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

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

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

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

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

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

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

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

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

501 648 560

Wykaz opłat w 2022 roku

Opłata za podatek od nieruchomości, 
rolny, leśny:
- do 15 marca - I rata
- do 15 maja - II rata
- do 15 września - III rata
- do 15 listopada - IV rata

Opłata za podatek od środków 
transportowych:
- do 15 lutego – I rata 
- do 15 września - II rata

Opłata za posiadanie zezwoleń  
na sprzedaż alkoholu:
- do 31 stycznia – I rata 
- do 31 maja – II rata 
- do 30 września – III rata 

Nocna i Świąteczna  
Opieka Zdrowotna 

Szpital Specjalistyczny Brzeziny 
Powiatowe  

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
w Brzezinach

ul. M. Skłodowskie-Curie 6

46 874 20 11

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

l zimowego odśnieżania dróg;
l uszkodzeń dróg i infrastruktury drogowej 

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

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

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

w zakresie gospodarki komunalnej.

44 725 67 68 
telefon czynny 24h

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

18.02  
ul. 3 Maja 19G

19.02  
ul. Brzezińska 54

20.02  
ul. Przejazd 6

21.02  
ul. 11 Listopada 33

22.02  
ul. Żwirki 2

23.02  
ul. Głowackiego 20

24.02  
ul. Korczaka 5
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UWAGA: od 23 lutego nie przejedziemy już  
przejazdem kolejowym  

Rozpoczynają budowę  
tunelu w Gałkówku 

Rusza budowa tunelu pod torami w Gałkówku. 14 lutego gmina 
dokonała oficjalnego przekazania placu budowy wykonawcy, czyli 
firmie Strabag. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszyst-
kich firm uczestniczących w realizacji inwestycji. Obecni byli rów-
nież Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat oraz Starosta Łódzki 
Wschodni Andrzej Opala, czyli przedstawiciele dwóch samorządów 
finansujących inwestycję.        

Dla naszych mieszkańców najważniejsza informacja jest taka, 
że od 23 lutego przejazd kolejowy w Gałkówku będzie zamknięty. 
Data ta nie ulegnie już zmianie. Zakaz przejazdu będzie dotyczył ru-

chu publicznego. Wykonawca będzie go jednak wciąż wykorzysty-
wał na własne potrzeby. 

Budowa tunelu rozpocznie się od mało efektownych prac, zwią-
zanych z przesuwaniem ogrodzeń, wycinką drzew, przebudową koli-
zji podziemnych oraz zmianą systemu sterowania ruchem pociągów. 

Objazdy
Ruch samochodowy zostanie skierowany objazdem przez Boro-

wą. W dniu wydania gazety oznakowanie o zmianie organizacji ru-
chu ma już pojawić się na ulicach. Jeśli chodzi o pieszych, ruch bę-
dzie odbywał się kładką nad torami kolejowymi w sąsiedztwie 
dworca kolejowego. Dla pieszych zostanie utrzymana komunikacja 
ulicami: Dzieci Polskich, Dworcową, Kolejową i Południową. Uli-
cami tymi nie przejadą jednak pojazdy. 

Na wniosek mieszkańców, na ul. Borowieckiej w Gałkowie Ma-
łym pojawią się wyspowe progi zwalniające. 

Rozkład jazdy
Wykonawca zwrócił się do PKP PLK o wydłużenie przerw 

technologicznych wykorzystywanych do przeprowadzania prac bu-
dowlanych. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, może dojść do 
zmian w kursowaniu pociągów, które w takim przypadku zapewne 
znajdą odzwierciedlenie w marcowym rozkładzie jazdy. 

Jeśli chodzi o sposób prowadzenia prac na torach, stosowany 
ma być następujący model: dwa tory kolejowe czynne, kolejne dwa 
zajęte pod budowę.

Prace przy budowie tunelu mają toczyć się do późnej wiosny 
2023 r. Biuro budowy wykonawcy czyli firmy Strabag zostało zlo-
kalizowane tuż obok przejazdu, w budynku po starej przychodni 
przy ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym.                              (pw)  

Projektują przebudowę kompleksu 
sportowego przy ul. Zagajnikowej 

Ruszają przygotowania do przebudowy terenu z infrastrukturą 
sportową przy ul. Zagajnikowej w Koluszkach. W marcu gmina 

chce ogłosić przetarg na wy-
łonienie firmy do stworzenia 
projektu zagospodarowania 
terenu, którym zarządza 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Koluszkach. Projekt ma 
m.in. obejmować remont bu-
dynków z szatniami przy Or-
liku, a przede wszystkim 
przebudowę głównego oraz 

bocznego boiska wraz z trybunami. Szczegóły przedsięwzięcia 
mamy poznać wkrótce. 

Wraz z projektowaniem przeprowadzone zostaną konsulta-
cje. Zostaną na nie zaproszeni przedstawiciele klubów sporto-
wych i innych grup społecznych korzystających z obiektu.  
Projekt ma bowiem uwzględniać potrzeby sportowców i działa-
czy sportowych. Pierwszych konsultacji można się spodziewać 
za ok. 2 miesiące. 

(pw) 

Szukają projektanta ścieżki rowerowej 
Brakuje chętnych do 

stworzenia projektu rozbu-
dowy ścieżki rowerowej po 
torach kolejowych. Przy-
pomnijmy, że ścieżka ma 
być rozbudowywana w 
dwóch kierunkach. Pierw-
szy z nich zakłada 
przedłużenie ścieżki od Redzenia w kierunku Regien. Miałaby ona 
dojść aż do bram jednostki. Teren został już przejęty od PKP. 

Drugi kierunek to pociągnięcie ścieżki od ul. 11 Listopada do 
ul. Warszawskiej. Tor rowerowy ciągnąłby się wzdłuż nasypu (po 
jego prawej stronie). Na tym odcinku, wzdłuż ścieżki rowerowej ma 
zostać także ułożona nawierzchnia tartanowa z myślą o biegach re-
kreacyjnych.     

Przetarg na wybór projektanta ma być jeszcze raz powtórzony. 
(pw)    
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Przerwy w dostawach prądu
 � 24.02. i 1.03.2022 r. w godz. 8:00 do 16:00: Koluszki  

ul.: Łódzka Nr 1, Ogrodowa Nr od 3 do 5, Przejazd                                                             
Nr od 1 do 16 i działka Nr 93, Słowackiego Nr od 8 do 30.

 � 24.02.2022 r. w godz. 8:00 do 16:00: Gałków Mały ul.: Brze-
zińska Nr od 2 do 37, Kolejowa Nr 32 i 33,  Sportowa Nr od 1 
do 25, Zacisze Nr od 8 do 30.

Na boiskach pojawi się  
sztuczne oświetlenie 

Na boiskach ze sztuczną nawierzchnią przy „Jedynce” oraz przy 
Hali Sportowej, pojawi się oświetlenie. Gmina ogłasza właśnie prze-
targ na wybór wykonawcy inwestycji. Oświetlenie, dzięki któremu z 
obiektów będzie można korzystać także wieczorem, ma powstać do 
jesieni. 

(pw)   

Nietrzeźwi rowerzyści ukarani  
wysokimi mandatami

Koluszkowscy policjanci tylko w ciągu kilku godzin zatrzyma-
li do kontroli trzech nietrzeźwych rowerzystów. Wszyscy otrzymali 
mandaty w wysokości 2 500 złotych zgodnie z nowym taryfikato-
rem. Pamiętajmy, że pijani kierowcy i rowerzyści w konfrontacji z 
poruszającymi się prawidłowo uczestnikami ruchu drogowego, 
mogą być przyczyną tragicznych w skutkach wypadków drogo-
wych.

14 lutego 2022 roku tuż przed godziną 15.00 w Stróży policjan-
ci ruchu drogowego z koluszkowskiej komendy zatrzymali do kon-
troli rowerzystę. Badanie jego stanu trzeźwości wskazało prawie 2 
promile alkoholu w organizmie. 28-lletni mieszkaniec gminy Andre-
spol otrzymał mandat w wysokości 2 500 złotych.

Tego samego dnia przed godziną 21.00 w Andrespolu policjan-
ci zauważyli rowerzystę, którego zachowanie wzbudziło w nich 
pewne podejrzenia. Jak się okazało 59-letni kierujący jednośladem 
miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Za takie nieodpowie-
dzialne zachowanie policjanci nałożyli na niego mandat w wysoko-
ści 2 500 złotych.

Koluszkowski patrol około godziny 21:30 zwrócił uwagę na ro-
werzystę jadącego ulicą Brzezińską. 34-letni cyklista zachowywał 
się nerwowo i używał słów wulgarnych, badanie jego stanu trzeźwo-
ści wykazało blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Łącznie 
otrzymał mandat w wysokości 2 520 złotych za kierowanie w stanie 
nietrzeźwości oraz używanie słów wulgarnych.

Pamiętajmy! Nietrzeźwy kierujący jest poważnym zagroże-
niem, nie tylko dla siebie, ale i dla innych użytkowników dróg. Wy-
pity alkohol zdecydowanie obniża refleks, koncentrację kierującego, 
a wtedy nietrudno o utratę równowagi czy upadek. Dlatego tak bar-
dzo ważne jest odpowiedzialne zachowanie na drodze.

(sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki)

Wesprzemy policję  
w wymianie sprzętu 

Gmina Koluszki dofinansuje zakup nowego radiowozu na potr-
zeby Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach. Nasz samorząd 
zamierza przekazać na ten cel 60 tys. zł. Drugą połowę wyłoży ko-
menda wojewódzka.  

(pw)

Nabór do przedszkoli 
Rodzice mogą już powoli przymierzać się do tematu zapisu 

swoich dzieci do przedszkola. Obecnie trwa przyjmowanie 
deklaracji od rodziców tych dzieci, które już uczęszczają do 
placówek oświatowych. Nabór dla pozostałych dzieci rozpocznie 
się 1 marca i potrwa do 15 marca. Zapisy przyjmowane są w przed-
szkolach.

Dobra wiadomość jest taka, że miejsc starczy dla wszystkich 
najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Ogółem do dyspozycji 
pozostaje 725 miejsc zorganizowanych w pięciu placówkach 
przedszkolnych. Przygotowano także 160 miejsc w gminnym 
żłobku. 

(pw)    

Tworzą projekt remontu  
szkoły w Gałkowie Dużym 

Wybrano wykonawcę, który stworzy projekt remontu budynku 
Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym. Przeprowadzenie remon-
tu rozplanowano na 3 sezony wakacyjne (2022-2024). W jego ra-
mach wyremontowane zostaną poszczególne klasy, korytarze, ła-
zienki, klatki schodowe i szatnie. Planuje się wymianę podłóg oraz 
wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Wymieniona ma także 
zostać wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna. 

Budynek ma również zostać dostosowany do obowiązujących 
przepisów, w szczególności dotyczących zabezpieczenia pożarowe-
go, a także do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, poprzez budowę 
windy i podjazdów. Całości remontu ma dopełnić wykonanie ze-
wnętrznej elewacji całego obiektu, wraz w wymianą orynnowania i 
obróbek blacharskich. I etap remontu ma rozpocząć się już w te wa-
kacje. Koszt projektu to 43 tys. zł. 

(pw)
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„Ale Pedantki” posprzątają  
i zorganizują przestrzeń

W Polsce panuje przekonanie, że zawodowym sprzątaniem zaj-
mują się osoby, które nie mają ambicji i wykształcenia. Lidia i 
Agnieszka, dziewczyny mieszkające niedaleko Koluszek, znane z 
mediów społecznościowych jako „Ale Pedantki” postanowiły zła-
mać stereotypy. 

Lidka, z wykształcenia inżynier, pracowała na co dzień w jed-
nym z koluszkowskich biur. Agnieszka, z wykształcenia technik ho-
telarstwa, na co dzień pracowała w obsłudze klienta.  Obie lubiły 
swoją pracę i miały dobry kontakt z szefostwem. Na pytanie dlacze-
go postanowiły rzucić wszystko i zająć się sprzątaniem odpowiada-
ją zgodnie: z miłości, z miłości do sprzątania. 

- Pierwszy krok nie należał do najłatwiejszych - przyznaje jed-
na z dziewczyn. - Usłyszałam nawet, że to wstyd sprzątać w Kolusz-
kach, bo tyle osób mnie tu zna. Czy się wstydzę? Myślę, że nie. 
Wstydem byłoby kraść, a ja po prostu robię to co kocham i przy oka-
zji pomagam innym. W obecnych czasach społeczeństwo jest tak za-
biegane, że z trudem znajduje chwilę na zabawę z dzieckiem. To 

normalne, że ludzie nie mają czasu sprzątać i nas to zupełnie nie dzi-
wi. Każdy ma swoją szufladę wstydu i krzesło będące miejscem po-
średnim pomiędzy szafą a pralką. Szczerze mówiąc, lubimy wyzwa-
nia. Im brudniejsze mieszkanie, tym bardziej widać efekty naszej 
pracy. 

Sprzątaczka kojarzy się wszystkim z Panią w granatowym far-
tuszku, która zamiata szkolne korytarze i czyści sanitariaty. Dziew-
czyny deklarują jednak, że na tym ich praca się nie kończy. - Może 
zabrzmieć to absurdalnie, ale postanowiłyśmy ze sprzątania zrobić 
sztukę. Nasze sprzątanie to my-
cie powierzchni, ale też szeroko 
pojęta organizacja przestrzeni - 
przyznaje jedna z nich. - Myślę, 
że największym problemem w 
naszych domach jest konsump-
cjonizm. Jesteśmy atakowani re-
klamami i nowościami z każdej 
strony. Ale bądźmy uczciwi, ile 
nieużywanych gadżetów kurzy 
się w kuchennych szafkach? 
Czy naprawdę ich potrzebuje-
my? Na co dzień pomagamy na-
szym klientom rozstać się z nie-
potrzebnymi rzeczami. Jeśli 
jakaś rzecz spełnia zasadę trzech 
„P” (przydatne, pożyteczne, pa-
miątkowe) to musi zostać. Jeśli nie, pora zastanowić się, czy dalsza 
obecność tej rzeczy w ich domu jest rzeczywiście słuszna. Jednocze-
śnie rozumiemy, że każdy może mieć swoje wstydliwe sekrety. Są 
kobiety, które mają w szafie 100 par butów i twierdzą, że każda para 
jest im potrzebna. I my to rozumiemy, bo same jesteśmy kobietami 
(śmiech), zatem nie wyrzucamy butów, ale organizujemy dla nich 
przestrzeń w taki sposób, żeby ich właścicielka nie miała problemu 
ze znalezieniem tych właściwych, kiedy do wyjścia zostało jej przy-
słowiowe 5 minut. 

Nazwa „Ale Pedantki” zobowiązuje... . Jedna z dziewczyn przy-
znaje, że będąc w odwiedzinach u rodziny lub znajomych obserwu-
je czyjąś  kuchnię i często ją korci, żeby komuś wyczyścić fugi.  - 
Nieporządek nie razi mnie w oczy, sama często robię bałagan, kiedy 
się śpieszę, ale fugi? Fugi muszą być czyste - dodaje ze śmiechem. 
„Ale Pedantki” podchodzą też pedantycznie do drobiazgów: guziki, 
kabelki, przyprawy... Ich zdaniem wszystko powinno mieć swoje 
miejsce. - Organizacja przestrzeni wymaga matematycznej precyzji 
- stwierdza Agnieszka. - Kiedy sprzątamy w garderobie zdarza nam 
się korzystać z rzeczy pozostawionych przez klientów, żeby choć 
trochę zorganizować przestrzeń, ale kiedy klient chce żebyśmy zaję-
ły się nie tylko sprzątaniem, ale też organizacją, to wkracza już wyż-
sza matematyka. Trzeba zmierzyć szuflady, ocenić ilość rzeczy i 
miejsca, żeby odpowiednio zorganizować przestrzeń i dobrać akce-
soria ułatwiające przechowywanie i organizację (wieszaki, kosze, 
pudełka). W organizacji przestrzeni niewątpliwe przydają się też 
umiejętności negocjacyjne. Czasem trzeba wynegocjować z klien-
tem oddanie nadprogramowych słoików (śmiech). 

Dziewczyny deklarują, że w mediach społecznościowych będą 
pokazywać nie tylko efekty swojej pracy, ale też dzielić się z obser-
watorami sposobami na sprzątanie i organizację. - Jesteśmy otwarte 
na kontakt z ludźmi, potrafimy słuchać i lubimy pomagać. Nie chce-
my się ograniczać i nie boimy się specyficznych zleceń. Piszcie, 
dzwońcie... . Doradzimy, pomożemy i oczywiście zostawimy po so-
bie nienaganny porządek!

Kontakt: 606-424-016, 665-508-298. Fb: Ale Pedantki. 

Przed organizacją

Po organizacji
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Tłusty czwartek za pasem 
– Gdzie można będzie nabyć najlepsze  
pączki w Koluszkach? – Otwieramy plebiscyt! 

Pączek to synonim Tłustego Czwartku, ale pączek pączkowi 
nierówny. Nie powinien być ani za mały, ani za duży. Zaokrąglony i 
zarumieniony, z wyraźnie zarysowanym jasnym paskiem w obwo-
dzie. No i szczodrze nadziany. 

Gdzie można nabyć najsmaczniejsze pączki w Koluszkach? Za-
chęcamy do głosowania w naszym plebiscycie wysyłając swój typ 
SMS-em na nr 509-668-158 lub e-mail’em na adres: twk@koluszki.pl.

Także redakcja „Tygodnia w Koluszkach” przed tłustym czwart-
kiem przeprowadzi subiektywny test pączków. Pewnie wyniki za-
chowamy dla siebie, ale jak się bawić to się bawić. 

Nawet jeśli przez cały rok nie spojrzycie na pączki, w Tłusty 
Czwartek zapewne każdy z nas zje choć jednego, by tradycji stało 
się zadość. Warto zatem aby zakupiony pączek smakował wybornie. 
A może najsmaczniejsze pączki pieką sami koluszkowianie? Jak 
uważacie, jakie smakują lepiej: domowe czy z cukierni? 

Skąd się wziął tłusty czwartek?
Tłusty czwartek to tradycja chrześcijańska. Święto jest rucho-

me, rozpoczyna ostatni tydzień karnawału i wypada 52 dni przed 
Wielkanocą. Tradycja głosi, że dzień ten został wyznaczony, aby 
przed postem pozbyć się zimowych zapasów i tym samym uniknąć 
pokusy. Pączki, które dzisiaj zajadamy ze słodkim nadzieniem, kie-
dyś spożywano z dodatkiem słoniny lub boczku. Niegdyś pączki 
miały ukryte w środku migdał albo orzech. Osoba, która go znalazła 
mogła liczyć na zdrowie, szczęście i dostatek.

W cukierniach i piekarniach podczas tłustego czwartku z asor-
tymentu znika większość wypieków. Wszystko po to, aby zrobić 
miejsce pączkom (i ewentualnie faworkom, które również mają wie-
lu swoich zwolenników). Praca nad produkcją zaczyna się już w śro-
dę. Tradycyjnie, najczęściej spotykane są pączki nadziewane mar-
moladą, ale z roku na rok cukiernicy prześcigają się w wymyślaniu 
nowych smaków.

Jaki powinien być perfekcyjny pączek? To oczywiście rzecz  
gustu, ale istnieją co do tego pewne wytyczne:

– jasny pierścień – dobrze usmażony pączek cechuje się obec-
nością jasnego przecinającego go w połowie pierścienia. Jeżeli pier-
ścień ten jest tak ciemny, że cały pączek ma niemal jednakową bar-
wę, to nie powinno się go kupować. Brak obręczy sugeruje, że 
pączek nie był smażony w odpowiedniej temperaturze i wchłonął 
bardzo dużo tłuszczu.

– puszystość, ale bez dużych dziur powietrza – idealne pączki 
powinny być puszyste. Po naciśnięciu muszą wracać do swojego 
pierwotnego kształtu. Jeżeli pączek odkształca się, to z pewnością 
nie jest świeży. Ważne jest także wnętrze – mimo puszystości pączek 
nie powinien mieć dużych dziur z powietrzem.

– gładki lukier lub polewa czekoladowa – polewa nie powinna 
być popękana. Świeże i odpowiednio przygotowane pączki pokryte 
są gładką i niespękaną taflą polewy.

– kształt – nie kupuj pączków spłaszczonych lub zniekształco-
nych w inny sposób. Taki wygląd oznacza, że wiele przeszły i naj-
prawdopodobniej nie są najświeższe.

– zapach – aromat pączków powinien być przyjemny, cukierni-
czy. Jeżeli zapach jest mocno tłuszczowy, to nie jest to najlepszy sy-
gnał.

Wytyczne wytycznymi, ale i tak najważniejszy jest ten niepo-
wtarzalny smak i aromat.

(tom)

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 wspo-
móc osoby i organizacje funkcjonujące w naszym lokalnym środo-
wisku. W przypadku chęci znalezienia się na tegorocznej liście pro-
simy o przekazanie takiej informacji do redakcji gazety „Tydzień w 
Koluszkach”.
- Pomóż postawić Tymcia na nogi, Fundacja Rozszczepowe Marze-

nia, KRS 0000248920, Tymoteusz Grochal nr 1786
- Pomoc dla Karoliny Warda, Fundacja Zbieramy Razem,  

KRS 0000 518 797, cel szczegółowy: Karolina Warda.
- KRS 0000 15 92 03 cel szczegółowy Polskie Stowarzyszenie Diabety-

ków Koło w Koluszkach

- Fundacja Słoneczko, Nr KRS 0000186434, subkonto 249/D Dyra-
ła Paulina

- Fundacja JiM, Nr KRS 0000127075, w rubryce cel szczegółowy 
wpisać: #177 WOJTEK ŁUDZIKOWSKI (darowizna konto: 23 
1030 1508 0000 0008 1718 0035 z dopiskiem #177 Wojtek Łudzi-
kowski)

- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, KRS nr 00000 49 
771 z dopiskiem dla AGNIESZKI LENKIEWICZ

- Fundacja Dla Dzieci z Cukrzycą KRS 0000163346 cel szczegóło-
wy: Artur Ostrowski 2775

- Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach, 
KRS: 0000232719

- KRS 0000 15 92 03 cel szczegółowy Polskie Stowarzyszenie Dia-
betyków Koło w Koluszkach

- Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej „Sercówka”, Nr KRS 
0000283761

- Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży „PRO MUZA”, 
KRS nr 0000149337

- Stowarzyszenie Historia Koluszek, nr KRS 0000215720, cel szcze-
gółowy: Historia Koluszek 

- Ludowy Klub Sportowy „Różyca”, KRS 0000 208 100 

- Fundacja Dzieciom KRS 0000037904 Amelia Piechota 36920
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Rowery miejskie do naprawy!
Urwane błotniki, rozregulowane przerzutki, niedające się dokręcić sio-

dełka czy niedziałające zamknięcia rowerowe to usterki, na które dość często 
skarżą się użytkownicy roweru publicznego. Żeby temu zapobiec, operator 
roweru publicznego – firma Nextbike przeprowadza okresowe przeglądy. Co 
obejmuje przegląd? – Kontrolę zużycia podzespołów roweru, regulację ha-
mulców i przerzutki, smarowanie linek przerzutki, hamulców i łańcucha, 
kontrolę połączeń śrubowych oraz ewentualną korekcję, kontrolę ciśnienia 
w ogumieniu oraz sprawności działa oświetlenia. W ramach przeglądu nastą-
pi także regulacja luzów oraz smarowanie piast, łożysk steru, łożysk osi su-
portu oraz serwis hamulców. Uszkodzone lub zużyte elementy mają być wy-
mieniane na nowe. 

Pamiętajmy, że jednoślady w 
Koluszkach działają przez cały rok 
bez tzw. przerwy zimowej, podczas 
której zwyczajowo dokonuje się  nie-
zbędnych napraw i wymiany uszko-
dzonych elementów. Dlatego gdy 
widzicie niesprawny rower, przekaż-
cie taką informację do operatora sys-
temu, podając nr roweru i stację, na 
której niesprawny jednoślad się znaj-
duje.  Wśród rowerów, które są użyt-
kowane w sezonie zimowym będzie 
następowała rotacja, tak by każdy ro-
wer mógł przejść duży przegląd.

Pamiętajmy, że rowery dostępne są dla każdego zarejestrowanego 
użytkownika. Osoby, które po raz pierwszy będą chciały skorzystać z ro-
weru miejskiego mogą zarejestrować się korzystając ze strony interneto-
wej systemu lub aplikacji mobilnej. Warto zapoznać się z zapisami Regu-
laminów. Należy pamiętać, że aby wypożyczyć rower, na koncie w 
systemie trzeba mieć co najmniej 10 złotych. Pierwsze 20 minut każdego 
wypożyczenia jest bezpłatne. Po ich przekroczeniu opłaty są naliczane 
zgodnie z cennikiem.

Od początku istnienia publicznego systemu rowerowego w Kolusz-
kach, mieszkańcy przejechali już kilkanaście tysięcy kilometrów. W dość 
zimnym styczniu zanotowano 211 wypożyczeń, a do systemu zarejestro-
wało się 35 nowych użytkowników.                                                   (tom)
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„Panorama Miasteczka” 
– portret pasjonatów na tkaninie  

w Urzędzie Miejskim 
W sobotę, 12 lutego w Sali Urzędu Miejskiego w Koluszkach od-

był się zapowiadany wernisaż wystawy Ewy Cieniak, artystki pocho-
dzącej z Koluszek, na której przedstawiona została „Panorama Mia-
steczka”.

Wystawa czynna przez miniony tydzień zgromadziła dużą licz-
bę widzów, zarówno podczas wernisażu jak i pozostałych dni. Spor-
tretowanie czy sfotografowanie ludzi – to nic nowego, tego rodzaju 
obrazy pojawiły się już w historii sztuki. Pokazanie mieszańców 
miasta metodą haftu jest nowatorskim pomysłem Ewy. Tego rodza-
ju przedstawienie ludzkich postaci jest pierwsze( prawdopodobnie) 
na świecie. -Nie do końca pierwsze. Tworząc „Panoramę Miastecz-
ka”  zainspirowałam się  znaną w świecie historyków sztuki słynną 
„Tkaniną z Bayeux”- panoramą wykonaną metodą haftu przedsta-
wiającą podbój Anglii przez Wilhelma I Zdobywcę i Bitwę pod Ha-
stings w roku 1066- powiedziała Autorka „Panoramy Miasteczka”. 

Zdaniem Autorki, „Panorama” jest zbiorowym „Portretem Pa-
sjonatów”. -Czymś, co łączy wszystkie postaci z tkaniny, są- nie wy-
kształcenie lub wykonywany zawód-  lecz właśnie pasje- powie-
działa Ewa Cieniak. 

Dzieło Pani Ewy ma 21 metrów długości i 1 metr szerokości. 
Można na nim zobaczyć ponad sto postaci związanych z Koluszka-
mi. Są to  zarówno obecni mieszkańcy naszego miasta i okolic, po-
tomkowie urodzonych w Koluszkach lub też artyści goszczący w 
naszym mieście lub niegdyś tu mieszkający, jak na przykład Włady-
sław Strzemiński i Katarzyna Kobro. Większość z  żyjących bohate-
rów „Panoramy” wypowiedziało się przed kamerą. Można ich wy-
słuchać na profilu „Panorama Miasteczka” na Facebooku. 

W tle widoczna stacja i dworzec kolejowy w Koluszkach, który 
niebawem zostanie zdemontowany w miejsce nowego budynku. 

Autorka pracowała nad swoim dziełem 10 miesięcy, od marca 
do grudnia ubiegłego roku. Swój pomysł zrealizowała w ramach sty-
pendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W wernisażu udział wzięło wielu ludzi, wśród nich był bur-
mistrz Koluszek Waldemar Chałat, dyrektor ds. inwestycji Mateusz 
Karwowski, radna Maria Markowska-Kurc, a także bohaterowie 
uwidocznieni na hafcie; były media i oczywiście Autorka „Panora-
my” Ewa Cieniak. Wystawa czynna jeszcze do dziś do godziny 15. 
Kto nie był, niech się pospieszy, naprawdę warto zobaczyć, potem 
od 30 marca do 15 kwietnia „Panoramę Miasteczka” będzie można 
oglądać w Warszawie.                              

Zk.

Artystka Ewa Cieniak składa serdeczne podziękowania dla 
Burmistrza Koluszek oraz sponsorów za zorganizowanie i udostęp-
nienie sali widowiskowej przy Urzędzie Miejskim w Koluszkach 
pod potrzeby wernisażu.  
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Cztery medale w tym dwa złote  
dla Igora i Radka w Halowych  
Mistrzostwach Województwa  
Młodzików LA w Łodzi

Znakomicie spisali się zawodnicy LKS Koluszki, startujący w 
Halowych Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Młodzików w 
Lekkoatletyce.  Złoty medal i nowy wspaniały rekord (1:35.14) w 
biegu na 600 metrów zdobył Igor Cel. 

Drugi tytuł mistrza woje-
wództwa i złoty medal przy-
padł biegnącemu na 2 km Ra-
dosławowi Babiarskiemu. 
Radek po wyśmienitym 
150-metrowym finiszu uzy-
skał czas 6:51,92. 

Srebro i tytuł wicemi-
strzyni województwa wywal-
czyła po emocjonującym 
200-metrowym finiszu w bie-
gu na 600 m, Jagoda Nowa-
kowska, uzyskując nowy re-
kord życiowy 1:48,53. 

Czwarty medal tym razem brązowy z nowym rekordem życio-
wym (3:08.49), zawisł na szyi Piotra Chojnackiego. Maciej Wolski 
z czasem 3:30.52 był siódmy, ósmy z rekordem życiowym 3:33.04 
Piotr Śliwiński.

Nasi zawodnicy choć mieli nieco słabsze czasy i byli dość dale-
ko na listach startowych, to w dzisiejszych mistrzostwach popisali 
się bardzo mądrym bieganiem, rozłożeniem umiejętnie sił i bardzo 
dobrym finiszem. Gratuluję wszystkim zawodnikom za postawę i 
walkę, dziękuję rodzicom za wsparcie i doping.

Trener Antoni Tomczyk    
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Gmina Koluszki z sukcesem zakończyła termomodernizację 25 
budynków z zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej. Ta 
największa tego typu inwestycja w historii Gminy Koluszki, podyk-
towana była czymś więcej niż tylko chęcią zmniejszenia rachunków 
za ogrzewanie oraz poprawą jakości powietrza na skutek wymiany 
starych urządzeń grzewczych. Gmina Koluszki jako inwestor w du-
żej mierze chciała poprawić również wygląd starych, zniszczonych 
już budynków. Dzięki ociepleniu ścian zewnętrznych budynki zy-
skały zatem odświeżoną elewację, która nadała nową jakość w sfe-
rze wizualnej. 

Podsumowanie programu termomodernizacji  
budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koluszki cz. 1

Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z UE w 
wysokości aż 16,4 mln zł. Złożony wniosek został wysoko oceniony 
przez Urząd Marszałkowski. Nie mniej skomplikowanym zadaniem 
niż przygotowanie samego wniosku o udzielenie dotacji unijnej, 
okazało się opracowanie dokumentacji projektowej, budowlanej 
oraz znalezienie rzetelnych wykonawców na wszystkie inwestycje. 

Projekt był realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych wdrażanych przez Stowarzyszenie Łódzki Obszar 
Metropolitalny.

1. Termomodernizacja budynku: Gałków Duży ul. Dzieci Polskich 14 – budynek użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa w Gał-
kowie Dużym)

2. Termomodernizacja budynku: Gałków Duży ul. Dzieci Polskich 20 – budynek użyteczności publicznej (Przedszkole  
w Gałkowie Dużym)

3. Termomodernizacja budynku: Będzelin ul. Strażacka 16 – budynek użyteczności publicznej (OSP Będzelin)
4. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. 11 Listopada 39 – budynek użyteczności publicznej (OSP Koluszki)
5. Termomodernizacja budynku: Gałków Duży ul. Dzieci Polskich 18 – budynek użyteczności publicznej (OSP Gałków Duży)
6. Termomodernizacja budynku: Długie 58 – budynek użyteczności publicznej (OSP Długie)
7. Termomodernizacja budynku: Borowa ul. Długa 164 – budynek użyteczności publicznej (OSP Borowa)
8. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. 11 Listopada 33 – budynek użyteczności publicznej (Miejska Biblioteka Publiczna)
9. Termomodernizacja budynku: Regny ul. Główna 22 – budynek użyteczności publicznej (Świetlica w Regnach)
10. Termomodernizacja budynku: Gałków Duży ul. Dzieci Polskich 12 – budynek użyteczności publicznej i mieszkalny (budynek po 

byłej przychodni)
11. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. Staszica 34 – budynek użyteczności publicznej (była przychodnia)
12. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. Budowlanych 4, 4a – budynek użyteczności publicznej i mieszkalny (budynek mieszkal-

ny wraz z budynkiem Przedszkola)
13. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. Partyzantów 56 – budynek mieszkalny
14. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. Teatralna 6 – budynek mieszkalny
15. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. 3 Maja 18 – budynek mieszkalny
16. Termomodernizacja budynku: Gałków Mały ul. 1 Maja 2 – budynek mieszkalny
17. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. Próchnika 18 – budynek mieszkalny
18. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. Warszawska 124 – budynek mieszkalny
19. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. Brzezińska 30 – budynek mieszkalny
20. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. Brzezińska 18 – budynek mieszkalny
21. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. Brzezińska 32 – budynek użyteczności publicznej
22. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. Mickiewicza 4 – budynek użyteczności publicznej
23. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. 3 Maja 2 – budynek użyteczności publicznej (MOK – Miejski Ośrodek  Kultury w Koluszkach)
24. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. Kościuszki 16 – budynek użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa nr 2 i I LO w Kolusz-

kach)
25. Termomodernizacja budynku: Koluszki ul. 11 Listopada 65 – budynek użyteczności publicznej (część niska budynku Urzędu Miej-

skiego w Koluszkach)

Projekt pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym  
poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii  

na terenie Gminy Koluszki”.  
Kwota dofinansowania z UE, która zasiliła budżet Gminy to 16 434 958,84 zł.
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OSP Długie wypiękniało
W ramach prac termomodernizacyjnych na budynku Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Długiem na dachu strażnicy zamontowano 
instalację fotowoltaiczną, wymieniono instalację elektryczną, insta-
lację odgromową oraz oświetlenie wewnętrzne. Docieplony został 
strop, dach, fundamenty oraz ściany zewnętrzne. Budynek zyskał 
nowe orynnowanie, parapety, nawietrzniki, stolarkę okienną oraz 
drzwi zewnętrzne. Wyremontowano wieżę strażnicy, kominy, scho-
dy i spoczniki a wokół budynku wykonana została opaska z kostki. 
Przy okazji budynek zyskał nową instalację teleinformatyczną.

Strażacy i mieszkańcy cieszą się z nowego budynku remizy, 
mówiąc „jest jak nowy”. Pan Stanisław spotkany w sklepie „U Ilon-
ki” na Długiem mówi, że strażacy ochotnicy to ludzie najdzielniejsi 
z dzielnych, ponieważ oni swoją służbę Ojczyźnie świadczą honoro-
wo. Dlatego remont remizy im się należał i niech służy wszystkim 
jak najdłużej i przyciąga kolejnych ochotników. Także Prezes OSP 
Długie dh Rafał Cieślak widzi wiele pozytywnych aspektów prze-
prowadzonej gruntownej termomodernizacji strażnicy w Długiem. 
Wśród korzyści jakie zauważył wymienia m.in. zmniejszenie zuży-
cia energii na ogrzewanie budynku i jednocześnie zapewnienie kom-
fortu cieplnego i redukcję emisji szkodliwych związków podczas 
ogrzewania budynku.

Wskazuje także, że termomodernizacja strażnicy wpłynęła po-
zytywnie na jej postrzeganie przez okoliczną społeczność. Wizual-
nie zadbany i dopracowany wygląd budynku cieszy oko mieszkań-
ców. Podkreśla fakt, że strażacy czynnie uczestniczą w rozwoju 
strażnicy, a przeprowadzony remont zmobilizował ich jeszcze bar-
dziej do podwyższania standardów budynku w jakim wykonują pod-
stawowe czynności wynikające z ochrony ludności i mienia. Termo-
modernizacja była priorytetowym elementem w szeregu zmian jakie 
są planowane i stopniowo realizowane na terenie strażnicy.

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Koluszkach 

Przewidziany w projekcie termomodernizacji zakres prac czę-
ściowo zrealizowano jeszcze jesienią 2018 roku, skupiając się na ro-
botach sanitarnych. W pierwszym etapie zmodernizowano system 
grzewczy, uposażając obiekt w nowy kocioł kondensacyjny. W dru-
gim kwartale 2019 roku wiosenne warunki pogodowe sprzyjały pra-
com demontażowym, realizacji kanalizacji deszczowej i drenażu 
wokół budynku. Kolejnym etap związany był z dociepleniem stropu 
i ścian, zakończony położeniem tynku ciepłochronnego. „Kropką 
nad i“ okazał się montaż instalacji fotowoltaicznej i odgromowej, 
poprzedzony wymianą pokrycia dachowego. 

Jeszcze do niedawna termomodernizacja tego budynku pozosta-
wała jedynie w spisie potrzeb naszego miasta, bez odzwierciedlenia w 
planie budżetowym Gminy. Przeprowadzenie tak rozbudowanego 
przedsięwzięcia stało się możliwe dzięki unijnej pomocy finansowej. 

Przed remontem

Po remoncie

Przed remontem

Po remoncie

Po remoncie
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Poza redukcją emisję szkodliwego CO2, dodatkową korzyścią 
jest polepszenie wizerunku miasta i przyszła oszczędność środków 
finansowych przeznaczanych na koszty eksploatacyjne, w tym zuży-
cie energii. 

Budynek przy ul. Brzezińskiej 30 
Kamienica ta to jeden z najefektowniej zmodernizowanych bu-

dynków w Koluszkach. Aby zachować oryginalną stylizację i zdo-
bienia, budynek został docieplony zgodnie z wymogami konserwa-
tora zabytków. Uwagę przykuwa również żółto-piaskowa elewacja. 
W kamienicy wymieniono drzwi, okna, pokrycie i konstrukcję da-
chu wraz z rynnami i rurami spustowymi. Wyremontowano także 
balustrady. 

Modernizacji uległ również system grzewczy. Pojawiła się 
nowa instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami. Stwo-
rzono także instalację, która dostarcza ciepło z kotła gazowego, za-
montowanego w sąsiednim budynku przy ul. Brzezińskiej 32. 

Modernizacja budynku dawnego Urzędu
Budynek przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach to dawna sie-

dziba Urzędu Miejskiego w Koluszkach. Obecnie mieści się w nim 
siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wy-
działy starostwa powiatowego, obsługujące mieszkańców naszej 
gminy.  

W ramach zaplanowanych prac w budynku wymieniono całą in-
stalację elektryczną oraz centralnego ogrzewania wraz z grzejnika-
mi. Zamontowany w obiekcie kocioł gazowy będzie zasilał budynek 
przy ul. Brzezińskiej 32 i Brzezińskiej 30 w Koluszkach. Docieple-
niu stropów i ścian, towarzyszyła wymiana stolarki drzwiowej i 

okiennej, modernizacja oświetlenia wewnętrznego oraz prace zwią-
zane z wymianą pokrycia dachu oficyny, przemurowaniem komi-
nów i remontem balustrad. Po zakończeniu termomodernizacji bu-
dynek czeka również remont wewnętrzny.

Przed remontem

Po remoncie

Po remoncie

Przed remontem

Po remoncie

Po remoncie
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Sala widowiskowa na niskiej części 
budynku Urzędu Miejskiego  
w Koluszkach

Projekt ma na nowo tchnąć życie kulturalne w zdegradowany 
budynek. Tego rodzaju inwestycja była wręcz niezbędna dla naszej 
gminy, ponieważ poza nią nie dysponowaliśmy odpowiednim obiek-
tem do przeprowadzania większych imprez miejskich. W sali kino-
wej mieści się za mało miejsc, w dodatku jedynie stacjonarnych, a 
hala sportowa zniechęca złą akustyką. 

Aby przywrócić sali odpowiedni blask i funkcjonalność, budy-
nek został poddany gruntownej przebudowie. Po przebudowaniu 
ścian z płytowych na ceglane i dociepleniu murów, w budynku wy-
mieniono ogromnie zniszczone drzwi i okna. Potężnej modernizacji 
poddany został również dach, łącznie z odgromieniem, przemuro-
waniem kominów, orynnowaniem i obróbkami blacharskimi. W bu-
dynku wymieniono instalację centralnego ogrzewania wraz z grzej-
nikami, przebudowano sale i piwnice, zamontowane nowe 
oświetlenie wraz instalacją gniazdkową, teleinformatyczną oraz na-
głośnieniową. Jednym z ważniejszych elementów modernizacji było 
stworzenie sprawnie działającego systemu wentylacji mechanicznej 
i ogrzewania, którego braki były bardzo odczuwalne przed przebu-
dową. 

Obecnie sala widowiskowa może pomieścić ok. 300 osób. W 
budynku powstało zaplecze sanitarne i miejsce pod catering, z kolei 
piwnice sali zostały przerobione na urzędowe archiwa.   Pojawiło się 
także sporo dodatkowych pomieszczeń, w tym nowa Sala Ślubów, 
wykorzystywana na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Kolusz-
kach. Do jej utworzenia wykorzystano m.in. stary łącznik, w którym 
kiedyś znajdowała się przychodnia. Sala została już w pełni wyposa-
żona, a jej wystrój odpowiednio zaaranżowany.

   

Przed remontem

Po remoncie
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Burmistrz Koluszek ogłasza
1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 

niezabudowanej nieruchomości położonej w Koluszkach, obręb 5, 
stanowiącej własność Gminy Koluszki:

- działka nr 1199/2 o pow. 145 m2, cena wywoławcza  
12 500,00 zł (do ceny wylicytowanej zostanie doliczony obowiązu-
jący podatek VAT), wadium 1 300,00  zł, postąpienie 130,00 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego dla obrębu ewidencyjnego nr 5 miasta Koluszki, przedmiotowa 
nieruchomość położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej – 42MN. Nieruchomość jest niezabudowana. Dział-
ka w ewidencji gruntów określona jako użytek – dr. Księga wieczy-
sta LD1B/00036674/9.    

2. Drugi przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż zabu-
dowanej nieruchomości  położonej w Koluszkach, obręb 5, stano-
wiącej własność Gminy Koluszki:

- działka nr 341 o pow. 577 m2, cena wywoławcza 170 000,00 zł 
(nieruchomość zwolniona z  podatku VAT), wadium 17 000,00 zł, 
postąpienie 2 000,00 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego dla obrębu ewidencyjnego nr 5 Miasta Koluszki, przedmioto-
wa działka położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej – 52MN. Nieruchomość w ewidencji gruntów określona 
jako użytek – B. Księga wieczysta LD1B/00025292/7.    

Przetargi odbędą się w dniu 25 marca 2022 r. o godz. 10.00  
w siedzibie Urzędu Miejskiegow Koluszkach, ul. 11 Listopada 65,  
w sali 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w ka-
sie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości nie 
później niż do godz. 1200 21 marca 2022 r., lub na konto Urzędu 
nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski S.A.  
z/s w Łodzi, Oddział 1 w Koluszkach najpóźniej do dnia 21 marca 
2022 r. (włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać 
położenie i numery ewidencyjne działek. 

Pełna treść ogłoszeń o przetargach wywieszona jest na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz za-
mieszczona jest  na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl 
(sprzedaż nieruchomości) i na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej.

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim 
w Koluszkach, tel. (44) 725-67-53.

Urząd Miejski w Koluszkach przypomina 
W dniu 31.03.2022 r. upływa termin płatności opłaty rocznej 

z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2022, opłaty rocznej za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność za rok 
2022 oraz termin płatności rocznych czynszów dzierżawnych.

Wpłat należy dokonywać na konto Gminy Koluszki o numerze:
11 1020 3352 0000 1802 0240 6841
lub w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach z dopiskiem:
„Użytkowanie wieczyste za rok 2022’’ lub „opłata roczna  

za przekształcenie za rok 2022” lub „czynsz dzierżawny za rok 
2022”.

Safer Internet Day - czyli DBI  
z eTwinningiem w SP w Różycy!

Członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego „Euromłodziaki” 
włączyli się do obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu”, który w 
całej Europie świętowany jest 8 lutego. Młodzież poszerzyła swoją 
wiedzę na ten temat przez pryzmat realizacji projektów w ramach 
akcji eTwinning. W związku z tym, że program  eTwinning, w jakim  
placówka z Różycy bierze z powodzeniem udział od 5 lat, jest ściśle 

zlokalizowany w środowisku internetowym, młodzi ludzie wysłu-
chali wykładu o bezpieczeństwie na Twinspace (wirtualnej prze-
strzeni do międzynarodowych spotkań) przedstawionego przez 
opiekunki klubu – p. Annikę Niburską i p. Jolantę Piasecką,  a także 
wzięli udział w wideokonferencji z przyjaciółmi z Rudy Śląskiej, 
współdziałającymi z klubowiczami w projekcie „Great Job” (Jest to 
międzynarodowy projekt z zakresu zawodoznawstwa, w którym 
uczestniczy też szkoła z miejscowości Capranica we Włoszech). 
Jednakże nastolatkowie rozmawiali nie tylko o bezpieczeństwie w 
sieci, gawędzili o codzienności w pandemii, planowali wspólne pro-
jekty na przyszły rok, a także (o dziwo!) poruszyli kwestię czytania 
lektur szkolnych oraz wybranych przez siebie książek. 

Sobotni rynek wraca na dawne miejsce
Przypominamy, że 19 lutego (sobota) tzw. sobotni rynek znów 

wraca na swoje dawne miejsce, czyli na plac targowy przy ul. Mic-
kiewicza w Koluszkach. Obecnie na przebudowanych ulicach wokół 
rynku wylana jest tylko pierwsza warstwa asfaltu. Wierzchnia war-
stwa pojawi się na wiosnę, gdy nadejdą odpowiednie warunki pogo-
dowe do prac drogowych.     

(pw)   
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OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Drewno kominkowe, Opałowe i do 
Rozpałki, 515-310-037

KUPIĘ
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, tel. 501-488-674 

EDUKACJA
Matura - korepetycje - matematyka, 
j. angielski, tel. 508-732-104
Nauczyciel edukacji przedszkolnej  
i wczesnoszkolnej zajmie się opieką 
nad dzieckiem / dziećmi – pomoc  
w odrabianiu lekcji, również język 
angielski. Po godz. 15.30,  
tel. 661-584-407 

ZDROWIE/URODA
UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrowski, 
Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 1. 
Pon/Śr/Pt: 12.00 - 16.00. WAZEK-
TOMIA, WSZYWKI (Esperal),  
tel. 602-190-429

USŁUGI
Zlecę remont szklarni, ok. 30 m2, 
tel. 606-971-079
Elektryka, glazurnictwo, komplek-
sowe wykończenie wnętrz, tel. 
603-220-014
Profesjonalne usługi kosmetyczne 
w domu klienta: dokładne, sterylnie, 
w miłej atmosferze, Zapraszam,  
tel. 796-121-232
Pralki – naprawa, 609-046-483
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Tynki maszynowe, cementowo-wa-
pienne i gipsowe, tel. 669-20-19-62
Malowanie, drobne remonty, 
składanie mebli. Wynoszenie gruzu, 
575-242-774
Mała szwalnia przeszyje,  
tel. 605-99-44-50
Remontowo – budowlane. remonty 
wewnętrzne i zewnętrzne, gładzie, 
ścianki, płytki, itp., tel. 785-973-266
Montaż ogrodzeń panelowych, 
sztachetowych oraz z siatki.  
Wyburzenia i inne. Wycena gratis, 
507-364-074
Wycinki, koszenia. Karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5 t, inne, 507-364-074
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam M-5 Koluszki,  
665-730-392
Sprzedam mieszkanie 54 m2  
w Brzezinach, ul. Kulczyńskiego, 
tel. 604-051-902
Sprzedam działkę rolniczą nr 92/1 
w Koluszkach przy ulicy  
Św. Stanisława Kostki 108 o powie- 
rzchni 0,3348ha – tel. 601-428-007
Sprzedam dom w Koluszkach,  
tel. 517-528-868
Zamienię 48 m2, M-4, 4 piętro, 
oś.Głowackiego lub kupię parter,  
1 piętro mieszkanie w Koluszkach, 
tel. 695-738-422 lub 600-441-070
Sprzedam M-4, 45 m2, 3 piętro, 
509-825-255 
Sprzedam mały dom w Słotwinach 
oraz M-3 w Brzezinach,  
tel. 793-316-772
Sprzedam mieszkanie M-4, 60,8 m2 
w bloku w Koluszkach,  
tel. 512-699-129
Sprzedam działkę budowlaną  
w Koluszkach – 606-825-351
Sprzedam działki budowlane, 
media-prąd i woda, Strzelna  
gm. Jeżów, tel. 608-353-821

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia Kwiaciarnia  
lub pomieszczenie na działalność, 
Centrum Gałków Duży,  
tel. 609-190-440
Wynajmę pawilon pod kwiaciarnię 
przy głównym wejściu przy cmenta-
rzu w Koluszkach, tel. 693-303-448 
Pilnie wynajmę małe mieszkanie 
okolice Koluszek, tel. 794-390-929
Do wynajęcia lokal w centrum 
Koluszek, 693-450-093
Do wynajęcia lokal 30 m2 na ulicy 
Brzezińskiej 23, tanio, 609-111-091
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we, kuchnia i łazienka. Mieszkanie 
jest po remoncie, 606-788-424
Do wynajęcia mieszkanie 47 m2  
na Oś. Mieszkaniowym Regny,  
tel. 661-498-800
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM

Pyszne jabłka 2 zł/kg, tel. 505-771-121
Drewno opałowe z tartaku,  
tel. 785-998-740

Kompleksowe usługi brukarskie 
prywatne i przemysłowe.  
Konkurencyjne ceny. Wycena gratis, 
782-178-554
Usługi transportowe (przeprowadz-
ki) itp., 500-037-929
Budowa domów, 505-509-874
HYDRAULIK - Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,  
tel. 506-864-713
Instalacje sanitarne, wod-kan, gazu, 
C.O., pompy ciepła, tel. 506-098-164
Produkcja i Montaż ogrodzeń 
betonowych, panelowych i siatki 
oraz bramy, 515-310-037
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA 
Zatrudnię kierowcę C+E kraj  
tel. 607-834-875
Zatrudnię kierowcę kat. C lub C+E. 
Praca kraj. Weekendy wolne,  
tel. 600-215-119
Zatrudnię szwaczki na szwalnię  
w Koluszkach. Zapewniam stałe 
zatrudnienie. Praca na nowej 
szwalni w przyjaznych warunkach, 
tel. 531-601-101
Zatrudnię szwaczki na zakład  
oraz chałupniczo, tel. 698-628-352
Zatrudnię osobę na dziurkarkę  
i guzikarkę odzieżową,  
tel. 502-171-510 Koluszki
Zatrudnię szwaczki, własna produk-
cja cały rok - tkanina, powtarzalność 
wzorów, wolne soboty, ZUS bez 
potrąceń 605-600-896

Zatrudnimy spawacza. Mile 
widziana umiejętność spawania 
metodą TIG. Możliwość przyuczenia. 
DRIVAL Żelechlinek 787-983-969

Zatrudnimy operatora maszyn 
CNC do obróbki stali. Możliwość 
przyuczenia. DRIVAL Żelechlinek 
787-983-969

Zatrudnimy konstruktorów. Praca 
w środowisku AutoCad, Inventor, 
Solidworks. Może być student. 
DRIVAL Żelechlinek 787-983-969

Zatrudnię osobę do prasowania  
w zakładzie krawieckim. Stałe 
zatrudnienie, pełen socjal,  
tel. 605-086-828

Zatrudnię pracownika do rozbioru 
mięsa. Okolice Strykowa,  
tel. 531-277-727

Przyjmę do pracy na 1/2 etatu 
prasowaczkę lub osobę która chce 
sobie dorobić. Koluszki  
tel. 502-171-510

Zatrudnię szwaczki, krawcowe. 
Szycie konfekcji damskiej,  
tel. 607-426-909

Zatrudnię pracownika  do robót 
budowlanych, ziemnych i wodno-
-kanalizacyjnych. tel. 665-183-407

Zatrudnię pracownika do produkcji 
palet, tel. 785-998-740

RÓŻNE

Zlecę remont szklarni, ok. 30 m2, 
tel. 606-971-079

PH BARTEK
HURTOWNIA STOLARKI  

BUDOWLANEJ

ZATRUDNI PRACOWNIKA 
MAGAZYNOWEGO

KONTAKT 601 42 66 76

Tanio do wynajęcia mieszkanie 50m2 na kwatery pracownicze,  
tel. 601-835-140
Piach płukany, siany, Kruszywa, Tłuczeń, Żwir 8 – 16 – 32, Ziemia 
przesiewana, tel. 667-788-377
Szukam małego mieszkania do wynajęcia, Koluszki lub okolice,  
tel. 794-390-929
Zatrudnię do szycia kurtek . Wysokie zarobki, tel.  503-187-516

Miejsce  
na  

Twoją  
reklamę
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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

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

F O T O W O LT A I K A
aprojekt amontaż aserwis

Zgłoszenia do programu „Mój Prąd” (5 000 zł)

POMPY CIEPŁA
bezwarunkowej gwarancji5 

L
A
T

TERMAL 95-040 KOLUSZKI ul. BRZEZIŃSKA 50 
termal@malecha.com.pl 

tel. 501 10 22 81, 509 307 458

Licencjonowane Biuro 
Nieruchomości

- doradztwo w sprzedaży  
i wynajmie

- wycena nieruchomości
- kredyty hipoteczne

Brzeziny, ul. Okrzei 7, lok. 5 
Zapraszamy

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

Zatrudnię szwaczki 
miejsce Przanowice,  

umowa o pracę, wysokie 
zarobki (wypłata co 2 tyg.). 

Cały rok (czapki).  
tel. 508-860-054

BDO - kompleksowa  
obsługa firm

- sprawozdania - ewidencje  
- audyty - konsultacje 

tel. 508 - 732 - 104

„Przychodnia Lekarska Zdrowie” w Koluszkach zaprasza

na prywatne badania USG Doppler:
 � żył kończyn dolnych
 � tętnic kończyn dolnych z oceną Aorty brzusznej
 � tętnic domózgowych (szyjnych, kręgowych)
 � naczyń kończyn górnych
oraz konsultacje lekarskie w zakresie chirurgii naczyniowej

lekarz Justyna Kruś-Hadała, doktor nauk medycznych,  
specjalista w dziedzinie chirurgia ogólna, chirurgia naczyniowa

Zapisy i informacja poniedziałek – piątek w godz. 7-18:
osobiście w rejestracji

telefonicznie 44 714-08-00 
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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.

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

- Zwrot OC - Odbiór Autolawetą Gratis
STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW – Kalinów 28, 97-319 Będków

tel. 509 099 286

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

 
 KOSTKA r ORZECH II r EKO r MIAŁ r BRYKIET DRZEWNY

 w sprzedaży kamień ozdobny do ogrodów r wymiana butli gazowych
KORA KAMIENNA,GRYS,OTOCZAK THASSOS,BIAŁA MARIANNA I INNE…

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

� kostka 
� orzech-kostka
� orzech
� ekogroszek
� miał

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
� usługi wyburzeniowe i rozbiórkowe

� wykonanie dróg wewnętrznych tymczasowych  
oraz stałych, n przygotowanie terenu pod budowę,
� wykopy pod fundamenty, � głębokie wykopy,
� niwelacje terenu, � skarpowanie, � załadunek  

i rozładunek widłami, � odśnieżanie i posypywanie 
solą lub piaskiem, � wywóz ziemi oraz gruzu.

tel. 505 210 010

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; 18.00-20.00
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Piątek  
18.02

15:00 WIKI I JEJ SEKRET
17:00 KRIME STORY. LOVE STORY
19:30 MIŁOŚĆ, SEKS & PANDEMIA

Sobota  
19.02

15:00 WIKI I JEJ SEKRET
17:00 KRIME STORY. LOVE STORY
19:30 MIŁOŚĆ, SEKS & PANDEMIA

Niedziela  
20.02

15:00 WIKI I JEJ SEKRET
17:00 KRIME STORY. LOVE STORY
19:30 MIŁOŚĆ, SEKS & PANDEMIA

Środa  
23.02

17:00 KRIME STORY. LOVE STORY
19:30 MIŁOŚĆ, SEKS & PANDEMIA

Czwartek  
24.02

17:00 KRIME STORY. LOVE STORY
19:30 MIŁOŚĆ, SEKS & PANDEMIA

WIKI I JEJ SEKRET
Francja / Przygodowy / Familijny / 85 min. 2D Dubbing

Twórcy serii „Bella i Sebastian” 
przedstawiają cudowną opowieść, 
inspirowaną prawdziwą historią.
Ośmioletnia Wiki, wraz z tatą, prze-
prowadza się do małego miasteczka 
w górach. Choć nowe miejsce jest 
pełne uroku, Wiki tęskni za dawnym 
życiem. Pewnego dnia dziewczynka 
dostaje od sąsiada niezwykły prezent 
– małego, cudownego szczeniaka. W 
tajemnicy przed tatą zabiera go do 
domu. Tak zaczyna się historia nie-
zwykłej przyjaźni. Pełna czułości 

opowieść dla całej rodziny o dziewczynce, która wychowuje wilcze 
szczenię, i wrażliwości na naturę, która – choć dzika – jest zarazem 
krucha.

KRIME STORY. LOVE STORY
Polska / Komedia / Kryminał / 2021 / 116 min. / Premiera 2D

Marcin „Kali” Gutkowski to w 
środowisku polskiego hip-hopu po-
stać ciesząca się ogromną estymą. Au-
tor bestselerowych płyt „50/50”, „Gy 
Zgaśnie Słońce” czy „Sentymental-
nie” w 2016 roku zadebiutował jako 
prozaik kryminalną powieścią „Kri-
me Story”, w której sportretował Ka-
towice i jego mieszkańców naświetla-
jąc ciemną stronę miejskiej 
egzystencji. Tytułowy bohater jest 
szczery do bólu i nieuchronnie zmie-
rza ku przepaści i zatraceniu.

MIŁOŚĆ, SEKS & PANDEMIA
Polska / Obyczajowy / 2022 / Premiera 2D

Trzy spragnione wrażeń i mę-
skiego towarzystwa przyjaciółki 
wychodzą w miasto, aby zabawić 
się. Kaja jest pewną siebie i ambit-
ną dziennikarką, która swoich ko-
chanków już dawno przestała li-
czyć. Teraz na jej celowniku 
pojawia się Johnny – mistrz uwo-
dzenia kobiet. Kaja widzi w nim nie 
tylko nową zdobycz, ale i szansę na 
przebojowy artykuł, na potrzeby 
którego postanawia pójść z John-
nym do łóżka. Olga to silna proku-

rator i zadeklarowana feministka. Jej poglądy i życie rodzinne zosta-
ną wystawione na próbę, kiedy znajdzie się pod niemal narkotycznym 
wpływem mężczyzny z egzotycznego wschodu. Nora odnosi sukce-
sy zawodowo, zajmując się fotografią, ale jej życie uczuciowe pozo-
staje w rozsypce. Wkrótce za sprawą pandemii życie trzech przyja-
ciółek oraz Bartka – kuzyna Kai, prawiczka, który postanawia 
podbić świat nocnych klubów jako striptizer – zostanie dosłownie 
wywrócone do góry nogami. 



Sala Ślubów w nowej szacie
Tak prezentuje się nowy wystrój Sali Ślubów podlegającej 

Urzędowi Stanu Cywilnego w Koluszkach. Sala mieści się na tyłach 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w niskiej części która przeszła 
gruntowną modernizację, łącznie z przebudową i wydzieleniem 
przestrzeni na potrzeby sali do organizacji ślubów cywilnych. Wy-
strój sali został zaprojektowany przez osobę zajmującą się profesjo-
nalnie aranżacją wnętrz.   

(pw)   

W marcu zapraszamy  
na wystawę znanych  
lokalnych malarzy

Zbliża się ciekawe 
artystyczne wydarze-
nie. 4 marca o godz. 
15.00 w odnowionej 
sali widowiskowej 
przy Urzędzie Miej-
skim w Koluszkach zo-
stanie zorganizowane 
otwarcie Wystawy Zi-
GiJACK. Pod tą dość 
enigmatyczną nazwą 
kryją się niezwykli ar-
tyści, mocno związani 
z naszym miastem: 
Zygmunt Kwiryński i 
Jacek Winkiel. O po-
wyższym artystycz-
nym duecie sporo pisa-
liśmy już rok temu. Obecnie przyszedł czas na prezentację efektów 
malarskiej współpracy. Co ważne, wszystkie zaprezentowane ob-
razy, będzie można kupić w okazyjnych cenach. Prawo pierwoku-
pu, to bardzo miły gest w stronę naszych mieszkańców. Jak pod-
kreśla bowiem Zygmunt Kwiryński, czerpie wielkie zadowolenie 
z tego, gdy jego twórczość trafia w nasze strony, pod dachy osób, 
z którymi tak bardzo zżył się podczas swojej malarskiej drogi.  

Wystawa będzie czynna w dniach 4-14 marca 2022 r. Po pre-
zentacji w naszym mieście, prace malarzy zostaną wystawione w 
dużych miastach: w marcu w galerii sztuki i domie aukcyjnym Ry-
nek Sztuki w Łodzi, a w kwietniu w Warszawie w galerii i domie 
aukcyjnym Art in House.

(pw)         


