A jednak nadszedł prawdziwy chłód
Mróz który nadciągnął nad Polskę, jak na razie nie wyrządził większych szkód w infrastrukturze
miejskiej w naszej gminie. Do tej pory odnotowano w zasadzie jedynie dwie awarie. W czwartek ok.
godz. 3.00 pękła rura wodociągowa w ul. Zawiłej w Koluszkach. Wody zostało pozbawionych wiele
posesji przy ulicach: Warszawskiej, Budowlanych, Poprzecznej i Zawiłej.
Kolejną odnotowaną usterką była awaria przesyłu na piecu w miejskiej ciepłowni. Obniżenie
ciśnienia ciepłej wody spowodowało, że w środku nocy przez chwilę w blokach spadła temperatura
grzejników. O fakcie tym Biuro Inżyniera Gminy powiadomił o godz. 4.00 jeden z mieszkańców.
Dzięki zgłoszeniu, awaria została błyskawicznie usunięta.
Niskie temperatury skutecznie wstrzymały za to wszelkie roboty budowlane. Kontynuowane są
jedynie prace wewnątrz budynku żłobka i modernizowanej SP nr 1. Wstrzymane zostały także
planowane wyłączenia prądu przy ul. Odlewniczej w Koluszkach, gdzie prowadzone są prace
związane z przebudową linii energetycznych.
Pomimo chwilowego wyciszenia, służby gminne postawione są jednak w stan gotowości. Wysyp
awarii spodziewany jest bowiem dopiero wraz z nadejściem ocieplenia. Właśnie w tym momencie
pracująca ziemia może uszkadzać wodociągi. Kruszyć się będzie zapewne także nawierzchnia
asfaltowa.
Wzmóżmy naszą czujność
Srogi mróz powinien skłaniać nas do zwracania większej uwagi na to co dzieje się wokół nas. Warto
niekiedy zapukać do naszego sąsiada, często emeryta, i dopytać czy ma czym ogrzać swoje
mieszkanie. A może potrzebuje pomocy w zrobieniu zakupów. Jeżeli sami nie potrafimy pomóc,
pamiętajmy, że na tego rodzaju zgłoszenia czeka Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Koluszkach ( 44 714 58 25). Zwracajmy także uwagę na bezdomnych, szczególnie w okolicy dworca,
choć akurat przyjezdnych bezdomnych na przestrzeni ostatnich lat w Koluszkach pojawia się coraz
mniej.
Na naszą pomoc oczekują także zwierzęta. Jeżeli natkniemy się gdzieś na zziębniętego psiaka,
zgłośmy ten fakt do Biura Inżyniera Gminy (44 725 67 68). Służby gminne zweryfikują czy ma on
swojego właściciela, czy jest bezdomny. W tym drugim przypadku, pies zostanie przewieziony do
schroniska i być może uratowany przed zamarznięciem.

