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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

11.03  
ul. 11 Listopada 33

12.03  
ul. Żwirki 2

13.03  
ul. Głowackiego 20

14.03  
ul. Korczaka 5

15.03  
ul. Sikorskiego 6A

16.03  
ul. 3 Maja 8

17.03  
ul. 3 Maja 19G
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Karetka pogotowia z Andrespola  
obsłuży Gałków Mały

Od 1 marca w An-
drespolu stacjonuje ca-
łodobowo zespół ratow-
nictwa medycznego z 
WSRM w Łodzi. Infor-
macja ta istotne znacze-
nie ma dla mieszkań-
ców Gałkowa Małego, 
do których dojazd karetki pogotowia od strony Koluszek i Brzezin w 
okresie budowy tunelu pod torami kolejowymi, może być znacznie 
utrudniony. Ponieważ obecnie służby medyczne do pilnych wezwań 
będą wyruszać wprost z Andrespola, czas oczekiwania dla miesz-
kańców Gałkowa Małego na przyjazd ratowników znacznie się 
skróci.  

(pw)

Nowy samochód  
dla zawodowych strażaków  

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolusz-
kach wzbogaciła się o nowy samochód pożarniczy. Zakup tego no-
woczesnego sprzętu kwotą 20 tys. zł dofinansowała m.in. Gmina 
Koluszki.  

Samochód został zabudowany na trzyosiowym podwoziu Re-
nault K380 6×6 z kabiną brygadową. Jest wyposażony w zbiornik 
wody o pojemności 7000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 
700 litrów, autopompę o wydajności 6000 litrów na minutę przy 
ciśnieniu 8 bar, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy. 
Wartość wozu to około milion złotych.

Inwestowanie w nowy sprzęt dla strażaków, to zawsze bard-
zo dobrze ulokowane pieniądze. Przypomnijmy, że obecnie za-
wodowi strażacy z Koluszek zostali oddelegowani do akcji przy 
granicy polsko-ukraińskiej. Nasi funkcjonariusze są m.in. ki-
erowcami autobusów przewożących uchodźców do innych części 
kraju.

(pw)

Parking przy cmentarzu  
w Kaletniku już gotowy

We wtorek odbyło się oficjalne przekazanie do użytku nowo 
wybudowanego parkingu przy cmentarzu w Kaletniku. Koszt inwe-
stycji wyniósł 130 tys. zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Gmi-
nę Koluszki, ale przy współudziale okolicznej parafii, która z wła-
snych środków sfinansowała koszt budowy nowego ogrodzenia 
cmentarnego wzdłuż parkingu. 

(pw)    

Rozbudowa budynku szkoły  
podstawowej i liceum 

W górę pną się już 
mury nowego skrzydła 
przy „Dwójce” i I LO w 
Koluszkach. Na placu 
budowy widać już za-
rys zasięgu budynku i 
poszczególnych po-
mieszczeń. Przypo-
mnijmy, że symbolicz-
ne wbicie łopaty pod 
budowę, odbyło się 15 
grudnia 2021 r. Ogółem budynek będzie dysponował powierzchnią 
1000 m2. Pojawi się w nim 12 sal. Klasy zostaną w pełni doposażo-
ne w najnowsze narzędzia multimedialne, dzięki czemu będzie moż-
na przeprowadzać ciekawe eksperymenty naukowe. Nowoczesność 
zostanie wpisana także w sferę eksploatacji. Budynek wyposażony 
zostanie w odnawialne źródła energii, zarówno fotowoltaikę jak i od-
powiednie rozwiązania oszczędzające energię elektryczną już na po-
ziomie oświetlenia w salach. Wisienką na torcie będzie planetarium, 
którego kopuła zostanie umieszczone na dachu budynku. Na dachu 
ulokowany zostanie także taras z widokiem na panoramę miejskiego 
parku. Dodatkowo w ramach projektu w sali gimnastycznej powstanie 
ścianka wspinaczkowa, która będzie wykorzystywana podczas zajęć z 
wychowania fizycznego. Budowa nowego budynku ma zakończyć się 
już pod koniec 2022 r. Całkowita wartość inwestycji to 8,45 mln zł. 
Gmina Koluszki do zadania dokłada 2,69 mln zł, Powiat Łódzki 
Wschodni: 1,73 mln zł. Pozostałe środki pochodzą z dofinansowania 
unijnego oraz środków z budżetu państwa.   

(pw)
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Wszystkim, którzy dzielili smutek i żal  
oraz uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej 

śp. Andrzeja Kobusa 
serdeczne podziękowania składa 

żona Mirosława z rodziną

Nauka języka polskiego  
oraz dostęp do rynku pracy  
dla uchodźców

Tym dwóm ważnym zagadnieniom poświęcona była wtorkowa 
konferencja prasowa marszałka województwa łódzkiego, podczas 
której Grzegorz Schreiber przedstawił najnowsze propozycje pomo-
cy dla Ukraińców, którzy w naszym regionie chronią się przed 
wojną.

- Identyfikujemy problemy i staramy się szybko na nie 
odpowiedzieć. Ewidentnie widzimy kwestie bariery językowej. Ona 
już się pojawiała i będzie się pogłębiać, dlatego trzeba natychmiast-
owych działań, aby ten problem zredukować – mówił marszałek 
Grzegorz Schreiber. - Proponujemy dwie ścieżki, uruchamiamy dwa 
programy.

Jak zapowiedział marszałek, pierwszy z programów adresowa-
ny jest do wszystkich dorosłych uchodźców, którzy będą chcieli 
nauczyć się języka polskiego, aby móc się porozumiewać w codzi-
ennym życiu. Drugi program będzie skierowany do nauczycieli i 
pozwoli ich przygotowywać do skutecznego uczenia Ukraińców 
języka polskiego. Chodzi w nim o to, by systematycznie zwiększać 
bazę osób, które potrafią to robić.

- W tym tygodniu startuje grupa językowa dla Ukraińców w 
Centrum Rozwoju Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim. Ale za-

praszamy wszystkich dorosłych, korzy będą chcieli bezpłatnie 
uczyć się polskiego, do naszych jednostek w Łodzi, Zgierzu, Pi-
otrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach - mówił Artur 
Michalak, dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu 
Marszałkowskiego WŁ.

Z kolei zajęcia dla nauczycieli polskiego chcących się uczyć 
języka ukraińskiego, będą prowadzone we wszystkich szkołach, 
których organem prowadzącym jest samorząd województwa 
łódzkiego. 

- Myślimy też perspektywicznie i po zdobyciu wiedzy o 
możliwościach zawodowych uchodźców, postaramy się wzbogacić 
tę ofertę, aby kształcić językowo pod kontem potrzeb przedsiębiorców 
– dodał marszałek Grzegorz Schreiber.

Legalna praca dla Ukraińców 
Niezwykle istotna dla uchodźców kwestia to dostęp do rynku 

pracy. 
- Musimy działać tak, by pomóc Ukraińcom podjąć pracę i to 

zgodną z ich przygotowaniem, oczekiwaniami, możliwościami - 
mówił Grzegorz Schreiber. – Zaczynamy od małego ruchu. Tworzy-
my w Wojewódzkim Urzędzie Pracy punkt informacyjny, w którym 
uchodźcy będą mogli się dowiedzieć o możliwościach rynku pracy 
w Łódzkiem. Zakres działania tego punktu będziemy zwiększać w 
miarę potrzeb.

Jak dodał pochodzący z Koluszek Kamil Jeziorski, dyrektor 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, punkty informacyjne powstaną w 
WUP w Łodzi oraz jego siedzibach w Sieradzu, Piotrkowie Trybu-
nalskim i Skierniewicach. Ale przede wszystkim w punkcie recep-
cyjnym w Łódzkim Domu Kultury, czyli w punkcie doraźnej pomo-
cy, do którego kierowani są uchodźcy tuż po przyjechaniu do 
naszego województwa.

- Już mamy sygnały od powiatowych urzędów pracy, że są 
przedsiębiorcy, którzy chcą zatrudniać uchodźców. Wojewódzki 
Urząd Pracy będzie koordynować działania powiatowych urzędów 
w tej sprawie – mówił Kamil Jeziorski.

Pomoc dla Ukraińców na terenie gminy 

Zgłaszajmy pobyt uchodźców 
i wolne miejsca

Przypominamy, że osoby które przyjęły uchodźców do swoich 
domów na terenie naszej gminy, proszone są o zgłoszenie tego faktu 
do Urzędu Miejskiego w Koluszkach. Zebranie podstawowych da-
nych pomoże skoordynować pomoc dla osób potrzebujących i za-
planować dalsze działania. Na dziś zgłoszonych mamy ponad 40 
osób z Ukrainy, które zamieszkały w naszej gminie. Powyższe dane 
przekazywane są także w codziennych raportach do Wojewody 
Łódzkiego.

Natomiast jeśli dysponujemy wolnymi miejscami do ugosz-
czenia obywateli Ukrainy, również możemy zgłaszać taką infor-
mację telefonicznie do Biura Inżyniera Gminy (44 725 67 68)  
lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Koluszkach. Zgłosze-
nia te także zostaną przekazane do instytucji wojewódzkich, któ-
re w przyszłości będą mogły je wykorzystać do relokacji uchodź-
ców.

(pw)
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Przewidywalny termin  
uruchomienia tunelu w Gałkówku 

Firma Strabag, która buduje tunel pod torami kolejowymi w 
Gałkówku, zaktualizowała harmonogram prac budowalnych. Firma 
zakłada, że inwestycja zostanie oddana do użytku w pierwszych 
dniach lipca 2023 r. Sama budowa powinna zakończyć się do 14 
maja 2023 r.. Pamiętajmy jednak, że powyższa ocena została doko-
nana jedynie na podstawie dostępnych dokumentów. Nigdy nie wia-
domo, co na swojej przeszkodzie budowlańcy znajdą po wkopaniu 

się w ziemię. Obecnie największe ryzyko dotrzymania terminu, fir-
ma Strabag widzi w braku dostępności materiałów budowlanych 
oraz galopujących cenach surowców. W ostatnim czasie ceny samej 
tylko stali poszybowały o 100 proc. Trudny okres przeżywa również 
rynek pracowniczy. Ukraińcy od wielu lat dźwigają nasz rynek bu-
dowlany. Tymczasem z danych PKP wynika, że po wybuchu wojny, 
ok. 70 proc. zatrudnionych przy inwestycjach kolejowych pracowni-
ków z Ukrainy, wróciło bronić swojej ojczyzny. 

Jeśli chodzi o przebieg prac budowlanych, wszystko przebiega 
zgodnie z planem. Postępów prowadzonych obecnie prac oczywi-
ście nie widać, co spotyka się niekiedy z nieprzychylnymi komenta-
rzami ze strony obserwujących budowę mieszkańców. 

Na obecnym etapie budowa nie przybierze jednak efektownych 
rozmiarów, ponieważ prace prowadzone są w obszarze infrastruktury 
kolejowej. Ze względu na konieczność zapewnienia w miarę nieprze-
rwanego ruchu pociągów, przekładanie kabli i prace na torowiskach 
mogą być przeprowadzane jedynie cztery godziny dziennie w godzi-
nach nocnych (od północy do godziny 4.00). O złożoności zadania 
niech świadczy na przykład to, że po rozpoczęciu prac, kilkuset pasa-
żerów z pociągu relacji Gdynia-Zakopane, musiało przed północą 
przesiadać się na dworcu w Koluszkach do podstawionych autobu-
sów. Tego rodzaju nocne przesiadki odbywają już prawie codziennie.          

Kwestia przesuwania ogrodzeń, to zatem obecnie najmniejszy 
problem z jakim mierzą się codziennie budowlańcy przy budowie 
tunelu.    

(pw)      

Nowe osiedle na „Budowlance”  
nabiera kształtu

Urząd Miejski w Koluszkach wydzielił już prawie wszystkie 
drogi na tworzonym nowym osiedlu w Koluszkach. Przypomnijmy, 
że osiedle powstaje pomiędzy ulicami Budowlanych i Warszawską. 
Do podziału pozostało już tylko 5 działek. Przez osiedle będzie prze-
biegać główna droga, która została wytyczona tuż za przedszkolem. 
W stronę osiedla do samego nasypu, przedłużone zostaną także już 
istniejące ulice: Złota, Srebrna i Stalowa. Po wytyczeniu ulic, czyli 
jeszcze w tym roku, planuje się ich wyszlakowanie. 

Jako ciekawostkę dodajmy, że w planach zagospodarowania 
tego terenu, pozostawiono miejsce pod miejski żłobek. Osiedle bę-
dzie zatem dysponowało terenem pod tego rodzaju infrastrukturę 
oświatową, gdyby zaszła taka potrzeba w przyszłości. 

(pw) 

Dar od Medkol  
dla Walczącej Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy biegnie z każdej strony. Polacy przyjmują 
naszych wschodnich sąsiadów u siebie w domach, inni wyruszają na 
granicę, by pomoc w wolontariacie, jeszcze inni zawożą ubrania, le-
karstwa i środki czystości. 

Do tej pomocy przyłączył się  także MEDKOL. Zakupiona 
przez przychodnię karetka pogotowia wyruszyła wczoraj,  tzn. w 
czwartek 10 marca do Ukrainy. -Żeby nie jechać na „pusto”, karetka 
jest pod sam dach zapełniona sprzętem medycznym, środkami opa-
trunkowymi i lekarstwami. Tuż za granicą, po stronie ukraińskiej, 
przekażemy pojazd żołnierzom armii ukraińskiej- powiedział Mi-
chał Suwalski, właściciel przychodni MEDKOL w Koluszkach. 
Czekamy na relację z przekazania karetki służbom medycznym 
Ukrainy. 

Zk 



6 11.03.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 10

Zbiórka na remont dachu  
najważniejszego koluszkow- 
skiego zabytku

W Koluszkach na palcach jednej ręki można policzyć budynki, 
które moglibyśmy zaliczyć do obiektów zabytkowych. Tym bardziej 
powinniśmy dbać o te, które do takowych się zaliczają. Właśnie 
nadarza się ku temu najlepsza okazja, bowiem już pod koniec kwiet-
nia rozpocząć ma się niez-
wykle ważna inwestycja, 
związana z wymianą dachu na 
kościele pw. Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny. 

Niestety pokrycie dachu 
tego 120-letniego budynku 
nie jest już w najlepszym stan-
ie. Najgorszy stan występuje 
nad nawami bocznymi. Miejs-
cami natknąć się można jeszc-
ze na azbest. O ile dach wieży, 
modernizowany w 2009 r. jest 
w bardzo dobrym stanie, o 
tyle całej wymianie musi 
zostać poddane pokrycie dachowe nad nawą główną oraz nawami 
bocznymi. Wymienić należy również orynnowanie. Do pokrycia da-
chu wykorzystana ma zostać blacha tytan-cynk. 

Poza dachem niezbędnej przebudowie poddane musi zostać 
także poddasze. Okazuje się bowiem, że przez cały strych nad 
stropem kościoła biegnie jedynie wąska drewniana kładka z desek. 
Ponieważ nie zapewnia ona dojścia górą do bocznych naw kościoła, 
cała przestrzeń na poziomie strychu powinna zostać zabudowana 
podłogą. Konieczne jest także stosowne zaimpregnowanie i oc-
zyszczenie drewnianej konstrukcji dachu.

Koszt całości remontu to ok. 400 tys. zł. Parafia za ok. 170 tys. 
zł zakupiła już blachę i część drewna. Dodatkowo na koncie parafii 
znajduje ponad 100 tys. zł z przeznaczeniem na remont dachu. Br-
akuje zatem jeszcze środków na opłacenie robocizny.

Dodajmy, że całość zadania realizowana jest wyłącznie siłami 
parafii. Jeżeli komuś z mieszkańców Koluszek leży na sercu troska 
o lokalne zabytki, może dołożyć swoją „cegiełkę” poprzez wpłaty 
na konto parafialne. Ksiądz proboszcz Sławomir Jałmużny z góry 
dziękuje za każde, nawet najdrobniejsze wsparcie finansowe.              

(pw)

Historia kościoła Niepokalanego  
Poczęcia NMP w Koluszkach 

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
w Koluszkach to dużych rozmiarów, ceglana budowla w stylu neogo-
tyckim. Położone na styku trzech linii kolejowych (Warszawsko – 
Wiedeńskiej, Iwangorodzko – Dąbrowskiej i Fabryczno – Łódzkiej), 
XIX-wieczne Koluszki nie posiadały świątyni katolickiej, w której 
mieszkańcy, w większości pracownicy kolejowi, mogliby dziękować 
Bogu za wszelkie łaski i pomyślności, które spływały na szybko 
rozwijające się miasteczko. Wówczas koluszkowska aglomeracja 
składała się z kilku osad m.in. Wypaleniska, Kowalszczyzny, Nowych 
Żakowic, Nowego Katarzynowa, czy Kolonii Koluszki określanych 
jednym mianem, pochodzącym od nazwy stacji kolejowej, czyli 
Koluszki. Warto zaznaczyć, że w promieniu ok. 5,5 km znajdowało 
się jeszcze 26 wsi, w których ludność rzymsko-katolicka stanowiła w 
połączeniu z koluszkowską około 6000 wiernych. Nie posiadający 
świątyni mieszkańcy, z potrzeby ducha, z wielkim trudem docierali do 
pobliskich kościołów – do Brzezin, Jeżowa, Budziszewic, czy 
Łaznowa. W związku z posiadaną stacją najwygodniejszym 
rozwiązaniem był wyjazd na niedzielne nabożeństwo pociągiem do 
Łodzi. Jednak odległości jakie koluszkowianie mieli do pokonania 
sprawiały, że mało który zapracowany kolejarz czy rolnik miał chęci i 
czas, aby wybrać się w tak daleką i wyczerpującą podróż.

Z tego właśnie powodu koluszkowianie postanowili wznieść 
świątynię na swoim własnym podwórku. Cel jaki obrali sobie „oj-
cowie założyciele” koluszkowskiej świątyni nie należał do 
najłatwiejszych. Głównym problemem, znacznie przewyższającym 
trudności finansowe było uzyskanie zgody na budowę od zaborc-
zych władz carskich. Szukano więc odpowiedniego powodu, dla 
jakiego kościół ma być wybudowany. Idealnym, okazał się pomysł 
wzniesienia świątyni na pamiątkę ślubu rosyjskiego następcy tronu 
Mikołaja Romanowa z Aleksandrą Fiodorowną, który odbył się w 
1894 roku w Petersburgu.

Dodatkowo, chcąc jeszcze bardziej przypodobać się władzy, 
uznano, że kościół będzie doskonałą możliwością uczczenia koro-
nacji pary cesarskiej, która miała odbyć się w maju 1896 r. w Mosk-
wie. Najwyraźniej intryga koluszkowskich budowniczych się udała, 
ponieważ już wkrótce otrzymali zatwierdzone plany kościoła i poz-
wolenie na budowę.

W lipcu 1896 roku na przekazanym przez p. Mikołajewskiego 
placu ruszyły prace budowlane. Chętni do pomocy kopali funda-
menty, a wozami konnymi zwożono kamienie polne na podmurów-
kę. Kto nie mógł pomóc fizycznie, wpłacał ofiary na rzecz budowy 
kościoła. Wsparcie finansowe płynęło także od każdego z zarządów 
linii kolejowych przebiegających przez Koluszki oraz łódzkich fa-
brykantów. Dary od fabrycznych potentatów na budowę koluszkow-

Parafia Niepokalanego Poczęcia  
Najświętszej Maryi Panny w Koluszkach

ul. 11 Listopada 17, 95-040 Koluszki

Numer telefonu do Kancelarii:  
44 714 14 43

Numer telefonu do Kancelarii Cmentarza:  
789 099 505

Numer Konta Parafii:  
21 1240 3161 1111 0010 6560 1991

Kładka nad stropem kościoła
Widok na kościół, lata 30. XX w.
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skiej świątyni są pięknym przy-
kładem okazania jedności przez 
Chrześcijan, Protestantów i Ży-
dów.

W październiku 1899 roku 
budynek koluszkowskiego ko-
ścioła był już praktycznie z ze-
wnątrz ukończony. Pozostawał 
tylko do obicia blachą strzelisty 
dach kościelnej wieży, która ma-
jestatycznie górowała nad pano-
ramą niskiej zabudowy Kolu-
szek.

W sierpniu 1904 roku decy-
zją Metropolity Warszawskiego 
ustanowiono w Koluszkach para-
fię, a wikariusza - ks. Ignacego 
Dąbrowskiego, mianowano pro-
boszczem. Do nowej parafii 
przynależało około 4000 wier-
nych. Uroczystego konsekrowa-
nia świątyni i erygowania parafii 
w Koluszkach dokonał 8 paź-
dziernika 1904 roku Arcybiskup 
Metropolita Warszawski Win-
centy Chościak Popiel.

Prace wykończeniowe wnę-
trza kościoła wciąż trwały. W 
roku 1904 roku koluszkowska 
świątynia zyskała organy. Ten 
14-sto głosowy instrument został 
zbudowany przez warszawskie-
go organmistrza Antoniego Szy-
mańskiego. Uważany było on za 
autorytet z dziedziny budownic-
twa organowego

W 1913 roku rusza rozbudo-
wa kościoła parafialnego. Do-
tychczasowa jednonawowa świą-
tynia okazała się zbyt ciasna dla 
licznej wspólnoty parafialnej. Po 
zebraniu odpowiednich funduszy 
postanowiono powiększyć ko-
luszkowski kościół i dobudować 
dwie nawy boczne. Wkrótce po 
przystąpieniu do prac roboty zo-
stają przerwane. W połowie 1914 
wybucha wojna.

W 1919 r. po rozbrojeniu 
Niemców i zaprowadzeniu po-
rządku w miasteczku ks. Ignacy 
Dąbrowski mógł wreszcie konty-
nuować rozpoczętą w 1913 roku 
rozbudowę koluszkowskiej świą-
tyni. Wreszcie, po 25 latach – w 
1921 roku Kościół pw. Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny został ukończony.

(Tekst w wersji skróconej 
pochodzi ze strony 

www.historiakoluszek.pl)

W Sali Urzędu Miejskiego w Koluszkach 
czynna jest wystawa ZiGi Jack. Autorami prac są 
artyści malarze z Koluszek Zygmunt Kwiryński i 
Jacek Winkiel. W wernisażu wystawy, który miał 
miejsce w ubiegły piątek, udział wzięło wielu mi-
łośników sztuki. Zaprezentowano 27 dzieł olejo-
wo-akrylowych powstałych w stylu abstrakcji or-
ganicznej. Twórcy bardzo dziękują za gościnę, 
jakiej ich dziełom udzielił burmistrz Koluszek, 
Waldemar Chałat. –Cieszymy się, że w otwarciu 
wystawy wzięło udział tak wielu ludzi - powie-
dzieli Panowie Jacek i Zygmunt. 

-Co sadzić o naszej wystawie? Od oceny są od-
biorcy. Mogę tylko powiedzieć, że sztuka nas wszyst-
kich  łączy. Jest ponad podziałami. Piękno jest w nas 
wszystkich, my artyści  je tylko uzewnętrzniamy. 

Wernisaż wystawy ZiGiJack w Koluszkach

Kolejny wielki sukces 
Uczeń Centrum Inicjatyw Artystycznych Muzyczny moll w 

Koluszkach wystąpi w popularnym programie telewizyjnym The 
Voice Kids! W sobotę 12 marca o godz. 20.00 w TVP2 będziemy 
mogli podziwiać 11-letniego Beniamina Nowackiego.

Beniamin zakwalifikował się do przesłuchań w ciemno, pod-
czas których będzie walczył o odwrócenie się jurorskich foteli. 
Trenerką wokalną chłopca w Muzycznym mollu jest P. Emilia Ku-
dra. Beniaminowi mocno kibicujemy i życzymy powodzenia na 
scenie. Wywiad z naszym młodym artystą ukaże się niebawem. 

Cieszę się, że na wernisażu było trochę młodzieży, 
zbyt jednak mało a  na niej najbardziej mi zależało. 
Bo tylko my możemy ich nauczyć wrażliwości i kre-
atywności, by potem poprzez wartość dodaną własną  
pracą, kontynuowali, rozwijali i tworzyli swą osobo-
wość artystyczną, zadziwiając świat własną sztuką. 
Tak się tworzy kulturę, tę wielką nawiasem mówiąc.. 
Nasi pedagodzy od plastyki w szkołach zbyt mało się  
starają, marnując taką okazję. A ta wystawa jest efek-
tem półtorarocznej pracy dwóch artystów. Wystawa 
dalej pójdzie w świat, można  fragmentarycznie 
przyglądać się naszym dziełom w internecie. Jednak  
najwyższą wartością jest kontakt z dziełem przez od-
biorcę. Warto, by na temat tej wystawy wypowie-
działy się osoby ją oglądające, bo pewnie każda z  
osób ma inny rodzaj postrzegania i własnej opinii- 
powiedział artysta Zygmunt Kwiryński.

Obrazy artystów można nie tylko podziwiać 
na wystawie, jest też możliwość ich zakupienia za 
pośrednictwem Domów Aukcyjnych w Łodzi i w 
Warszawie.

Wystawa czynna będzie do 14 marca, w godz. 
10.00-17.00, a następnie zostanie zaprezentowana w 
Galerii Sztuki i Domu Aukcyjnym Rynek Sztuki w 
Łodzi.                                                                  Zk
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Hiszpańskie rytmy w MOK  
z Okazji Dnia Kobiet 

W sobotę, 5 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach 
odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet. Gospodarzem wydarzenia 
był Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, który razem z przewodni-
czącym Rady Powiatu Łódzkiego-Wschodniego, Sławomirem So-
kołowskim wręczył przybyłym Paniom tulipana. Po życzeniach, 
które kobietom złożył Burmistrz, obecni w Kinie Odeon 3D obejrze-
li koncert w wykonaniu artystów Łódzkiego Teatru Piosenki, zatytu-
łowany „Muzyka spalona słońcem”. W programie widzowie usły-
szeli repertuar słonecznej Hiszpanii. 

Zk.
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Kontakt z redakcją:
twk@koluszki.pl

Pietrzyk Running Team najlepszy  
w klasyfikacji drużynowej 

W niedzielę 06.03.2022 w parku Baden-Powella w Łodzi za-
kończyła się tegoroczna edycja biegów City Trail.  Przypominamy, 
że impreza ta składa się z cyklu 5 biegów na dystansie 5 km, i że aby 
dostać medal i znaleźć się w generalnej klasyfikacji, trzeba ukoń-
czyć przynajmniej trzy z nich. Pomimo krótkiego dystansu trasa jest 

wymagająca, zaczyna się i kończy dwoma mocnymi podbiegami. 
Nie odstrasza to jednak fanów biegania i zawody te cieszą się nie-
słabnącym zainteresowaniem. Koluszki również mają tam swoich 
przedstawicieli. Pietrzyk Running Team startuje w City Trail już od 
2014 r, w każdej edycji zajmując pozycje medalowe. W tym roku 
drużyna Krzysztofa Pietrzyka zwyciężyła zarówno  w klasyfikacji 
drużynowej, jak i w 2 kategoriach wiekowych.

Gratulujemy zwycięzcom, a także wszystkim biorącym udział i 
życzymy powodzenia w kolejnych edycjach.

Osiągniecia:
5 miejsce w klasyfikacji generalnej  i 1 miejsce w kat. wiekowej 

M-40 - Krzysztof Pietrzyk
7 miejsce w klasyfikacji generalnej  i 2 miejsce w kat. wiekowej 

K-50 - Małgorzata Jagiełło, 
8 miejsce  - Joanna Mędrek
11 miejsce w kat. K-40 - Agnieszka Fafara
4 miejsce w kat. M-20  - Szymon Sobczak
4 miejsce w kat. M-30  - Adam Sztąber

4 miejsce w kat. M-50  - Dariusz Szelest
1miejsce w kat. M-60  - Stanisław Korczyński
W tym sezonie w barwach Pietrzyk Running Team biegali jesz-

cze: Iwona Banach, Marcin Chojnacki, Katarzyna Szostek, Przemy-
sław Jabłoński, Dariusz Maj.

Księgarnia Skład 
Główny utworzyła punkt 
informacyjny dla 
uchodźców z Ukrainy. 

Również mieszkańcy 
Koluszek mogą się tutaj 
dowiedzieć gdzie  
i w jakiej formie mogą 
służyć pomocą naszym 
sąsiadom.
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Podsumowanie programu termomodernizacji  
budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koluszki cz. 4

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.

Projekt pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej w 
sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową ter-
momodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii na terenie Gminy Koluszki”, był realizowany w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorialnych wdrażanych przez Stowa-
rzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny.

Całość zadania od projektu technicznego, przez pozyskanie pie-
niędzy unijnych i rozliczenie przeprowadził Urząd Miejski w Ko-
luszkach.

Kwota dofinansowania z UE: 16 434 958,84 zł.

Termomodernizacja w liczbach:
 � wspólna powierzchnia termomodernizowanych budynków  

– 25 388,32 m2

 � ilość mieszkań we wszystkich budynkach – 133 gospodar-
stwa domowe

 � ilość mieszkańców w budynkach objętych termomoderniza-
cją – ok. 530 osób 

 � ilość uczniów w szkołach objętych termomodernizacją  
– ok. 1600 uczniów 

 � oszczędność CO2 po wykonaniu zadania – 2 950,05 ton rów-
noważnika CO2

Nowe oblicze OSP w Borowej
Podczas kompleksowej termomodernizacji budynku OSP w Bo-

rowej wymieniono konstrukcję dachu, pokrycie dachowe, rynny, ob-
róbki blacharskie, kominy, stolarkę okienną oraz drzwiową. Docie-
plony został stropodach wentylowany, ściany zewnętrzne oraz 

ściany fundamentowe. Przeprowadzono remont schodów wejścio-
wych, a budynek zyskał opaskę z kostki brukowej oraz nową insta-
lację odgromową. Konieczną okazała się także częściowa wymiana 
instalacji elektrycznej.  

Strażnica w Borowej i 
teren wokół niej zaprojekto-
wane są w taki sposób, aby 
w możliwie największym 
stopniu infrastruktura była 
użyteczna dla wszystkich, 
w tym dla osób z różnymi 
niepełnosprawnościami. 
Nowo wyremontowany bu-
dynek, mówiąc językiem architektów, cechuje prostota i intuicyj-
ność w użyciu. Zakres prac nie zmienił funkcjonalności przestrzen-
nej budynku, a jedynie wpłynął na jego wyższą efektywność 
energetyczną i eksploatacyjną. 

- W efekcie przeprowadzonej modernizacji znacznie spadło za-
potrzebowanie na energię cieplną. W okresach przejściowych, nie 
ma bowiem potrzeby uruchamiania kotła olejowego. Ze ścian znik-
nęły również ślady wilgoci kondensacyjnej. Nowoczesna elewacja 
sprawiła, że strażnica, to obecnie jeden z ładniejszych budynków na 
terenie Borowej - podkreśla jeden z druhów z Borowej.

Strażnica OSP Będzelin
W budynku wymieniono drzwi i okna. Gruntownie docieplono 

podłogi i ściany oraz strop zewnętrzny nad garażem i budynkiem 
głównym. Wykonano również izolację ścian fundamentowych. Re-

Przed remontem

Po remoncie
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mont objął także dach wraz kominami. W budynku pojawiła się in-
stalacja fotowoltaiczna oraz nowy system grzewczy (kaskada dwóch 
powietrznych pomp ciepła o mocy 28 kW, instalacja centralnego 
ogrzewania, oraz grzejniki z głowicami termostatycznymi). Należy 

zaznaczyć, że poza pracami termomodernizacyjnymi, w Będzelinie 
doszło do rozbudowy budynku OSP o zaplecze techniczne. Strażacy 
nie mogą się nachwalić nowego budynku. Także mieszkańcy poczuli 
się dowartościowani, że nie pominięto ich miejscowości. To dało im 
skrzydła do dalszych działań na rzecz poprawy standardu budynku. 
Doceniając przeprowadzone prace termomodernizacyjne, postanowi-
li swój fundusz sołecki przeznaczyć na remont wnętrza budynku OSP.   

Budynek Szkoły Podstawowej 
w Gałkowie Dużym

W ramach termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w 
Gałkowie Dużym wykonano remont poszycia dachu, wymianę sto-
larki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej. Wyremontowano także 

schody przed wejściem głównym, naświetla i murki betonowe, ko-
miny. Wymianie uległy zadaszenia nad drzwiami. 

Całkowitej modernizacji poddano system grzewczy wraz z wy-
mianą źródła ciepła, na który złożyły się zestawy 5 gazowych pomp 
ciepła w wersji wyciszonej z kompletną armaturą i pompami obie-
gowymi oraz 4 gazowe kotły kondensacyjne z kompletną armaturą i 
pompami obiegowymi. W budynku pojawiła się także instalacja fo-
towoltaiczna.    

Świetlica w Regnach 
Budynek, w celu dostosowania go do potrzeb lokalnej wspólno-

ty, poddany został gruntownej modernizacji. Dociepleniu uległ nie 
tylko strop i ściany zewnętrzne, ale także podłogi na gruncie. 

Wymieniono oświetlenie wewnętrzne, dokonano remontu scho-
dów zewnętrznych oraz dachu, na którym wymieniono pokrycie, 
rynny i rury spustowe. Przemurowano także kominy. Ściany funda-
mentowe zostały zaizolowane, a wokół budynku wykonano opaskę 
żwirową. Wymianie uległa również stolarka drzwiowa i okienna. W 

Przed remontem

Po remoncie

Przed remontem

Po remoncie

Przed remontem

Po remoncie
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oknach nieprzewidzianych do wymiany pojawiły się nawietrzaki 
okienne, zapewniające kontrolowany przepływ powietrza z ze-
wnątrz do pomieszczeń. 

Kolejnym wyzwaniem było unowocześnienie systemu grzew-
czego. W budynku zamontowano kaskady dwóch powietrznych 
pomp ciepła o mocy 28 kW wraz ze zbiornikiem buforowym o po-
jemności 400 L. Całkowitej wymianie uległa instalacja centralnego 
ogrzewania. Pojawiły się nowe grzejniki z głowicami termostatycz-
nymi. Docieplenie oraz zamiana źródeł energii na źródła odnawial-
ne oraz zastosowanie urządzeń fotowoltaicznych przyczyniło się do 
redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz 
zmniejszenia zapotrzebowania na energię. 

Budynki przy ulicy Budowlanych  
w Koluszkach

Termomodernizacja tak rozległego kompleksu budynków nie 
tylko odświeżyła panoramę miasta przy jednej z ruchliwszych ulic, 
ale również przyniesie spore oszczędności na ogrzewaniu. 

W wielopiętrowym budynku 
mieszkalnym z widokiem od 
strony ul. Odlewniczej gruntow-
nie docieplono strop i ściany ze-
wnętrzne, oraz zmodernizowano 
system grzewczy. Wymianie m.
in. uległ węzeł cieplny, rurociągi, 
instalacja c.o. wraz z grzejnika-
mi. Zamontowano także głowice 
termostatyczne, zawory podpio-
nowe i liczniki ciepła. 

Po remoncie

Pracom dociepleniowym towarzyszyły także działania wpływa-
jące na estetykę i funkcjonalność. Dokonano wymiany stolarki 
drzwiowej i okiennej oraz obróbek blacharskich jak rynny czy rury 
spustowe. Wyremontowano schody wejściowe, balustrady, zadasze-
nia, murki i gzymsy. W oknach które nie były przewidziane do wy-
miany, zamontowano nawietrzaki okienne.

Wokół budynku pojawiła się opaska a ściany fundamentowe zo-
stały odpowiednio zaizolowane. Wykonano także prace związane z 
instalacjami kanalizacyjnymi oraz instalacją światłowodowo- tele-
wizyjną. 

Z kolei prace termmodernizacyjne w budynku po dawnym 
przedszkolu, były swego rodzaju  przygotowaniem budynku do we-
wnętrznej przebudowy i przystosowania pod potrzeby Klubu Senio-
ra. W obiekcie docieplono strop wewnętrzny oraz ściany zewnętrz-
ne oraz wymieniono okna i drzwi. Ściany fundamentowe zostały 
zaizolowane, a wokół budynku pojawiła się opaska z kostki bruko-
wej. Wymieniono także obróbki blacharskie, wyremontowano scho-
dy wejściowe oraz murki, zadaszenia, balustrady i pochylnię.

Przed remontem

Przed remontem

Po remoncie

Po remoncie

Po remoncie
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Budynek mieszkalny  
w Gałkowie Małym

Kolejną inwestycją w ramach prac termomodernizacyjnych na 
terenie Gałkówka jest wielorodzinny budynek mieszkalny, zlokali-
zowany na działce przy ul. 1 Maja 2 w Gałkowie Małym. Zakres in-

westycji obejmował docieplenie ścian zewnętrznych, piwnic i fun-
damentów. Wymienione zostało pokrycie dachowe, a stropodach 
odpowiednio ocieplony. Prace objęły także wymianę wszystkich ob-
róbek blacharskich na elewacjach i dachu budynku oraz wymianę 
orynnowania. Wymieniona została stolarka drzwiowa i okienna. Po-
dobnie jak w budynku przedszkola, w oknach zostały zamontowane 
nawietrzniki higrosterowalne w istniejącej, nie podlegającej wymia-
nie, stolarce okiennej. Całkowitej wymianie uległa również instala-

Przed remontem

Po remoncie

Po remoncie

cji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami. Zamontowano za-
wory i głowice termostatyczne, liczniki ciepła, oraz pompy ciepła 
powietrze-woda o mocy 22,4 kW. Całość budynku zyskała nową, 
kolorową elewację.

Budynek mieszkalny  
przy ul. Próchnika 18 w Koluszkach 

Poza dociepleniem ścian i stropu najważniejsza zmiana, która 
wpływa na komfort użytkowania budynku przez mieszkańców, to 
przejście na ogrzewanie gazem. Budynek zyskał całkowicie nową 
instalację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami. Pojawiły się 
głowice termostatyczne i liczniki ciepła. W ramach przeprowadzo-
nych prac dokonano także izolacji ścian fundamentowych, wymiany 
stolarki drzwiowej i okiennej (w oknach które nie były przewidzia-
ne do wymiany zamontowano nawietrzaki okienne). Remont objął 
również dach, schody wejściowe i kominy (wentylacyjny ponad da-
chem oraz główny komin spalinowy). Przeprowadzono także prace 
związane z wentylacją mechaniczną, a grunt przy budynku utwar-
dzono opaską żwirową.

Przed remontem

Po remoncie

Po remoncie
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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 oso-
by i organizacje funkcjonujące w naszym lokalnym środowisku.  
W przypadku chęci znalezienia się na tegorocznej liście prosimy o prze-
kazanie 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 
szczegółowy: Historia Koluszek 

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

- Fundacja Dzieciom KRS 0000037904 Amelia Piechota 36920

- Fundacja Słoneczko, Nr KRS: 0000186434, cel szczegółowy:  
Łukasz Nowak 152/N

Burmistrz Koluszek informuje 
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach,                               

ul. 11 Listopada 65, w dniach od 08.03.2022 r. do dnia 29.03.2022 r., 
wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu działki gruntu, oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 125/54 o pow. 865 m2, położonej w miej-
scowości Borowa, obręb Borowo I gm. Koluszki, do dzierżawy w 
drodze bezprzetargowej.

Wykaz jak wyżej zamieszczony jest również na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Koluszek ogłasza
Pierwszy przetarg ustny ograniczony (licytację) na sprzedaż 

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

- działka nr 590/26 o pow. 227 m2, cena wywoławcza  
32 500,00 zł brutto, wadium 3 300,00 zł, postąpienie 350,00 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego dla obrębu ewidencyjnego nr 5 miasta Koluszki,  przedmioto-
wa nieruchomość położona jest na terenach zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej – 9 MW. Nieruchomość w ewidencji gruntów 
określona jako użytek – Bp. Księga wieczysta LD1B/00031611/5.    

Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w 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 25 kwietnia 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 25 kwietnia 2022 r. 
(włącznie). Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położe-
nie i numer ewidencyjny działki. 

Pełna treść ogłoszenia o przetargu 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. 
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OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Elektryka, glazurnictwo, komplek-
sowe wykończenie wnętrz,  
tel. 603-220-014
Instalacje Wod.Kan, C.O., Gaz. 
Przeglądy gazowe. Wymiana kotłów 
węglowych na gazowe lub peletowe, 
tel. 601-739-479 
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
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
Kompleksowe usługi brukarskie pry- 
watne i przemysłowe. Konkurencyjne 
ceny. Wycena gratis, 782-178-554
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 mężczyznę, praca  
na szwalni, 531-601-101
Zatrudnię szwaczki i chałupniczki. 
Proste szycie, 664-975-055
Zatrudnię na skład budowlany  
do Koluszek ul. Przejazd 16 pracow-
nika fizycznego, 693-166-459
Zatrudnię szwaczki i osobę na 
dziurkarkę. Stała praca, rejestracja, 
tel. 600-293-257
Zatrudnię pracownika na stację 
paliw w Koluszkach. Więcej infor-
macji pod. nr tel. 601-228-408  
lub 531-254-290 
Zatrudnię operatora koparki,  
tel. 603-692-065
Szwaczki zatrudnimy, zakład  
w Borowej, tel.604-797-243
Pomoc do szwalni zatrudnimy  
tel. 604-797-243
Zatrudnię budowlańców - murarzy, 
pomocników - 505-509-874
Zatrudnię kierowcę C+E kraj  
tel. 607-834-875
Zatrudnię kierowcę kat. C lub C+E. 
Praca kraj. Weekendy wolne,  
tel. 600-215-119

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam M-5 Koluszki,  
665-730-392
Sprzedam działki budowlane, 
Strzelna gm. Jeżów. Media,  
tel. 608-353-821
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 działkę budowlaną  
w Koluszkach – 606-825-351

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Garaż murowany do wynajęcia,  
tel. 736-552-489
Do wynajęcia duży garaż,  
tel. 785-645-168
Do wynajęcia na działalność 
budynek 100 m2, parking,  
tel. 605-236-737
Do wynajęcia Kwiaciarnia  
lub pomieszczenie na działalność, 
Centrum Gałków Duży,  
tel. 609-190-440
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Piach płukany, siany, kruszywa, 
tłuczeń, żwir 8 – 16 – 32, ziemia 
przesiewana, tel. 667-788-377
Opel Zafira 1,8 b+gaz 2008 r.,  
tel. 506-771-822
Drewno opałowe z tartaku,  
tel. 785-998-740
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 

USŁUGI
Pranie dywanów, kanap itp. Sprzą-
tanie domów, mycie okien,  
tel. 512-450-390         
Bramy garażowe, wrota, drzwi. 
Ogrodzenia, bramy, montaż  
ogrodzeń, tel. 506-771-822
Wykopię, rozbiorę, wywiozę,  
tel. 603-692-065

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 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

Zatrudnię szwaczki 
miejsce Przanowice,  

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

Cały rok (czapki).  
tel. 508-860-054

PH BARTEK
HURTOWNIA STOLARKI  

BUDOWLANEJ

ZATRUDNI PRACOWNIKA 
MAGAZYNOWEGO

KONTAKT 605 53 43 70

Sprzedam stemple budowlane,  tel. 605-236-737
Zatrudnię szwaczki oraz prasowaczkę, tel. 693-426-098
Podejmę się opieki starszej osoby lub dziecka, 601-835-140 

Biuro Rachunkowe  
Kredo

Małgorzata Zielińska

Koluszki ul. 11 Listopada 65 
pokój 312  

(budynek Urzędu Miejskiego)
pn. – pt. 8.00-15.00

tel. 532-155-142

Księgowość  
dla małych i dużych firm, 

doradztwo

Brzezińska Spółdzielnia Mieszkaniowa  
w Brzezinach

poszukuje osoby do działu księgowości 
na stanowisko  

d/s ewidencji i rozliczania czynszu i wody.  

Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. 

Oferty można składać w siedzibie spółdzielni  
przy ul. Głowackiego 7/11  

lub drogą mailową na adres: kontakt@smbrzeziny.pl  
do dnia 25.03.2022 r.

Burmistrz Koluszek informuje
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 

95-040 Koluszki od dnia 8.03.2022 r. do dnia 29.03.2022 r., wywie-
szony jest wykaz o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ust-
nego ograniczonego (licytacji) nieruchomości położonej w mieście 
Koluszki, w obrębie 8, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 275/2 o 
powierzchni 67 m2, 

Wykaz jak wyżej zamieszczony jest również na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej.

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami telefon 44 725 67 53.
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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

Firma CMPLAST sp. z o.o. w związku z ciągłym, stabilnym 
rozwojem poszukuje nowych pracowników na stanowisko:

 OPERATOR MASZYN  
SKRAWAJĄCYCH CNC 

Opis stanowiska:
– obsługa frezarki sterowanej numerycznie CNC
– wykonywanie części na podstawie rysunku technicznego i wcze-

śniej przygotowanego programu przez Programistę/Ustawiacza.

Wymagania:
– doświadczenie w pracy na stanowisku operatora CNC  

przy obróbce tworzyw sztucznych oraz aluminium.

Oferujemy:
– stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– comiesięczne premie uznaniowe,
– dwuzmianowy czas pracy,
– możliwość rozwoju zawodowego
– perspektywę wieloletniej współpracy,
– możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres email:  
biuro@cmplast.pl  

lub kontakt telefoniczny: 505 210 010

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

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

 � Istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów księgowych.
 � Posiadamy ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
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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 � ORZECH II � EKO � MIAŁ � BRYKIET DRZEWNY

 w sprzedaży kamień ozdobny do ogrodów � 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

n kostka 
n orzech-kostka
n orzech
n ekogroszek
n miał

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
n usługi wyburzeniowe i rozbiórkowe

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

i rozładunek widłami, n odśnieżanie i posypywanie 
solą lub piaskiem, n 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



1911.03.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 10

Piątek  
11.03

15:00 SING 2
17:00 SONATA
19:00 BATMAN / napisy

Sobota  
12.03

15:00 SING 2
17:00 SONATA
19:00 BATMAN / napisy

Niedziela  
13.03

15:00 SING 2
17:00 SONATA
19:00 BATMAN / napisy

Środa  
16.03

17:00 SONATA
19:00 BATMAN / napisy

Czwartek  
17.03

17:00 SONATA
19:00 BATMAN / napisy

SING 2
Francja/Japonia/USA / Komedia / Animowany / Musical / 

2021 / 110 min. / 2D Dubbing

Miś koala - Buster Moon i 
gwiazdorska obsada jego te-
atru pragną wystąpić na olśnie-
wającej, wspaniałej i ekstra-
waganckiej scenie. Jest tylko 
jeden haczyk: najpierw muszą 
przekonać najbardziej samotną 
gwiazdę rocka na świecie, aby 
do nich dołączyła. Buster i 
jego ekipa zmienili teatr New 
Moon we wspaniałe miejsce, 
ale Buster chciałby, aby nowy 
spektakl zadebiutował na sce-
nie teatru Crystal w olśniewa-
jącym mieście Redshore.Ale 
bez koneksji, Buster i jego eki-

pa - w tym świnka Rosita, jeżozwierzyca Ash, goryl Johnny i nieśmia-
ła słonica Meena i oczywiście niezwyły Gunter muszą zwrócić uwagę 
światowej sławy agencji - Crystal Entertainment, prowadzonej przez 
bezwzględnego wilka – Jimmy’ego Crystala. W desperackiej próbie 
zwrócenia uwagi Pana Crystala, Gunter wpada na pomysł i obiecuje, 
że w ich nowym spektaklu wystąpi legenda rocka-lew, Clay. Oczywi-
ście pomysł podoba się Busterowi. Problem w tym, że Clay po stracie 
żony od ponad dekady zamknął się z dala od świata i nikt go nie wi-
dział. Buster wyrusza na poszukiwanie lwa i przekonania go do po-
wrotu na scenę. Marzenie Bustera o wielkim sukcesie staje się jedno-
cześnie emocjonalnym przypomnieniem mocy muzyki, która leczy 
nawet najbardziej złamane serce.

BATMAN
USA / Science-fiction / Kryminał / USA / Akcja / Kryminał / 

2022 / 176 min. / Premiera / 2D Napisy

Dwa lata pod postacią 
Batmana (Robert Pattinson) i 
strach w sercach kryminali-
stów sprawiły, że Bruce Way-
ne ujrzał najmroczniejsze ob-
licze Gotham City. Mając u 
boku jedynie garstkę zaufa-
nych sojuszników – w tym Al-
freda Pennywortha (Andy 
Serkis) i porucznika Jamesa 
Gordona (Jeffrey Wright) – i 
występując przeciwko sitwie 
skorumpowanych urzędników 
oraz osobistości, samotny 
mściciel stał się w mniemaniu 
obywateli miasta jedynym 

obrońcą sprawiedliwości. Nieznany zabójca w sadystyczny i wyra-
chowany sposób nęka elitę Gotham. Największy Detektyw Świata, 
kierując się zaszyfrowanymi wiadomościami, trafia do półświatka. 
Tam w trakcie swojego śledztwa spotyka takie postacie jak Selina 
Kyle, zwana Kobietą-Kot (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot, czyli 
Pingwin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) i Edward 
Nashton, tudzież Człowiek-Zagadka (Paul Dano). Wreszcie dowody 
zaczynają się konkretyzować, a zamiary sprawcy stają się jasne. 
Batman zostaje zmuszony do szukania nowych sprzymierzeńców, 
żeby zdemaskować winowajcę i położyć kres nadużywaniu władzy 
i korupcji, od dawna nękających Gotham City.

SONATA
Polska / Obyczajowy / Biograficzny / 2022 / 118 min. / 2D

Grzegorz Płonka (Michał 
Sikorski), po latach życia w 
kompletnej ciszy, dzięki upo-
rowi rodziców (Małgorzata 
Foremniak, Łukasz Simlat), 
wsparciu grupy dobrych ludzi 
i zabiegowi wszczepienia im-
plantu w Instytucie profesora 
Henryka Skarżyńskiego (Je-
rzy Stuhr) odzyskał słuch i 
mógł spełnić największe ma-
rzenie swojego życia – zagrać 
„Sonatę Księżycową” Beetho-
vena.



Wernisaż wystawy ZiGiJack


