe.
– Już na styczniowej sesji Rady
Miejskiej w Koluszkach, chcielibyśmy
przedstawić radnym
założenia programu,
w tym odpowiedzieć na pytanie, na
jakie kwoty dopłat mieszkańcy
mogliby liczyć. Przy jego użyciu
chcielibyśmy bowiem w ciągu 10
lat całkowicie zlikwidować problem smogu w Gminie Koluszki –

wyjaśnia Mateusz Karwowski, dyrektor Wydziału Inwestycji i
Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Koluszkach.
Nieoficjalnie mówi się, że
każdy z mieszkańców, który zdecyduje się na wymianę starego
urządzenia do ogrzewania na gazowe, może liczyć na dopłatę w wysokości kilku tysięcy złotych.
Program ma przewidywać
także doradztwo techniczne dla
osób starszych, w temacie doboru
urządzenia, wykonania instalacji
czy zawarcia umowy ze spółką gazowniczą.

5
Aby inicjatywa nie pozostała
tylko na papierze i w sferze deklaracji, przedstawiciele Urzędu Miejskiego proszą o poważne podejście
do ankiety. W przypadku nie odesłania ankiety, informacje z powyższej
nieruchomości i tak zostaną pozyskane podczas kontroli, kierowanych w pierwszej kolejności właśnie
w te miejsca. Dodajmy, że kontrole
urzędnicze umocowane są w przepisach prawa, a odmowa wpuszczenia
osoby kontrolującej naraża właściciela nieruchomości na mandat karny. Na ten rok gmina zaplanowała
300 kontroli.
(pw)

Informacje o jakości powietrza
w ramach edukacji ekologicznej
Na kolejny rok przedłużona została umowa na obsługę czujników
badających jakość powietrza na terenie gminy.
Przypomnijmy, że w Gminie Koluszki umieszczono 5 czujników (4 na
terenie miasta i jeden w Gałkówku). Choć pomiar, każdy z mieszkańców
może pobrać na telefon komórkowy lub zapoznać się z nim na portalu internetowym (airly.eu/pl), gmina chce, by ogólnodostępny elektroniczny panel
wyświetlający pomiary, został zamontowany w Urzędzie Miejskim. By
uwrażliwiać mieszkańców w tematyce dbania o jakość powietrza którym oddychamy, w ramach edukacji ekologicznej tego rodzaju ekrany mają również
zostać zamontowane we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy. (pw)

Jasełka w Gałkowie
W niedzielę 29 grudnia 2019r. w Parafii Świętej Trójcy w Gałkowie
Dużym z bożenarodzeniowym przesłaniem dla wszystkich mieszkańców
oraz przybyłych gości wystąpili uczniowie klas IIa i IIb szkoły podstawowej, prezentując jasełka oraz przepiękne kolędy i pastorałki.
Uczniowie w specjalnie przygotowanych kostiumach oraz
w pięknej scenografii
nawiązującej do Betlejem przedstawili
sceny narodzin Jezusa. Oczywiście byli
św. Józef, Maryja,
Trzej Królowie. Nie
zabrakło też pasterzy
i aniołków. Mali aktorzy z dużym przejęciem odegrali swoje role. Stworzyli niepowtarzalną atmosferę, podtrzymując świąteczny nastrój. Swym oryginalnym występem podbili serca
publiczności, za co nagrodzono ich gromkimi brawami.
Warto dodać, iż uczniowie bardzo profesjonalnie podeszli do przygotowań. Poświęcili wiele czasu na próby, tym bardziej, że poza nauką
tekstu, uczyli się się też kolęd, by w pełni oddać radość z narodzenia
Pana. Bożonarodzeniowe misterium zostało przygotowane pod kierunkiem p. Małgorzaty Wysockiej - nauczycielki religii oraz p. Bożeny Delewskiej, p. Magdaleny Białas i p. Justyny Niewiadomej.
Na zakończenie występu Pani Dyrektor Bożena Delewska złożyła
wszystkim zgromadzonym w kościele życzenia świąteczno-noworoczne.
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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Raport o zanieczyszczeniu powietrza
w województwie łódzkim za rok 2017

Czym oddychamy?
Zanieczyszczenia pyłowe stanowią najbardziej istotną grupę zanieczyszczeń powietrza w Polsce.
W województwie łódzkim pomiary stężenia pyłu zawieszonego prowadzone są nieprzerwanie od lat
60-tych ubiegłego stulecia. W tym
czasie przekroczenia norm jakości
powietrza, określonych dla pyłu,
występowały i prawdopodobnie
będą występować przez kolejne

dziesięciolecia, pomimo wyraźnego spadku wartości stężenia w latach 90. XX w., związanego z likwidacją
wielu
kotłowni
przyzakładowych opalanych węglem. Od tego czasu poziom zapylenia powietrza utrzymuje się na
podobnym poziomie. Pewne różnice stężenia pyłu zawieszonego obserwuje się w zależności od zmian
warunków meteorologicznych w
poszczególnych latach (mniej lub
bardziej mroźne zimy). Zanieczyszczenia pyłowe są główną przyczyną
uchwalania programów ochrony
powietrza dla blisko 100 miast w
Polsce. Autorzy Raportu jednak
alarmują, że wyniki pomiarów nie
wskazują, aby jakiekolwiek skuteczne działania naprawcze zostały
gdziekolwiek wdrożone.
Ocena imisji pyłu
zawieszonego PM10
Względem roku 2016 w woj.
łódzkim wzrosła powierzchnia obszarów przekroczeń rocznego i dobowego poziomu dopuszczalnego
stężenia pyłu PM10 w powietrzu.
Ocenia się, że blisko połowa
mieszkańców województwa łódzkiego żyje na obszarach przekroczeń poziomu dopuszczalnego
pyłu PM10.
W miastach aglomeracji łódzkiej obszar przekroczeń 24-go-

dzinnej wartości poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 wzrósł
względem roku poprzedniego o
16%, liczba ludności narażonej na
przekroczenie stanowiła 65% liczby
mieszkańców aglomeracji łódzkiej.
Obszary przekroczeń średniej
rocznej wartości poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 występowały w
centrach jedynie czterech miast powiatowych (Brzeziny, Łódź, Radomsko, Zduńska Wola),
obejmując łącznie powierzchnię 8,6 km2.
Główną przyczyną przekroczenia
wartości
dopuszczalnych jest nadmierna emisja niska
z dużych obszarów
zwartej zabudowy
śródmiejskiej, niepodłączonej do sieci
cieplnej, spowodowana
opalaniem
węglem kamiennym. Oprócz wzrostu wielkości emisji zanieczyszczeń
pyłowych do powietrza w okresie
grzewczym, dodatkową przyczyną
wzrostu stężenia pyłu w powietrzu
są często występujące warunki meteorologiczne, sprzyjające koncentracji emitowanych substancji (inwersja termiczna w przygruntowych
warstwach atmosfery, mała prędkość wiatru). Inwersja termiczna
jest szczególnie uciążliwym zjawiskiem dla jakości powietrza na obszarach o zwartej zabudowie mieszkaniowej, gdzie występuje emisja
niska z palenisk domowych.
Jeśli chodzi o powiat łódzki
wschodni, obszar przekroczenia
poziomu dopuszczalnego pyłu
PM10 (24-godziny) wystąpił w
gminach: Andrespol (gmina wiejska), Koluszki (gmina miejsko-wiejska), Koluszki (miasto), Koluszki (obszar wiejski), Nowosolna
(gmina wiejska), Rzgów (miasto),
Rzgów (obszar wiejski), Tuszyn
(miasto).
Ocena imisji pyłu
zawieszonego PM2,5
Wśród zanieczyszczeń pyłowych największe zagrożenie dla
zdrowia ludności stanowią drobne
frakcje
pyłu
zawieszonego.
Wskaźnikiem udziału pyłu drobne-
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go w powietrzu, jest PM2,5. Szacuje się, że pojazdy napędzane silnikami Diesla są istotnym źródłem
emisji groźnych dla zdrowia, drobnych frakcji pyłu zawieszonego
PM2,5. Szczególnie uciążliwe są
pojazdy oznaczane skrótem BDV
(Big Diesel Vehicles). Emitują one
duże ilości spalin, z których, w ramach przemian w powietrzu, powstają ziarna pyłu zawieszonego o
dużej toksyczności. Może to stanowić coraz poważniejszy problem
ze względu na stale rosnącą liczbę
tych pojazdów.
Należy się więc spodziewać, że
ograniczenia w zakresie komunikacji będą istotnym elementem programów ochrony powietrza, wdrażanych w przyszłości ze względu na
przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu drobnego w powietrzu.
Średnie roczne wartości stężenia pyłu PM2,5, mierzone w 2017 r.
na stanowiskach pomiarowych w
województwie, były nieznacznie
wyższe niż w roku poprzednim. Na
podstawie obliczeń określono, że
przekroczenia standardu jakości
powietrza dla pyłu PM2,5 w miastach aglomeracji łódzkiej wystąpiły na obszarze o powierzchni

Wpływ zanieczyszczeń
powietrza na zdrowie
Cząstki niegazowe PM są klasyfikowane ze względu na rozmiar.
Wyróżnia się: PM10, których średnica wynosi 10 μm lub mniej;
drobne PM2,5 o średnicy 2,5 μm
lub mniejszej; najdrobniejsze (ultradrobne) cząstki o średnicy 100
nm (PM0.1) lub mniejszej. A zatem frakcja PM10 zawiera zarówno PM2,5, jak i PM0.1, a frakcja
PM2,5 – PM0.1.

82,8 km2. W całym województwie
łódzkim obszary przekroczeń obejmowały powierzchnię 217,5 km2.
Obszary przekroczeń wystąpiły
niemal we wszystkich miastach
powiatowych. W obszarach przekroczeń poziomu dopuszczalnego
pyłu PM2,5 zamieszkiwało w województwie łącznie aż 629 tys.
mieszkańców.
Jeśli chodzi o powiat łódzki
wschodni obszar przekroczenia
poziomu dopuszczalnego pyłu
PM2,5 (w ujęciu rocznym) wystąpił jedynie w Gminie Koluszki
(miasto).
(źródło: „Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim”, raport za 2017 r.)

PM2,5
PM2,5 absorbowane są w górnych i dolnych drogach oddechowych, a PM0.1 przenikają do krwi,
inicjując zapalenie i aktywując
układ krzepnięcia, a także układ
współczulny, czego skutkiem są
m.in. zaostrzenie choroby wieńcowej, zawały i niebezpieczne dla
życia zaburzenia rytmu serca,
wzrost ciśnienia tętniczego, udary
mózgu. Szkodliwy wpływ cząstek
drobnych na układ krążenia jest,
obok działania rakotwórczego, najlepiej udokumentowany bogatym
piśmiennictwie naukowym. Grupami szczególnego ryzyka są osoby starsze, osoby z przewlekłymi
schorzeniami układu krążenia i
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PM10
Cząsteczki pyłu PM10 docierają do górnych dróg oddechowych i płuc. Ich inhalacja może
wywołać podrażnienie błon śluzowych układu oddechowego i spojówek, kaszel i utrudnienie oddychania. Ponadto ekspozycja na pył
zwiększa ryzyko infekcji układu
oddechowego oraz zaostrzenia
objawów chorób alergicznych i
przewlekłej obturacyjnej choroby
płuc. Nasilenie objawów zależy
od stężenia pyłu w powietrzu, czasu ekspozycji, dodatkowego narażenia na czynniki pochodzenia środowiskowego oraz podatności
osobniczej.
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układu oddechowego (przewlekłą
obturacyjną chorobą płuc), osoby
otyłe i osoby z cukrzycą. Pyły
drobne mogą powodować kaszel i
trudności z oddychaniem, duszność, bóle w klatce piersiowej także u osób zdrowych, szczególnie w
czasie wysiłku fizycznego. Odgrywają także znaczącą rolę w patogenezie miażdżycy i nadciśnienia tętniczego oraz cukrzycy.
Międzynarodowa
Agencja
Badań nad Rakiem uznała zanieczyszczenia powietrza, w tym
cząstki zawieszone (zarówno
PM10 jak i PM2,5 ) i spaliny emitowane przez silniki Diesla za substancje o udowodnionym działaniu
rakotwórczym. Oszacowano, że
zapadalność na raka płuca zwiększa się o 9% wraz ze wzrostem długookresowego narażenia populacji
na PM2,5 o każde 10 μg/m3. Oznacza to, że w miejscowościach polskich, na obszarze których notuje
się najwyższe stężenia pyłów w
powietrzu, ryzyko wystąpienia
raka płuca może wzrosnąć o 2040%. Należy zauważyć, że w sezonie grzewczym w Polsce pył zawieszony zawiera kilkanaście, a
nawet kilkadziesiąt razy więcej rakotwórczych związków niż w państwach, gdzie przeprowadzono badania epidemiologiczne. AGENCJA
uznała zanieczyszczenia powietrza
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za odpowiedzialne także za zwiększone ryzyko zachorowania na raka
pęcherza moczowego. Zanieczyszczenia powietrza wywierają również negatywny wpływ na układ
nerwowy człowieka, szczególnie
dzieci i osób starszych, zarówno
pośrednio przez upośledzenie
czynności układów krążenia i oddechowego, jak i bezpośrednio.
Narażenie prenatalne na WWA,
tlenki azotu i PM może skutkować
u dzieci m.in. obniżeniem ilorazu
inteligencji, słabszym rozwojem
psychomotorycznym, nadpobudliwością, trudnościami w koncentracji, a także odgrywać znaczącą rolę
w patogenezie autyzmu. Istnieją
poważne przesłanki wskazujące na
negatywny wpływ zanieczyszczeń
powietrza na funkcję układu nerwowego u młodzieży i osób starszych
(np. upośledzenie inteligencji, pamięci i wystąpienie przedwczesnej
demencji). Stwierdzono także, że
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego zwiększają częstość
występowania wewnątrzmacicznego obumarcia płodu i zmniejszenia
wagi urodzeniowej, mogą także
upośledzać płodność zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
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Akcja charytatywna i wolontariat

w SP w Gałkowie Dużym

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, w którym każdy z nas
odczuwa potrzebę dzielenia się z innymi. Nasza szkoła każdego roku
przyłącza się do akcji „Szlachetna paczka” oraz udziela wsparcia dzieciom z Domu Małego Dziecka.
W ramach charytatywnej pomocy i wolontariatu uczniowie pod
kierunkiem Pani Alicji Psut oraz
we współpracy z Caritasem SP i
Parafią Świętej Trójcy w Gałkowie Dużym zgromadzili artykuły żywnościowe, kosmetyczne,
chemiczne, pampersy, artykuły
szkolne i żywnościowe. Pracy było dużo, ale akcja przebiegła w nadzwyczaj miłej atmosferze. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu darów nazbierało się naprawdę dużo. Wszystkie paczki sprawiły wielką radość obdarowanym rodzinom i dzieciom z Domu Małego Dziecka w Łodzi i z
pewnością były dla nich dużą pomocą w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej.

(źródło: „Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim”)

SMOG – nauka
a potoczne rozumienie
Przeważnie termin PM odnoszony jest w piśmiennictwie, także
polskim, wyłącznie do cząstek stałych. Tymczasem udział fazy ciekłej
zanieczyszczeń powietrza jest niezmiernie ważny. Termin „smog” to
bowiem złożenie angielskich słów „smoke” (dym) i „fog” (mgła).
Smog jest mieszaniną mgły (fazy ciekłej, zawierającej także substancje toksyczne) i stałych oraz gazowych zanieczyszczeń powietrza
atmosferycznego. Smog kwaśny, zwany inaczej smogiem typu londyńskiego (z takim czasami mamy do czynienia w Polsce), powstaje w
wilgotnym powietrzu zanieczyszczonym tzw. gazami kwaśnymi, i jest
w dużym stopniu skutkiem ogrzewania domów węglem i innymi paliwami stałymi. Smog jest realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia
człowieka. Najbardziej spektakularnym i najczęściej przytaczanym
przykładem jest wielki smog londyński (1952 r.), będący bezpośrednią
przyczyną zgonu czterech tysięcy osób, a pośrednią przynajmniej kilkunastu tysięcy. Stanowi jaskrawy przykład wpływu cząstek ciekłych
na szkodliwość zanieczyszczeń powietrza. Tym samym powszechnie
przyjęte w Polsce użycie terminu „smog” w odniesieniu do zanieczyszczeń powietrza jest błędem. Udział fazy ciekłej zanieczyszczeń
powietrza w dużej mierze warunkuje bowiem dostępność szkodliwych
substancji dla organizmu ludzkiego. A zatem poziomy pyłów PM nie
odzwierciedlają w pełni stopnia ryzyka zdrowotnego związanego z narażeniem.

Z roku na rok zaangażowanie uczniów naszej szkoły, ich rodziców,
nauczycieli i księży w akcje charytatywne i wolontariat nabiera większego zasięgu. Obdarowanych jest coraz więcej. Z pewnością nasza pomoc
jest bardzo ważna, pamiętajmy o tym, bo wdzięczność i radość w oczach
obdarowanych jest nie do opisania.
J.K.

Zaginął pies

W listopadzie 2019 roku przy ulicy Słowackiego w Koluszkach zaginęła suczka rasy shih tzu o imieniu ZIUNIA. Ma 10 lat i chore serce. Jeśli ktoś ją widział, proszę o informacje. Czeka na nią zrozpaczona dziewczynka. Telefon kontaktowy – 601 514 927
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Okiem Kobiety

Spotkanie z Sylwią Borowską,
autorką książki „Sekret”
8 stycznia- wyjątkowo w środę odbyło się spotkanie z Sylwią
Borowską, autorką książek „Sekret” oraz „Mój mąż Żyd”, znaną
dziennikarką, pasjonatką życia w
Izraelu, twórczynią i moderatorką
strony na Facebooku „Polka w
Izraelu”. Spotkanie zainspirowane
zostało przez Zbigniewa Komorowskiego- redaktora lokalnej gazety „Tydzień w Koluszkach”.
Temat na tyle pasjonujący, że
zainteresował również panów,
wśród których znalazł się Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat
oraz niektórzy radni. Wspaniałym
wstępem do spotkania był występ

czyny zebrały wiele słów uznania,
do których się dołączamy. Sponsorem ich występu jest Krzysztof
Kwiatkowski, senator RP, za co
wielkie podziękowania!
Część główna spotkania to
oczywiście wywiad Zbigniewa
Komorowskiego z Sylwią Borowską, która niesamowicie ciekawie
opowiadała o swoich doświadczeniach z życia i obserwacji ludzi
Izraela, w szczególności kobiet.
Historie te zostały zawarte w jej
książkach „Sekret” oraz „Mój mąż
Żyd”. W pierwszej nich można zapoznać się ze świadectwami Polaków, którzy odkryli swe żydow-

Fame Dance Theatre w składzie:
Martyna Gawienowska, Justyna
Kłąb, Oliwia Teodorczyk, Julia
Banaszkiewicz pod przewodnictwem Kamili Marczuk-Włodarskiej w układzie choreograficznym
o bardzo wyrazistym, mocnym
przekazie ,,TACY SAMI”. Dziew-

skie pochodzenie, ukrywane przez
ich rodziny przez całe lata, druga
pozycja to relacje Polek, które swe
losy związały z Izraelczykami.
Panią Sylwię mogłyśmy obejrzeć w podobnej tematycznie rozmowie z Marzeną Rogalską następnego dnia- w czwartek w

programie „Pytanie na Śniadanie” w TVP 2.
O profesjonalną obsługę fotograficzną spotkania w Kolusz-

kach zadbał Krzysztof Gozdek
www.nieulotni.pl. Na koniec nie
zabrakło losowania i autografów
p. Sylwii. Nadmienię, że uzyskane w trakcie spotkania autografy
naszej bohaterki uprawniają do
zakupu omawianych książek z 10
% zniżką w księgarni Skład
Główny. Dziękujemy serdecznie
wszystkim osobom zaangażowa-

nym w spotkanie: przede wszystkim Sylwii Borowskiej - wspaniałej, cudnej kobiecie, która
zechciała nas zaszczycić swoja
obecnością, Zbigniewowi Komorowskiemu, Kamili Marczuk-Włodarskiej, zespołowi Fame
Dance Theatre, przybyłym gościom za to, że byli, właścicielom
i obsłudze restauracji KRIADA,
za to że urzekli p. Sylwię swoją
gościną i wystrojem, Kwiaciarni
Agnieszki Ruta za kwiaty,
Krzysztofowi Gozdek, Marlenie
Jasińskiej, Agnieszce Kozieł, Bogumile Banaś za foto.
Mariola Garnys-Jaskóła.
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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Koncert „Wspólne
Kolędowanie”
„Wrażliwość to taki skarb, który
podobno dostaje każdy człowiek przy
urodzeniu, dzięki któremu życie człowieka staje się niezwykłe. Wrażliwość
wyostrza wszystkie zmysły. Człowiek
widzi dużo głębiej, dużo szerzej, dużo
więcej” - mówiła Anna Dymna. Taką
dewizę przyjął tegoroczny, a w historii
Koluszek już osiemnasty koncert
świąteczny „Wspólne Kolędowanie”
zorganizowany przez Przewodniczącą
Rady Miejskiej w Koluszkach, Panią
Annę Szostak.
Podczas tej wyjątkowej uroczystości, nad którą honorowy patronat
objął burmistrz Koluszek Pan Waldemar Chałat, każdy mógł doświadczyć niesamowitych duchowych
emocji związanych z Bożym Narodzeniem. Zawdzięczamy to wykonanym kolędom i spektaklom, które
rozbrzmiały na deskach sceny Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach. Przed pełną widownią wystąpili, ze swoimi spektaklami, uczestnicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej, wychowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach oraz
pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach. Podczas wydarzenia nie zabrakło oczywiście radości okazanej w postaci śpiewania
kolęd. Wykonały je zespoły takie jak:
Chór Akademii Wieku Dojrzałego w
Koluszkach, Zespół Śpiewaczy Gałkowianie, Zygmuntowiacy, Złota jesień, Przygoda oraz Zorza. Miejski
Ośrodek Kultury w Koluszkach także
przedstawił swoich wyjątkowo
uzdolnionych młodych artystów,
przygotowanych pod kierownictwem
Romualda Spychalskiego. Byli to:
Amelia Kruś, Gordiana Zawadzka,
Kornelia Książek, Zuzanna Ruta oraz
Mikołaj Kaliszewski. Wszystkie występy pięknie się uzupełniały, a łączyła je wyjątkowa moc i radość. To wyjątkowe
wydarzenie
zakończył
tradycyjnie występ Abstynenckiego
Stowarzyszenia „Ostoja”. Wspólnie,
trzymając się za ręce, cała publiczność zaśpiewała umacniający na duchu hymn Stowarzyszenia.
Koncert „Wspólne Kolędowanie” został poprowadzony przez Panią Annę Szostak i Pana Mateusza
Jaśkiewicza. Słowa konferansjerki
mówiły o wrażliwości na drugiego
człowieka, trudzie uczuć w XXI w.
oraz o niesamowitej mocy ludzkiego
serca. Były to bardzo aktualne kwestie, gdyż z pewnością każdy z nas
doświadcza braku uczuć i szczerości
w obecnym świecie.
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Podczas 28. Finału WOŚP koluszkowski sztab zebrał 99.290,28 zł
Rozliczenie
W 28. Finale WOŚP zebraliśmy 99.290,28 złotych + 35,50 Euro +
29,55 Funtów + 22 dolary , 1 złoty pierścionek, 1 srebrną obrączkę,
2 łańcuszki w tym 1 z przywieszką. Na ten wspaniały wynik złożyły się
następujące wpłaty:
9972.257,23 zł z puszek 87 wolontariuszy
9927.033,05 zł inne wpłaty z tego:
9911.510,22 zł z puszek: licytacje, sprzedaż, kiermasz i wpłaty
indywidualne
998.993,99 zł Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach
992.971,21 zł Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koluszkach
992.363,39 zł Szkoła Podstawowa w Różycy
99555,55 zł Szkoła Podstawowa w Długiem
99451,60 zł Przedszkole Nr 2 w Koluszkach
99187,09 zł Przedszkole w Różycy
Złoto i zebrane pieniądze oraz walutę zagraniczną
m.in.: Euro, funt, dolar przekazaliśmy do Fundacji WOSP poprzez
MBank w Łodzi.

Przedsiębiorstwo AGAT S.A.
--- Oddział Budownictwa Przemysłowego --prowadzi nabór kandydatów na stanowisko:

SPAWACZ – ŚLUSARZ
Wymagania:
••
••
••
••
••
••

umiejętność spawania metodą MAG,
spawanie różnego rodzaju elementów,
znajomość rysunku technicznego,
brak przeciwskazań do pracy na wysokości,
szczere chęci i zaangażowanie,
umiejętność pracy w zespole, sumienność i lojalność.

Oferujemy:
••
••
••
••
••
••

umowę o pracę na pełen etat w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
pracę w systemie jednozmianowym,
uczciwe i udokumentowane rozliczenie każdej przepracowanej godziny,
miłą atmosferę w pracy,
możliwości rozwoju zawodowego oraz pracę w zespole specjalistów,
atrakcyjne wynagrodzenie.

Miejsce pracy:
• Baza Techniczna Przedsiębiorstwa AGAT S.A. w Zygmuntowie k. Koluszek
Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacjabp@agat-koluszki.pl
Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez
Przedsiębiorstwo AGAT S.A. w celu realizacji procesu rekrutacji”.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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Z przyjemnością i wielką radością koluszkowski sztab nr 169
działający przy LKS Koluszki w
składzie: szef Antoni Tomczyk,
z-ca Joanna Jeżyna członkowie:
Krzysztof Grzelak, Agnieszka
Szulc, Marta Siemińska, Agata Michalak, Piotr Mróz, Krzysztof Dobrogoszcz, informują, iż podczas
tegorocznej akcji udało się zebrać
prawie 100 tysięcy złotych. Na tak
dużą kwotę złożyła się praca charytatywna wielu wspaniałych oddanych akcji osób, a w szczególności 87 wolontariuszy, którzy z
wielkim zaangażowaniem zbierali
pieniążki, na zakup sprzętu ratującego życie i zdrowie dzieci.

Do tej pięknej akcji włączyły
się placówki oświatowe: przedszkola i szkoły, nauczyciele, rodzice i dzieci, organizując wiele imprez sportowych i kulturalnych.
Zebrano ponad 16.000,00 złotych.
W niedzielę wczesnym rankiem, na ulice naszego miasta i
gminy wyszli wolontariusze zaopatrzeni w puszeczki i identyfikatory z
czerwonymi serduszkami. Niektórzy mieli lizaki, cukierki, a nawet
balony. Wielu wolontariuszy gromadziło się pod kościołami. Jak
przyznali, ludzie byli hojni, wrzucali znaczne datki, w tym banknoty o
większym nominale. Nawet ksiądz
banknotami zasilił puszki dwóm
wolontariuszom.
- W naszym sztabie są rodziny, które od kilku lat kwestują na
rzecz WOŚP. Najliczniejszą jest
5-osobowa rodzina państwa Karp.
Wspólnie z innymi wolontariuszami Szkoły Podstawowej w Łaznowie zebrali ponad 9900 zł. Dwóch
braci Tomasz i Jacek Kompa z rodzinami zebrali prawie 9500 zł, rywalizując i bawiąc się przy tym znakomicie. W zbiórkę pieniędzy
zaangażowały się także młode lekkoatletki LKS Koluszki: Adrianna
Siemińska i Jagoda Nowakowska.

Tydzień w Koluszkach nr 3

Obie, podobnie jak na bieżni, spisały się wyśmienicie. Nieco lepszą
była Jagoda. Rekordzistką z najwyższym wynikiem w historii zbiórek koluszkowskich wolontariuszy,
okazała się Oliwia Rosiak z SP Różycy. W jej puszce znalazło się aż
3.243,44 zł. Rok temu była druga komentuje zbiórkę swoich wolontariuszy szef koluszkowskiego sztabu
WOŚP Antoni Tomczyk.
Tradycyjnie przy supermarkecie „Stokrotka” w orkiestrowym
namiocie zlokalizował się sztab,
gdzie można było otrzymać lizaka,
cukierki, ciastka, herbatę a nawet
kawę, oraz za wrzucenie pieniążka
do puszki naklejkę i piękne serce
wykonane z drzewa.
Punktualnie o 16.00 w Klubie
Cztery Struny Świata rozpoczęła
się sprzedaż i licytacja zgromadzonych przedmiotów: karnetów, talonów i innych rzeczy ofiarowanych
przez darczyńców. Były m.in.: talony na garnitury, gadżety WOŚP i
Husqvarny, obrazy Pani Lucyny
Malinowskiej i Moniki Wlazły, koszulki, kalendarze, artykuły gospodarcze i kosmetyczne, kubki, pendrive, zabawki, pluszaki, książki,
termosy, artykuły ceramiczne i spożywcze, talony do Pizzerii, talony
na masaże - m.in.: Przebudzenie
Wewnętrznej Mocy, zdrapki, czapeczki, żele i dezodoranty. Między
przerwami w licytacji pięknie śpiewał i grał 2-osobowy zespół Te Te.
Najwyższe kwoty otrzymaliśmy z licytacji: namiotu handlowego 360 zł, 118-centrymetrowy kielich za 360 zł, koszulka Widzewa
200 zł, pływanie skuterem wodnym
130 zł, z talonów na uszycie garnituru od 100 do 230 zł, za maskę
Buddy z Tybetu 150 zł, koszulki
WOŚP od 100 do 120 zł, obrazy:
205 zł, 150 zł, 130 zł i 100 zł, łopata 120 zł. Dziękujemy wszystkim za
dary, uzbieraliśmy ze sprzedaży jak
i licytacji ponad 9000 złotych.
O godzinie 20.00 na chodniku
przy rondzie Kardynała Wyszyńskiego i przy supermarkecie ”Stokrotka”
przy piosence „Nie Jesteś Sam” przesłaliśmy do dobrych aniołków „światełko do nieba”. W ciszy i zadumie, z
latarkami w dłoni ku górze, przy piosence„ The Sound of Silence” wspólnie z burmistrzem Koluszek Waldemarem Chałatem i przewodniczącym
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Sławomirem Sokołowskim,
uczciliśmy pamięć zamordowanego
rok temu prezydenta Gdańska Pawła
Adamowicza, oraz wolontariuszy i
sponsorów naszego finału WOŚP,
zmarłych przedwcześnie.
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87. wolontariuszy spisało się na „szóstkę z plusem”
zebrali ponad 72 tysiące złotych!
87. wolontariuszy (o 33 osób mniej niż w roku ubiegłym) zebrało
72.257,23 zł. W „puszce” Oliwi Rosiak znalazło się aż 3.243,44 zł, najwyższy wynik w historii zbiórek koluszkowskich wolontariuszy!
Jak co roku podajemy tych wolontariuszy którzy zebrali ponad
500,00 złotych. Są to: Oliwia Rosiak 3243,44; Dorota Karp 2659,30;
Aleksandra Janowska 2213,18; Weronika Grzelak 2508,57; Milena Kompa 2502,43; Małgorzata Kompa 2437,91; Kacper Potz 2406,19; Jagoda
Rumińska 2218,32; Marcin Latek 2194,56; Maurycy Piekarczyk 2168,67;
Jakub Koprowski 1961,07; Ewa Kompa 1877,16; Lena Radomska
1792,74; Patrycja Krupińska 1716,60; Alicja Radomska 1653,66; Amelia
Rybińska 1551,17; Maks Kowszewicz 1454,80; Dawid Koluszkowski
1410,55; Tomasz Kompa 1367,91; Jacek Kompa 1238,06; Kamil Paturaj
1139,14; Jagoda Nowakowska 1187,57; Adrianna Siemińska 1126,81; Julita Pawłowska 1104,92;Adam Kapela 1104,11; Karol Karp 1096,58;
Anna Kabat 1073,82; Wiktor Koprowski 806,42; Rafał Kabat 805,74;
Kornelia Kapelan 781,52; Konrad Ciach 773,78; Julia Karp 699,98; Izabela Matuszewska 638,37; Martyna Bączyk 629,80; Martyna Romanowska 603,86; Jakub Sadowski 583,95; Damian Skurpel 581,44; Julia Folant
569,87; Oliwia Kawka 555,82; Filip Kłosiński 550,84; Julia Mękarska
549,39; Julia Molska 514,43; Weronika Robak 512,85. Nad bezpieczeństwem kwestujących przez cały dzień od 7.00 do 20.30 czuwali policjanci Powiatu Łódzkiego Wschodniego, którym serdecznie dziękujemy.

Podziękowania
Koluszkowski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działający przy
LKS Koluszki w składzie: szef Antoni Tomczyk, z-ca Joanna Jeżyna członkowie:
Krzysztof Grzelak, Agnieszka Szulc, Marta Siemińska, Agata Michalak, Piotr
Mróz, Krzysztof Dobrogoszcz, składają serdeczne podziękowania:
- Mieszkańcom naszej Gminy za okazane serce i życzliwość podczas XXVIII finału WOŚP, wspaniałym wolontariuszom za zaangażowanie podczas kwestowania
- Szkole Podstawowej Nr 2 w Koluszkach, Szkole Podstawowej Nr 1 w Koluszkach, Szkole Podstawowej w Różycy, Szkole Podstawowej w Długiem, Szkole
Podstawowej w Łaznowie za wspaniałe szkole akcje, koncerty i zbiórki pieniążków, Przedszkolom: Nr 2 w Koluszkach i Przedszkolu w Różycy za włączenie się
w zbiórkę pieniążków
- Właścicielom Klubu Cztery Struny Świata za użyczenie nieodpłatnie swoich pomieszczeń, stworzenie wspaniałej atmosfery podczas akcji i opiekę nad wolontariuszami
- Paniom: Agnieszce Szulc, Marcie Siemińskiej, Agacie Michalak, Aleksandrze Popiel, Małgorzacie Mróz, oraz Panu Krzysztofowi Dobrogoszczowi za sprawne liczenie pieniędzy
- Zespołowi Te Te za wspaniały koncert w Klubie Cztery Struny Świata
- Pani Ewie Popiel za ubezpieczenie akcji 28. Finału WOSP
- Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego za opiekę nad wolontariuszami podczas
kwestowania
- OSP Koluszki za pomoc w powieszeniu baneru przy Czterech Strunach Świata
- Sali Muzealnej i MOK w Koluszkach za herbatkę dla wolontariuszy
- Redakcji TwK za patronat medialny nad akcją
Za pomoc w organizację XXVIII finału dziękujemy: Panom Przemysławowi
Budziewskiemu i Marcinowi Sobocińskiemu Firma „Procad” S.A. i darczyńcom za
przekazanie przedmiotów na licytacje i sprzedaż: Firmie „STAN-DAR” z Gałkowa
Dużego, Firmie „GRA-LECH” Jordanów, Pizzeriom: „La Wita Italiana”, „ Biesiadowo”, „Sebi” „Polano” ,Sklep „Upominek”, „Stacja Pierogarnia”,Piekarnia-Cukiernia
„SŁAMAR” ,Sklep „SPAR”, Sklep „Alkohole u Dariusza”, Sklep „HERMES”,
Sklep obuwniczy „ATUT”, Sklep obuwniczy „AliAD”,„MARANDI” - Usługi turystyczne, Biuro Podróży - „Turkus”, „AWARD” - Serwis Komputerowy, „Fit Centrum”,Centrum Ogrodniczo – Rolnicze „ANPOL”,„MKSTUDIO” - Salon Fryzjerski,„f/
WodyFan” - Wypożyczalnia skuterów wodnych – Mariusz Kałużny, „Masaż Pełen
dotyku” - Agnieszka Kozieł, „Z cukru nie jestem” - torty dekoracyjne – Aleksandra
Nowak, „Kolektura Lotto” ul. 11-go Listopada, „despacito.babyboy”, „Warsztaty Terapii Zajęciowej”,KKS Koluszki, FC Koluszki – Widzew Łódź,Pani Katarzynie Fraszek, Pani Monice Wlazły, Pani Bogumile Wojtysiak – Pawłowskiej, Pani Paulinie
Konka, Pani Wioletce Hemer, Panu Kubie Koprowskemu, Panu Krzysztofowi „Cygan” Grzelak, Panu Tomaszow Dzwonkowskiemu, „Cztery Struny Świata”, ,Zespół
„PREMIERA” , Panu Mateuszowi Jaśkiewiczowi, Kwiaciarnia Agnieszka Ruta
,Pani Kamili Krawczyk –Przebudzenie Wewnętrznej Mocy ,Sklep spożywczy „Donata” w Katarzynowie ,Hurtownia „Viola” ,„Usługi Projektowe ”Mateusz Koziarski,
Pani Lucynie Malinowskiej i innym
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HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
13 kolejka sobota 11 stycznia
KP PSP Koluszki – FitCentrum & I LO 1-3
Kotynia, Drzymała (2), Nasalski
Łap Gołębia – Opel Reaktywacja 2-0
Trzewikowski (2)
Gałkówek LKS – Misie 0-5
Kaźmierczak (3) Pietrzak, Markiewicz
Grube Wióry – Mariany 4-1
Stępień (2), Koperniak, Filipiński, Kołada
Czerwone Diabły – StrefaZrzutu 5-4
Perek, Sztuka, Waszczykowski, Marczyk, Głyda, Chłądzyński (3),
Szydlik
14 kolejka niedziela 12 stycznia
Gałkówek – Opel Reaktywacja 4-1
Chmielewski, Brzeziński, Kałużny, Karpiński, Kmieć
Misie – KP PSP Koluszki 0-0
FitCentrum&I LO – Czerwone Diabły 1-3
Warchoł, Perek (2), Sztuka
Mariany – Strefa Zrzutu 3-1
Goździk (2), Grabowski, Adamczyk
Grube Wióry – Łap Gołębia 2-2
Prusek, Stępień, Gralec, Bykowski
TABELA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CZERWONE DIABŁY
MISIE
FIT CENTRUM&ILO
GRUBE WIÓRY
ŁAP GOŁĘBIA
GAŁKÓWEK
MARIANY
KP PSP KOLUSZKI
STREFA ZRZUTU
OPEL REAKTYWACJA

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

37
29
29
24
23
19
18
13
5
4

TERMINARZ
15 kolejka sobota 18.01
godz. 14.30 – FitCentrum & ILO – Łap Gołębia
godz. 15.05 – Strefa Zrzutu – Grube Wióry
godz. 15.40 – Misie – Mariany
godz. 16.15 – Czerwone Diabły – Gałkówek
godz. 16.50 – Opel Reaktyw – Kp PSP Koluszki
16 kolejka niedziela 19.01
godz. 13.30 – Łap Gołębia – Gałkówek
godz. 14.05 – Mariany – Kp PSP Koluszki
godz. 14.40 – Opel Reaktywacja – Czerwone Diabły
godz. 15.15 – FitCentrum & I LO – StrefaZrzutu
godz. 15.50 – Grube Wióry – Misie

86 - 20
45 - 12
41- 13
38- 35
31- 34
30- 43
31- 50
20- 47
20- 39
16 - 60
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA KOLUSZEK
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek
nr: 11/3, 11/4, 12/3 położonych w obrębie 6 miasta Koluszki
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz
na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081
z późn. zm.), realizując uchwałę Rady Miejskiej w Koluszkach XLIII/29/2018 z
dnia 26 marca 2018 r, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 11/3, 11/4, 12/3 położonych w obrębie 6 miasta Koluszki, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 11/3, 11/4, 12/3 położonych w obrębie 6 miasta Koluszki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 stycznia 2020 r.
do 21 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, w godzinach pracy Urzędu.
Czynności związane z wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu ponawia
się z powodu wprowadzenia zmian do projektu w wyniku uwzględnienia uwag złożonych w związku z jego pierwszym wyłożeniem. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65,
95-040 Koluszki, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 r. (wtorek) w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Koluszkach w sali nr 112, o godzinie 15.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu ponownie wyłożonym do publicznego wglądu może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu zmiany planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Koluszek na piśmie, zgodnie z wymogami ww. ustawy:
– bezpośrednio lub listownie do Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65,
95-040 Koluszki,
– za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
– z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie od 29 stycznia 2020 r. do
8 marca 2020 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Koluszek. Uwagi
nieuwzględnione przez Burmistrza będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę
Miejską w Koluszkach. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych znajduje się na stronie internetowej https://koluszki.pl/ oraz w Urzędzie Miejskim w Koluszkach.

1% dla organizacji pożytku publicznego

Możemy wspomóc lokalne inicjatywy
Przedstawiamy listę OPP (nazwa i numer KRS), które działają na terenie
naszej gminy. Wybierając którąś z nich, możemy wspomóc osoby i organizacje funkcjonujące w naszym lokalnym środowisku. W przypadku 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
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3 pierwsze, 4 drugie i 3 trzecie miejsca w IV City Trail

Rusza nowy rok sportowych
emocji dla LKS Koluszki
Za nami wspaniały obfitujący sukcesami sportowymi rok 2019. Zdobyliśmy wiele medali, nagród, wyróżnień, oraz I miejsce drużynowo w
ogólnopolskich biegach przełajowych w Wolborzu.
Rok 2020 rozpoczynamy dobrymi wiadomościami, nadal lubimy
biegać, bawić się w sport, a co najważniejsze ze sobą przebywać i pomagać. Takie cele będą nam przyświecać w tym roku. Chcemy aby był to rok
pełen radości, dobra, szczęścia, zdrowia, no i sukcesów na miarę naszych
możliwości.
Sportowym krokiem no i z sukcesami 19 zawodników LKS Koluszki przywitało nowy rok.
Pierwsza na 300 m. w pierwszym biegu City Trail była w kat. D1
Łucja Ciesielska (1:10). W chłopcach
na tym samych dystansie młodszy o
dwa lata brat Łucji Karol zajął z czasem (1:17) drugie miejsce. W dziewczętach D2 600 m. II miejsce zajęła
lekko przeziębiona Milena Płocka
2:51, IV Ania Siemińska (3:00). D3
1000 m. dziewczęta II miejsce Jagoda Nowakowska (3:14), IV Ada Siemińska (3:27), 8. Sylwia Janik (3:41). W chłopcach po pięknym biegu
trzy pierwsze miejsca przypadły naszym zawodnikom: I Igor Cel (3:07),
II Radek Babiarski (3:09), III Karol Szewczyk (3:11), 11. Piotr Chojnacki (3:39), 14. Kamil Tenentka (3:59).
W biegu na 2000 m. D4 wysokie trzecie miejsce zdobyła z czasem
(6:49) Amelia Napierała. W chłopcach po świetnym 30-metrowym finiszu, zwyciężył tak jak w poprzednim City Trail, Karol Sokołowski (5:54),
7. Michał Smyka (7:47). Super pobiegły w biegu głównym na 5 km, nasze panie: VI miejsce w klasyfikacji generalnej a III miejsce w K20 z czasem (20:22) zajęła reprezentująca LKS i Pietrzyk Team Magda Pierzchała, 36. miejsce w generalce a 11. w K40 Jolanta Pierzchała (26:16), 63. a
22. w K40 Marta Siemińska (28:26).
Zawodnikom, rodzicom dziękuję za udział w zawodach, życzę
wszystkim zdrowia, szczęścia, samozaparcia, wytrwałości w dążeniu do
wyznaczonego sobie celu i sukcesów w 2020 roku.

Piątek 17.01
Sobota 18.01
Niedziela 19.01
Środa 22.01
Czwartek 23.01

Przerwy w dostawach prądu
22.01.2020 r. w godz. 8:00 do 15:00: Borowa ul.: Krańcowa Nr od 1
do 103, Graniczna Nr od 2 do 6, Kolejowa Nr od 1 do 10, Mickiewicza,
Gałków Mały ul.: Zielona Nr od 1 do 8.
23.01.2020 r. w godz. 8:00 do 15:00: Borowa ul.: Długa Nr od 5 do 8 i
od 68 do 75, Główna Nr od 13 do 65, Skrajna Nr 15, Różyca ul.: Główna Nr
od 110 do 114, Letniskowa Nr od 2 do 6, Przestrzenna Nr 2, Przylesie Nr 7.
29.01.2020 r. w godz. 8:00 do 15:00: Borowa ul.: Główna Nr od 292
do 346 i od 311 do 367.
30.01.2020 r. w godz. 8:00 do 15:00: Borowa ul.: Borowiecka,
Chrustowa, Długa Nr od 240 do 3133, Zosi Nr 3, Wschodnia.
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15:00 Urwis 2D Dub
17:00 Psy 3. W imię zasad 2D Pol
19:30 Psy 3. W imię zasad 2D Pol
15:00 Urwis 2D Dub
17:00 Psy 3. W imię zasad 2D Pol
19:30 Psy 3. W imię zasad 2D Pol
15:00 Urwis 2D Dub
17:00 Psy 3. W imię zasad 2D Pol
19:30 Psy 3. W imię zasad 2D Pol
17:00 Psy 3. W imię zasad 2D Pol
19:30 Psy 3. W imię zasad 2D Pol
17:00 Psy 3. W imię zasad 2D Pol
19:30 Psy 3. W imię zasad 2D Pol
Urwis
Animacja / Kanada/USA/Kajmany / 2019 /
88 min. 2D Dubbing
Urwis od szczeniaka żył w luksusie, nauczony,
że na jedno szczeknięcie ma do dyspozycji służbę, miski pełne serdelków i drapanie za uchem.
Niestety jego ukochana Pani po długim i szczęśliwym życiu przenosi się do wieczności, a jej
spadkobiercy nie lubią czworonogów. Z dnia na
dzień rozpieszczony kanapowiec Urwis traci
dach nad głową i jedyną bliską osobę. Sam w
dzikim, pełnym niebezpieczeństw świecie musi
nauczyć się panujących tam reguł: na kogo
warknąć, a komu pomerdać, w którym śmietniku szukać smacznych kąsków, a co najważniejsze – jak znaleźć prawdziwego przyjaciela.
Trzeba przyznać, że sam sobie nie ułatwia zadania, bo wszystkich wokół traktuje z wyższością i
niechęcią. Czeka go więc trudna szkoła życia,
dopóki nie zrozumie, że zamiast pokazywać kły
lepiej wyciągnąć do innych łapę. Na szczęście
spotka na swojej drodze pewną początkującą
piosenkarkę, która co prawda mieszkanko ma
malutkie, ale serce wielkie. Ten duet będzie
prawdziwym przebojem!

Psy 3. W imię zasad
Sensacja / Polska / 2019 /
PREMIERA2DPolska
Po 25 latach odsiadki Franz Maurer wychodzi z
więzienia i wkracza w nową Polskę, w której
nic nie jest takie, jak zapamiętał. Kto i co czeka
na człowieka, który przez ostatnie ćwierć wieku… nie robił nic? Jak odnajdzie się w świecie,
w którym dawne zasady i lojalność przestały
obowiązywać? Tego dowiemy się, gdy los ponownie połączy Franza i „Nowego”. Ich spotkanie zmieni wszystko.
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

ZŁOMOWANIE pojazdów,
tel. 509-099-286

SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działkę budowlaną 577 m2.
Woda, Gaz, Prąd w ulicy. Kanalizacja w działce, tel. 605-10-83-87

AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727

Sprzedam mieszkanie w Regnach,
tel. 783-468-698

USŁUGI

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
Kupię działkę z domem,
tel. 503-729-631 lub 608-180-102
Sprzedam działkę 1300 m , ul. Miła
w Koluszkach, 601-34-84-51
2

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

Autoskup, 501-488-674

Blaty, schody, parapety, kominki,
tel. 661-196-032
Meble na wymiar. Kuchnie, szafy
i inne. Projekt i wycena gratis,
tel. 782-413-495
DROBNE REMONTY, malowanie,
płytki, kamień. Złota Rączka,
tel. 510-779-378
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 Kompleksowo, 737-985-710

Sprzedam mieszkanie, kamienica
po remoncie tel. 664-925-560

Usługi Remontowo-Wykończeniowe,
tel. 789-030-878

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

Montaż ogrodzeń Panelowych,
Sztachetowych oraz z Siatki.
Wyburzenia oraz inne. Wycena
gratis, 507-364-074

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA
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
Do wynajęcia dom w Koluszkach,
608-641-850

Wycinki, Karczowanie Terenu,
Koszenie i inne. Usługi koparko-ładowarką. Wywrotka do 3,5 t.,
507-364-074
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen
zakres usług kominiarskich – frezowanie kominów, montaż wkładów
kominowych, tel. 533-662-195
Ścinka Drzew. Niedrogo, 727-668-566

17.01.2020 r.

ROLETY materiałowe w kasetkach,
Dzień - Noc, Plisy, Żaluzje, Moskitiery, tel. 603-993-306

Zakład krawiecki zatrudni szwaczki
(szycie spodni, żakietów, sukienek),
tel. 696-091-312

Rolety! Żaluzje! Moskitiery! Plisy!
Bogata oferta! Producent! tel.
501-144-475, www.odslonka.pl

Zatrudnię Panów z niepełnosprawnością do obsługi maszyn myjących
w zakładzie produkcyjnym na terenie
Koluszek. Praca dwuzmianowa.
Atrakcyjne wynagrodzenie,
tel. 724-486-855

Badanie psychologiczne kierowców
i operatorów maszyn, 693-166-450,
44 714-67-90
PRACA
Zatrudnię pracownika ogólnobudowlanego. 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 doświadczeniem w szyciu sukienek i żakietów.
Praca cały rok, 605-600-896
Zatrudnię pracownika biurowego,
przygotowanie dokumentów
dla klientów, umowa o pracę,
tel. 696-876-487
Zatrudnię prasowaczkę oraz pomoc
do szwalni, 602-194-850
Zatrudnię operatora koparko-ładowarki, 505-210-010
Firma transportowa zatrudni kierowcę C+E. Praca w kraju, wszystkie weekendy wolne. Jeździmy
w dzień, dobre warunki płacowe.
Dodatkowe ubezpieczenie w PZU
Życie. Posiadamy własny serwis,
dojeżdżamy do ewentualnej awarii,
tel. 507-199-570

Zatrudnię Panie z niepełnosprawnością do sprzątania w zakładzie
produkcyjnym na terenie Koluszek.
Praca dwuzmianowa. Sprzątanie biur,
szatni, stołówek, tel. 724-486-855
Zatrudnię do zakładu krawieckiego
prasowacza oraz szwaczki,
601-20-44-20 lub 504-802-868
Szwaczki zatrudnimy – szycie
bluzek i sukienek, tel. 604-797-243
Brukarzy z doświadczeniem,
atrakcyjne wynagrodzenie, umowa
o pracę, 607-303-814
ZDROWIE
Badania profilaktyczne do pracy.
Badania kierowców, www.eskulapkoluszki.pl
UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrowski,
Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 1.
Pon/Śr/Pt: 13.00 - 16.00. WAZEKTOMIA, WSZYWKI (Esperal),
tel. 602-190-429
RÓŻNE
NAPEŁNIANIE BALONÓW
HELEM, tel. 604-227-209
DJ na Imprezy, 662-132-698

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

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

Do wynajęcia mieszkanie, 883-050-448

Ścinanie drzew, 519-356-788

SPRZEDAM

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

1) Operator urządzeń ściekowych

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

2) Elektromonter - wymiar czasu pracy – pełny etat

URSUS C-360P i C-330 stan bdb.,
500-122-131
Passat B6, combi 2,0TDI, 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
Słomę małe kostki ze stodoły za
2,50 zł, 511-199-589 - wieczorem

BUDOWA domów, Usługi budowlane, 505-509-874

i kanalizacyjnych - wymiar czasu pracy – pełny etat
Szczegółowe informacje o naborze zamieszczone zostały

Elewacje, docieplenia, tel. 796-241-330

na stronie internetowej KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach
(www.kpgk.com.pl)

RTV-SAT INSTALACJE, 608-857-122

Termin składania aplikacji do dnia 31 stycznia 2020 r.

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

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

KUPIĘ

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

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

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

Hydraulik – instalacje c.o.,
wod.-kan., gazu, 506-864-713

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

AUTO SKUP całe, uszkodzone,
502-592-035

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

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

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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TERMAL

WĘGIEL

USŁUGI
HYDRAULICZNE

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

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

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

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

Koluszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Koluszkach, ul.Sikorskiego 11

telefon: 690 901 602

ogłasza przetarg nieograniczony

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

na wykonanie dokumentacji technicznych oraz docieplenie
budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.:
Żwirki 17
Sikorskiego 7
Sikorskiego 7A ,
11 Listopada 35
Warunki realizacji zamówienia oraz przystąpienia do przetargów
określone są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które
zainteresowane osoby mogą nabyć w siedzibie Spółdzielni w cenie 30 zł + VAT.
Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni
w terminie do 14.02.2020 r. do godz. 15.00.
Wszelkich informacji na temat przetargu udziela
Dział Techniczny tel. 44 714 10 30.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu,
lub zmniejszenia zakresu zamówienia bez podania przyczyny.
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ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu
- Zwrot OC
- Odbiór Autolawetą Gratis
STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW – Kalinów 28, 97-319 Będków
tel. 509 099 286

REHABILITACJA
FIZYKOTERAPIA
REHABILITACJA: ortopedyczna, neurologiczna I terapia manualna Kinesiology
Taping I masaż leczniczy wizyty domowe
FIZYKOTERAPIA: elektroterapia I ultradźwięki I laser I sollux I pole magnetyczne
tel. 535 322 122 | Koluszki, ul. Poprzeczna 5
(ul. naprzeciwko Liceum przy ul. Kościuszki)

Usługi
koparko-ładowarką

tel: 505 210 010

Skup Aut
513-067-594

Miejsce
na Twoją
reklamę
USŁUGI
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827

Dojazd i wycena gratis!

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

17.01.2020 r.

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

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

Gabinet
„ALEXANDER-MED”

akupunktura i terapia manualna
- leczenie schorzeń kręgosłupa
- rwa kulszowa, barkowa
- przepukliny dysków
- nerwica i naruszenie snu
- skolioza u dzieci
- bóle migrenowe
tel. 44 714-68-75
tel. kom. 601-226-862
95-040 Koluszki
ul. 11 Listopada 41
godz. 10.00-11.30; 19.00-20.00

KANCELARIA PRAWNA
Radca Prawny TOMASZ KOS
ul. 11 Listopada 23, Koluszki Kontakt: tel. +48 607 580 927
Kancelaria czynna: poniedziałek-piątek 10:00-18:00
Istnieje możliwość umówienia spotkania w innym dogodnym
dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

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

tel. 660 733 019
44 710 23 55
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