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Policja – 112, 47 842 12 11
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  – 603 947 457
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

12.08  
ul. Żwirki 2

13.08  
ul. Głowackiego 20

14.08  
ul. Korczaka 5

15.08  
ul. Sikorskiego 6A

16.08  
ul. 3 Maja 8

17.08  
ul. 3 Maja 19G

18.08  
ul. Brzezińska 54



312.08.2022 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 32

Szykujmy się na kolejne podwyżki za ogrzewanie

Dramatyczne wybory  
miejskiej ciepłowni

Choć nowa, wyższa taryfa za ciepło Koluszkowskiego Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. obowiązuje od czerwca, 
już dzisiaj wiadomo, że nie pokryje ona wszystkich kosztów prowa-
dzonej działalności energetycznej. Niestety, w takiej sytuacji znaj-
duje się większość przedsiębiorstw ciepłowniczych w kraju. Dla 
mieszkańców spółdzielni i wspólnot to dramatycznie zła wiado-
mość. Obecnie wszyscy czekają na ruch rządu. Jeżeli nie znajdzie 
się systemowe rozwiązanie, czekają nas albo kolejne gigantyczne 
podwyżki za ogrzewanie, lub spędzenie zimy w wychłodzonych 
mieszkaniach.  

Przypomnijmy, że od czerw-
ca ceny za dostarczaną energię 
cieplną na potrzeby centralnego 
ogrzewania i przygotowania cie-
płej wody użytkowej wzrosły w 
Koluszkach o ok. 63 procent. Po-
wodem był wzrost cen miału wę-
glowego i energii elektrycznej. 

W roku 2021 Spółka płaciła 
za tonę miału z transportem 236 zł 
(netto), zaś w tym roku zapłaciła 
za tonę tego surowca już 860 zł 
(netto). W porównaniu do ubie-
głego roku jest to wzrost o 364 %. 
To jednak nie koniec. Ciepłownia 
ma zgromadzony zapas węgla, 

który wystarczy do końca roku. Aby przeżyć pierwszy zimowy 
kwartał przyszłego roku, potrzeba zasilić ciepłownię kolejną dosta-
wą węgla, którego ceny wciąż szybują w górę. Obecnie na zakup 
tego paliwa trzeba wydać już od 1.650 do 2.000 złotych za tonę, czy-
li o 100 % drożej niż w trakcie ostatniego zakupu, po którym cie-
płownia musiała podnieść ceny za ogrzewanie. 

Co więcej, od 2023 r. czeka nas planowana podwyżka cen ener-
gii elektrycznej o około 300 %, co również musi zostać wkalkulowa-
ne w ostateczną cenę za wytworzenie ciepła. 

Co prawda w ostatnich dniach w przestrzeni publicznej pojawi-
ła się informacja, że rząd wprowadzi dopłaty również do ciepła sys-
temowego, a zatem dla odbiorców korzystających z ogrzewania z 
miejskich ciepłowni, ale wciąż są to jedynie doniesienia medialne. 
Jeżeli powyższa informacja faktycznie się urzeczywistni, być może 
pozwoli to wstrzymać lub mocno złagodzić podwyżki.    

(pw)

Ruszają zapisy na pielgrzymkę  
na Jasną Górę 

Znamy już szczegóły tegorocznego pielgrzymowania z Kolu-
szek na Jasną Górę. Najważniejsza zmiana, to powrót do starego for-
matu nocowania. Ponieważ obostrzenia pandemiczne już nie obo-
wiązują, nie będzie zatem zorganizowanych rozwożeń busem na 
nocleg do Koluszek. Kolejna ważna informacja wiąże się z pobytem 
w Częstochowie. W tym roku pielgrzymi ruszą w drogę dzień póź-
niej, czyli 21 sierpnia. Dzięki temu wystarczy jeden nocleg w Czę-
stochowie, by uczestniczyć 26 sierpnia na Jasnej Górze w uroczy-
stości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. W drogę 
powrotną pielgrzymkowy pociąg wyruszy w piątek o godz. 16.41. 
Do Koluszek pociąg przybędzie ok. godz. 18.37. 

Ze względu na budowę nowego wiaduktu w Koluszkach, w 
pierwszym dniu zostanie również zmieniona trasa wymarszu. Piel-
grzymka wyjdzie w niedzielę 21 sierpnia o godz. 7.30 z kościoła 
Niepokalanego Poczęcia NMP. Tradycyjnie wymarsz poprzedzi 
Msza św. o godz. 6.00. Następnie pielgrzymi zamiast do kościoła w 
Chrustach Nowych, skierują się „czarną drogą” przez las do Będze-
lina, gdzie przy OSP nastąpi pierwszy postój. Kolejne postoje odbę-
dą się przy OSP Rokiciny, przy kościele w Łaznowie, w Będkowie, 
w Babach i na noclegu w Moszczenicy. Pierwszego dnia nocleg bę-
dzie miał wyjątkowy charakter, ponieważ zostanie połączony z inte-
gracyjnym ogniskiem. Kolejne dni to wymarsz i nocleg w następu-
jących miejscowościach: Moszczenica - Rozprza, Rozprza - Dmenin, 
Dmenin - Witkowie (z postojem w sanktuarium w Gidlach), Witko-
wice - Częstochowa. Planowane wejście na Jasną Górę ma odbyć się 
ok. godz. 13.15. Ogółem pielgrzymi do pokonania będą mieć dy-
stans 137 km.  

Zapisy na pielgrzymi szlak będą przyjmowane od 15 sierpnia, 
każdego dnia po wieczornej Mszy św. o godz. 18.00 w domu para-
fialnym przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP. Koszt uczest-
nictwa w pielgrzymce to 100 zł od osoby, a w przypadku studentów 
i niepełnoletnich osób to 60 zł. Kierownikiem pielgrzymki jest ks. 
Emanuel Stańczyk, wikary w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP 
W Koluszkach. W tym roku pątnicy będą maszerować pod hasłem: 
„Wspólna droga”.    

(pw)

Przebudowa dróg  
przy wtorkowym rynku

Gmina podpisała umowę na przebudowę ulicy Konopnickiej, 
Krzywej i Krzemienieckiej w Koluszkach. Zadania podejmie się 
konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „CEWO-
GAZ” oraz Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „BUD-DROG”. 
Koszt inwestycji to ponad 4,8 mln zł. 

Przypomnijmy, że poza wymianą nawierzchni na kostkę bruko-
wą, infrastruktura w niektórych miejscach uzupełniona zostanie o ele-
menty kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej. Na 
odcinku od ulicy Strażackiej do ulicy Kościuszki pojawią się zatoki 
parkingowe, a sama droga zyska charakter ulicy jednokierunkowej.

Prace będą realizowane na 4 odcinkach. Jednym z nich jest rów-
nież fragment ul. Konopnickiej, która od ślepego zaułku prowadzi 
do ul. Budowlanych przy dawnej Husqvarnie. Inwestycja ma zostać 
ukończona w ciągu 12 miesięcy.                                                 (pw)

Zmodernizują ul. Przejazd
Jeszcze w tym roku czeka nas przebudowa ul. Przejazd, ważne-

go ciągu komunikacyjnego, łączącego wiadukt z ul. Armii Krajowej. 
Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy inwesty-
cji. Przebudowa drogi ma zostać zakończona wraz z budową nowego 
wiaduktu, czyli w tym roku. Projekt przewiduje poszerzenie chodni-
ka, budowę kanalizacji deszczowej wraz z likwidacją rowów odwad-
niających. W ich miejsce przy drodze pojawią się drzewa.            

(pw)  
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Coraz bliżej budowa nowego  
dworca kolejowego w Koluszkach 

Z Ewą Borodzicz, zastępcą dyrektora Biura Inwestycji PKP 
S.A., odpowiedzialną  za realizację inwestycji dworcowych o budo-
wie nowego dworca kolejowego w Koluszkach rozmawia Zbigniew 
Komorowski.

-Koluszki czeka kolejna, trzecia zmiana w wizerunku  dwor-
ca kolejowego. Kiedy można spodziewać się rozpoczęcia prac 
budowlanych nowego obiektu?

-Mamy już pozwolenie na budowę. Trwa weryfikacja projektu 
wykonawczego, a dokładnie jego doszczegóławianie. O ile uda się 
wyłonić na drodze przetargu wykonawcę zgodnie z harmonogramem, 
prace powinny ruszyć  na prze-
łomie pierwszego i drugiego 
kwartału przyszłego roku. Pro-
ces budowy powinien zająć 
około 10 miesięcy, ale jest to 
tylko wstępne założenie, bo 
wiadomo, że rynek budowlany 
boryka się obecnie z różnymi 
problemami. Przypomnę, że 
projekt ten miał być gotowy 
już wcześniej, ale przeszkodzi-
ła nam w tym pandemia i jej 
skutki, jak  chociażby choroba 
niektórych projektantów. 
Mogę zapewnić, że będzie to 
ciekawy dworzec. 

-Pokolenie dzisiejszych 
80-latków i nieco młodszych 
mieszkańców naszego miasta 
z ubolewaniem przyjmowało 
decyzję ówczesnych władz o 
rozbiórce pierwszego, historycznego dworca, pamiętającego czasy 
Kolei Fabryczno- Łódzkiej i Warszawsko- Wiedeńskiej. Obecny 
budynek oddany do użytku w roku 1969, mający niedługo znik-
nąć ze stacji Koluszki, miał być wizerunkiem miasta w swojej so-
crealistycznej konstrukcji. Czy takim był, na ten temat zdania są 
podzielone. Z pewnością wrósł w pejzaż Koluszek ostatniego pół-
wiecza. Czy wiadomo, jak będzie wyglądał nowy budynek dwor-
ca? Będzie nawiązywał do tego sprzed 1968 roku? 

-Przyznam, że gdy pojawił się temat budowy dworca w Kolusz-
kach- pomimo, że nie jestem z Koluszek- podzielałam zdanie miesz-
kańców, niezadowolonych z powodu rozbiórki dworca z okresu ko-
lei warszawsko-wiedeńskiej. Przygotowując się do ogłoszenia 
przetargu na wykonanie projektu nowego obiektu przeglądaliśmy w 
Biurze Inwestycji PKP S.A. dokumentację z minionych lat, próbo-
waliśmy odszukać jakieś historyczne detale.  Niestety, nie da się  
dziś odtworzyć zabytkowego obiektu w pierwotnej formie. Funkcje 
współczesnego dworca trzeba dostosować do potrzeb współcze-
snych mieszkańców, dlatego tamta kubatura nie ma dziś racji bytu . 
Żeby jednak nawiązać do przeszłości, w zaprojektowanym,  nowo-
czesnym budynku dworca, zastosowane będą pewne symboliczne 
nawiązania do historycznej elewacji. 

-Niektórzy jednak są zwolennikami przywracania świetno-
ści dawnych obiektów…

-Owszem, jest to zasadne, pod warunkiem, że mówimy o czymś, 
co jest oryginałem i podlega restauracji. Podrabianie  czegoś, co już 

Otwarcie nowego dworca  
kolejowego w Rogowie

 
Po dwóch latach budowy, otwarto nowy dworzec kolejowy w po-

bliskim Rogowie. W otwarciu brał udział gospodarz Gminy Rogów, 
wójt Daniel Kołada, starosta powiatu brzezińskiego Renata Kobiera, za-
stępca dyrektora Biura Inwestycji PKP SA, Ewa Borodzicz,  przedsta-
wiciele władz centralnych: marszałek senior sejmu RP Antoni Maciere-
wicz, minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, poseł na sejm RP 
Grzegorz Wojciechowski oraz przedstawiciele mediów, zebrani na brie-
fingu prasowym, wśród nich dziennikarz „Tygodnia w Koluszkach”. 

– Otwarcie dworca w Rogowie to kolejny element wielkiej mo-
dernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy kolejnej miejscowości w wo-
jewództwie łódzkim zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i 
komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zrealizo-
wany w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego budynek 
stanie się wizytówką Rogowa oraz ułatwi pasażerom podróżowanie 
koleją. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w 
ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 roku ponad 2 mld zł 
na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

 – Rogów to trzeci, po Gorzkowicach i Wilkoszewicach, dwo-
rzec, który otworzyliśmy ostatnio w województwie łódzkim. Jest to 
obiekt nowoczesny, komfortowy, dostępny oraz przyjazny środowi-
sku, dlatego jestem przekonany, że będzie on dobrze służył podróż-
nym. Ciekawym akcentem tego nowoczesnego obiektu jest nawią-
zanie, poprzez kolorystykę elewacji, do znajdującego się w Rogowie 
Arboretum – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Na dworcu zaimplementowano również szereg rozwiązań pro-
ekologicznych. Budynek wyposażono w system BMS (Building 
Management System) nadzorujący prace instalacji i urządzeń w celu 
optymalizacji zużycia mediów. W obiekcie zamontowano również 
energooszczędne oświetlenie wraz z automatyką sterującą, nato-
miast na jego dachu 12 sztuk paneli fotowoltaicznych do pozyskiwa-
nia „zielonej energii”. Dla poprawy bezpieczeństwa w budynku 
dworca zainstalowano nowoczesne systemy bezpieczeństwa: moni-
toringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu, a tak-
że przeciwpożarowe. W bezpośrednim sąsiedztwie dworca wyty-
czono miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, a także 
dla rodzin z dziećmi. Uporządkowana została również zieleń.

Budowa nowego dworca w Rogowie jest częścią Programu In-
westycji Dworcowych na lata 2016-2023. Koszt inwestycji to ok. 
4,4 mln zł netto (ok. 5,4 mln zł brutto). Inwestorem są Polskie Kole-
je Państwowe S.A., a wykonawcą konsorcjum Heli-Factor Sp. z o.o. 
i Merx Sp. z o.o.                                                                                 Zk
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Funkcjonalność przyszłego 
dworca kolejowego w Koluszkach

Wizualizację nowego dworca poznamy wtedy, gdy będą już 
podpisane ostateczne umowy pod projektem obiektu- to już wiemy. 
Zwróciliśmy się jednak do rzecznika PKP S.A. z prośbą o potwier-
dzenie lokalizacji i funkcjonalności przyszłego dworca. 

-Budynek będzie usytuowany od strony ul. 3 Maja, w pobliżu 
wejścia do przejścia podziemnego prowadzącego na perony. W 
przestrzeni dworca planowane są pomieszczenia poczekalni dwor-
cowej, kas biletowych, sanitariaty oraz niewielka powierzchnia ko-
mercyjna. Zagospodarowanie terenu przewiduje zadaszoną wiatę 
rowerową, wieżę zegarową oraz zadaszone przejście z dworca do 
wejścia do przejścia podziemnego. Budynek dworca będzie dostoso-
wany do obsługi osób o ograniczonej mobilności, w tym pasażerów 
z niepełnosprawnościami- powiedziałą Tygodniowi w Koluszkach 
Agnieszka Jurewicz, z Wydziału Współpracy z Mediami w Biurze 
Komercjalizacji, Komunikacji i Promocji Polskich Kolei Państwo-
wych S.A.

Zk 

-Gałkówek nie jest wpisany ani w rejestr zabytków ani do gmin-
nej ewidencji zabytków – w tym sensie nie jest pod opieką konser-
watora. Zakres planowanych przez PKP S.A. prac modernizacyj-
nych obejmuje estetyzację elewacji oraz dostosowanie wnętrza do 
wymagań TSI PRM (osób z niepełnosprawnościami). Innych zmian  
nie planujemy. 

-Jaki los czeka obecny dworzec w Koluszkach?
-Zdaję sobie sprawę, że jest to kultowe miejsce, chociażby z 

uwagi na słynny film Filipa Bajona. Niestety, obecnie budynek ten 
„przeżył się”. Zmieniły się przepisy bezpieczeństwa – nie da się zor-
ganizować np. kręgielni w miejscu, gdzie wyjście z obiektu znajdu-
je się na międzytorzu. Poza tym odpada prowadzenie tzw. „ciężkiej 
gastronomii”  głownie z powodu zakazu sprzedaży i spożywania al-
koholu na terenie dworców kolejowych. Budynek będzie rozebrany. 
Z naszego punktu widzenia byłoby wskazane, by odbyło się to po ja-
kimś „pożegnalnym” festynie czy happeningu, ale to już pozosta-
wiamy w gestii lokalnych władz miejskich. 

-Na koniec pytanie od wielu mieszkańców  – pasażerów: czy 
na nowym dworcu będzie przewidziana  kasa biletowa?

-Jest przewidziane jedno okienko kasowe. Zainteresowanie 
zgłosiła Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Uważam osobiście, że nawet 
jeśli w danym momencie nie ma kasy, miejsce na nią powinno się 
znaleźć, bo nie wiadomo, jakie mogą być potrzeby za kilka lat. 

nie istnieje, jest sztuczne i kiczowate. Chcemy zbudować w Kolusz-
kach obiekt, który dobrze wpisze się w najbliższą okolicę dworca, a 
jednocześnie przypadnie do gustu mieszkańcom. Mamy oczywiście 
na uwadze, że okolica jest modernistyczna - zarówno jeśli chodzi o 
pobliskie kamienice jak i słynną replikę rzeźby Władysława Strze-
mińskiego  „Orzeł Biały”. Chcemy, aby nowy dworzec wtopił się ar-
chitektonicznie w ten pejzaż. 

-Jaki zatem będzie wizerunek budynku dworca?
-Na temat wstępnej wizualizacji będziemy mogli mówić i nią 

rozporządzać w chwili  przekazania nam praw autorskich przez pro-
jektanta. Musimy na to jeszcze trochę zaczekać. Na pewno efekt 
prac projektowych przedstawimy mieszkańcom Koluszek. Jakiś 
czas temu, podczas pandemii, która spowodowała wyhamowanie 
prac projektowych , rozmawiałam z panem burmistrzem Koluszek 
na ten temat. Zależy nam, by wsłuchiwać się w głosy mieszkańców 
Waszego miasta i by dworzec ten był odpowiedzią na potrzeby lo-
kalnej społeczności. 

-Możemy już mówić o kwotach, jakie zostaną wydane na tę 
inwestycję?

-Zakładane wydatki na ten cel to około 4,5 miliona złotych netto, 
ale są to założenia ustalane trzy lata temu, przed pandemią. W obec-
nych warunkach gospodarczych kwota ta może ulec zmianie. Jakie 
będą realne koszty, będziemy wiedzieli dopiero wtedy, gdy wyłonio-
ny zostanie wykonawca. Dla porównania, budowa dworca w Rogo-
wie kosztowała ostatecznie ponad 4 miliony netto. Dworzec w Ko-
luszkach będzie inny i większy, więc prawdopodobnie koszty jego 
realizacji będą wyższe. Na pewno nie dojdzie do takiej  sytuacji, że 
będziemy modyfikować projekt pod założony 3 lata temu budżet. Za-
płacimy za budowę tyle, ile faktycznie będzie kosztować - oczywiście 
będziemy opierać się na zaktualizowanym kosztorysie inwestorskim, 
odzwierciedlającym obecne stawki obowiązujące w budownictwie.

-Kiedy możemy spodziewać się zakończenia prac budowla-
nych i oddania dworca do użytku podróżnych?

-Wszystko zależy od daty wyłonienia wykonawcy. Proszę wziąć 
pod uwagę, że rynek jest jaki jest. Nie zawsze wykonawcy zgłasza-
ją się do przetargów. Bardzo jednak liczymy, że tacy wykonawcy się 
znajdą, być może nawet jakieś firmy lokalne. Jeśli wszystko będzie 
szło według zaplanowanego harmonogramu, dworzec w Kolusz-
kach powinien zostać oddany do użytku pod koniec przyszłego 
roku. 

-Podczas briefingu prasowego w rozmowie z jedną ze stacji 
radiowych wspomniała  Pani o pracach na dworcu kolejowym w 
Gałkówku. To budynek zabytkowy. Planujecie tam jakieś re-
monty?
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Jeżów wkrótce zostanie miastem
Duże zmiany szykują się od nowego roku w sąsiadującej z Ko-

luszkami  - Gminie Jeżów. Obecna – osada Jeżów, położona w Pol-
sce w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim, w gminie 
Jeżów, od 1 stycznia 2023 roku zostanie na powrót miastem.

Jeżów w przeszłości bowiem posiadał już prawa miejskie. Zo-
stał założony jako miasto duchowne w 1334 roku. Natomiast dekre-
tem carskim utracił te prawa w 1869 roku wskutek reform przepro-
wadzonych przez zaborcę. Do 1953 roku miejscowość była siedzibą 
gminy Popień. W latach 1975–1998 miejscowość należała admini-
stracyjnie do województwa skierniewickiego. Uchwałę ws. odzy-
skania praw miejskich z początkiem roku podjęła rada gminy Jeżów, 
a niezbędne dokumenty trafiły za pośrednictwem wojewody łódz-
kiego do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To jed-
nak Rada Ministrów, która rozpatruje wnioski i wydaje stosowne 
rozporządzenie podjęła ostateczną decyzję. Zmiany wejdą w życie z 
dniem 1 stycznia 2023 roku. Tym samym po ponad 150 latach Jeżów 
ponownie zyska przywileje miejskie.

Gmina Jeżów ma nadzieję, że nadanie praw miejskich jest szan-
są na rozwój miejscowości poprzez zwiększenie możliwości rozbu-
dowy w tereny mieszkalne i produkcyjne. To także szansa na pozy-
skanie inwestorów różnych branż. 

Inne nowe miasta, które powstaną w województwie łódzkim od 
1 stycznia 2023r. to Ujazd, Rozprza i Dąbrowice.

(tom)

Zaplanowano termin  
przebudowy drogi w Jeziorku

Po żniwach rozpoczną się prace związane z modernizacją drogi 
w Jeziorku. Przetarg został już rozstrzygnięty. Chodzi o odcinek od 
zakrętu na Zygmuntów do kapliczki. Gminie udało się znaleźć do-
datkowe finansowanie, które uzupełni dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego w wysokości 188 tys. zł. Ponieważ gmina ma 
świadomość tego, że droga ta jest wykorzystywana przez część 
mieszkańców jako objazd na czas budowy wiaduktu, przez kilka ty-
godni ruch zostanie skierowany drogą boczną w Jeziorku. 

(pw)   

Wybierają wykonawcę  
dla drogi Wierzchy-Świny

Ogłoszono przetarg na przebudowę drogi Wierzchy-Świny. Mo-
dernizacja ma objąć odcinek od młyna w Wierzchach do kościoła w 
Świnach. Przebudowa przewiduje również budowę nowego mostu 
na Rawce oraz przedłużenie ścieżki rowerowej, która obecnie koń-
czy się przy wjeździe do miejscowości Wierzchy. Co ciekawe, ścież-

ka ma być oddzielona od jezdni szerokim pasem zieleni lub rowu. 
Chodzi bowiem o to, by na powyższym odcinku ścieżka przyjęła 
rolę trasy turystyczno-rekreacyjnej. Wykonawca będzie miał 2 lata 
na zaprojektowanie i ukończenie budowy. 

Przypomnijmy jednocześnie, że w powyższej okolicy gotowa 
jest  już ścieżka rowerowa wzdłuż drogi, która w Wierzchach odbija 
za młynem w lewo, aż do miejscowości Olszewo na granicy z po-
wiatem brzezińskim.

(pw)

Czy wystarczy prądu  
dla latarni?

Na terenie Gałkówka trwają prace związane z budową oświetle-
nia ulicznego. Pierwsze z nich są już gotowe. Choć całość zadania 
ma być zakończona do połowy 2023 r., nie do końca wiadomo czy 
po ukończeniu prac latarnie rozświetlą okolicę. PGE Polska Grupa 
Energetyczna przekazała bowiem gminie informację, że przy obec-
nych zawirowaniach związanych z węglem, nowe latarnie zostaną 
zasilone prądem dopiero wiosną 2024 r. Dodajmy, że obecnie udział 
węgla kamiennego i brunatnego w produkcji energii elektrycznej w 
Polsce oscyluje w okolicy 76 proc. Na gaz przypada 8 proc., na 
wodę mniej niż 2 proc., reszta to źródła odnawialne w tym głównie 
wiatr (ok. 10 proc.) i fotowoltaika (ok. 3 proc.).   

Powyższy temat nie jest jednak ostatecznie zamknięty. Gmina 
prowadzi z PGE negocjacje w sprawie ostatecznego terminu, w ja-
kim ma popłynąć prąd do latarni. Ponoć ma pojawić się zadawalają-
ce rozwiązanie.  

Przypomnijmy, że nowe latarnie zostaną zamontowane przy na-
stępujących ulicach:

– Gałków Duży: Jesienna, Dzieci Polskich, Armii Krajowej i 
Główna; – Gałków Duży i Borowa: ulica Skrajna; – Gałków Mały: 
Zagajnikowa, Zgodna, Partyzantów, Brzozowa, Andrzeja, Letnisko-
wa, Łąkowa, Krótka, Łódzka, Borowiecka, Lipowa, Zacisze, Smu-
gowa, Parkowa, Okrzei, Stawowa, Miła, Mikołaja, Towarowa, Kra-
wiecka, Północna, Ogrodowa, Akacjowa, Cicha, Sportowa, 
skrzyżowanie Łódzkiej i Wojska Polskiego oraz ulica Wojska Pol-
skiego, a także na odcinku 2 km przez las wzdłuż ścieżki rowerowej 
do Justynowa.

(pw)

Kalendarium gminnych wydarzeń
 � 14 sierpnia - Bieg trzeźwości w Koluszkach, stadion KKS  

ul. Zagajnikowa, godz. 13.00 
 � 21 sierpnia - Rajd Rowerowy na Partyzanckim Szlaku, zapisy 

do 18.08.2022, rajd@historiakoluszek.pl
 � 11 września - program „Budzi się ludzi” i wielkie śniadanie  

w Lisowicach 
 � 18 września - gminne dożynki, Park Miejski w Koluszkach, wy-

stąpi zespół disco polo Classic
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Zapraszamy na bieg trzeźwości 
i piknik integracyjny

Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Ostoja” 
zaprasza na piknik integracyjno-edukacyjny połączony z biegiem trzeź-
wości. Impreza odbędzie 14 sierpnia o godz. 13.00 na obiekcie OSiR przy 
ul. Zagajnikowej w Koluszkach (dawny stadion KKS Koluszki – zapisy 
do biegu od godz. 12.00). W programie przewidziano także grę w kręgle, 
bule oraz golfa rodzinnego, a także poczęstunek kiełbaską z grilla i gro-
chówką, Wydarzenie odbywa się pod patronatem Burmistrza Koluszek.        
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Wakacje w mieście - III turnus
Dobiegł końca trzeci, a zara-

zem ostatni turnus „Wakacji w 
mieście „ z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury w Koluszkach. Tradycyj-
nie, na rozpoczęcie zorganizowa-
nego wypoczynku dzieci   

obejrzały premierę bajki w 
Kinie ODEON 3D. Kolejne dni 
upłynęły na zwiedzaniu  Centrum 
Nauki i Techniki EC1 w Łodzi, 
kąpieli w basenach w Lisowicach, 
oraz zwiedzaniu portu lotniczego 
w Łodzi. Uczestnicy spotkali się 
także z zawodowymi strażakami z 
Koluszek. Wakacje zakończył 
dzień pełen zabaw na terenie re-

stauracji Malaga w Koluszkach, oraz spotkanie z Burmistrzem Ko-
luszek, który wręczył dzieciom drobne upominki w postaci czekolad 
i biletów wstępu do parku linowego w Lisowicach.

(pw) 
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Amerykańskie bryki w Lisowicach 
Takie pojazdy w ramach samochodowej „objazdówki” pojawiły 

się w ubiegłym tygodniu w Lisowicach. Samochody należą do kie-
rowców z grupy Łódzkie Amcary, która zrzesza pasjonatów amery-
kańskiej motoryzacji z województwa łódzkiego. Fot. Eliza Gaugier. 
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Daria Zdziebłowska ustanowiła 
rekord Polski 

W odbywających się  
9 lipca 2022 roku, IV 
OTWARTYCH MISTRZO-
STWACH POLSKI W MAR-
TWYM CIĄGU RAW FEDE-
RACJI WPC POLSKA we 
Wrocławiu,  I miejsce w kate-
gorii wagowej Open do 56 kg, 
zajęła Daria Zdziebłowska, 
mieszkanka Koluszek, pobija-
jąc przy okazji rekord Polski o 
2,5 kg. Zdobyła ponadto II 
miejsce w kategorii wiekowej 
Open Sub Masters.

- Wspólnie z dziewczyna-
mi z teamu Turbo Dzik Team 
zdobyłyśmy II miejsce za dru-
żynówkę kobiet. Sukces jest 
ogromny, tym bardziej, że na Mistrzostwa do Wrocławia pojechałam 
zaledwie po 6 tygodniach przygotowań, rok po porodzie praktycznie 
nie ogarnięta, 12,5 kg lżejsza od ostatnich zawodów, ale ciało nie za-
pomniało jak widać. Fajnie było wziąć udział w tych zawodach, zło-
to weszło i rekord Polski, ale stać mnie na więcej - stwierdziła Mi-
strzyni Polski Daria Zdziebłowska. 

Zk

Mistrzostwa mieszanych  
par siatkarskich 

W dniu 07.08.2022 w Sulejowie rozegrane zostały Mistrzostwa 
Łódzkiego LZS w plażowej piłce siatkowej par mieszanych (mik-
sty). W zawodach wystartowały dwie pary z terenu naszej gminy: 
Martyna i Mateusz Michalakowie oraz Karolina Rogala i Tomasz 
Mikuta.

Pierwsze miejsce zajęła para z LKS Gałkówek: Karolina Roga-
la i Tomasz Mikuta.  Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się 
pary z Sulejowa: Natalia Serafin – Adrian Brycki oraz Nikola Grzy-
wacz – Dominik Machnik. Kolejna nasza para reprezentująca LKS 
Gałkówek: Martyna Michalak - Mateusz Michalak, zajęła czwarte 
miejsce. 

Mróz Piotr 

Przez Koluszki do Niepokalanowa 
11 sierpnia przez Koluszki przeszła Ogólnopolska Piesza Piel-

grzymka Ewangelizacyjna z Pabianic do Niepokalanowa. Pątnicy na 
obiadowym postoju zatrzymali się na terenie parafii Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Koluszkach, gdzie mogli nie tylko pomodlić się w 

kościele, ale przede 
wszystkim odpocząć 
przy domu parafial-
nym. Zgodnie ze staro-
polskim powiedze-
niem: „Gość w dom, 
Bóg w dom” , pielgrzy-
mów podjęto po kró-
lewsku. Były ciasta 
pieczone przez para-
fian, zupa, wędliny, a 
nawet chleb ze smal-
cem i ogórkami. Po-

częstunek zorganizował koluszkowski CARITAS, który działa przy 
parafii. Organizatorzy dziękują sklepowi KAR-POL za ogórki, Sali 
Bankietowej „u Lenarta” za przygotowaną zupę i parafianom za do-
starczone owoce.   

Pątnicy po dojściu do celu, w Niepokalanowie spędzą dwa dni, 
przeżywając uroczystości ku czci św. Maksymiliana oraz Wniebo-
wzięcie Najświętszej Maryi Panny. Łącznie pielgrzymi w 4 dni po-
konają ponad 120 km. Pielgrzymka liczy ok. 70 osób.  

(pw)
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OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Budowlane, docieplenia, 604-350-807
Usługi remontowo-budowlane, 
791-503-179
Malowania, drobne remonty, 
575-242-774
Złota rączka- drobne prace remonto-
we, usuwanie awarii, tel. 725-632-561 
Tynki maszynowe agregatem, 
cementowo – wapienne i gipsowe, 
669-201-962
Remonty, docieplenia. Solidnie,  
tel. 609-296-865
Dachy, krycie papą termozgrzewalną, 
tel. 500-33-50-60
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
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 SZUKAM
Szukam pracy po godzinach,  
od 14.00/15.00. Kierowca kat. B, C+E. 
Spawacz MAG 152 – lub inne,  
tel. 600-932-147

PRACA
Firma drogowa zatrudni pracowni-
ków: kierowców kat. C, C+E, 
operatorów maszyn oraz pracowni-
ków fizycznych. Atrakcyjne wyna-
grodzenie, tel:509-999-944 (siedziba 
firmy w Koluszkach)
Zatrudnimy kierownika magazynu. 
Branża produkcja przyczep. 
DRIVAL Żelechlinek 538-398-132
Zatrudnię osobę na wykończenia 
do szwalni oraz szwaczkę, praca  
w Koluszkach, 502-171-510
Zatrudnię pracownika na stację 
paliw ORLEN w Koluszkach. 
Więcej informacji pod nr tel. 
601-228-408 lub 531-254-290
Dam pracę - skład pojazdów 
wojskowych - pracownik fizyczny, 
Słotwiny tel. 602-579-706 

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam dom w Różycy, 153 m², 
nowy, 792-022-690
Sprzedam działkę budowlaną  
w Regnach, 731-739-077
Sprzedam działkę budowlaną  
w Będzelinie, 731-739-077

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Kwatery pracownicze Rokiciny, 
503-127-060
Wynajmę domek jednorodzinny  
z ogródkiem na Pękowcu (Koluszki, 
Armii Krajowej). Powierzchnia  
ok. 60 m2, tel. 788-928-958
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojo-
we w Koluszkach. Kontakt  
po godz. 17.00, tel. 798-915-225
Szukam garażu do wynajęcia, 
Koluszki i okolice (do 30 km), 
785-160-900

SPRZEDAM
Pawilon handlowy 184 m2  
w centrum Koluszek, 501-614-994
Fiat Panda 1,2. Rok 2004. Przebieg 
114 000 km, tel. 662-622-082
Fiata Seicento, tel. 600-101-692
Borówka amerykańska – tanio, 
608-268-734
Młode kurki nioski kolorowe, 
Węgrzynowice Modrzewie 23,  
tel. 728-386-763
Piach płukany, siany, kruszywa, 
tłuczeń, żwir 8 – 16 – 32, ziemia 
przesiewana, tel. 667-788-377
Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037

KUPIĘ
Skup zboża - auto samozaładowcze, 
tel. 607-202-732
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
autoskup, tel. 501-488-674 

USŁUGI
Elektrośmieci, przyjmujemy zużyty 
sprzęt AGD – RTV, Koluszki,  
ul. Brzezińska 137, plac AUTO-
-MYJNI, tel. 504-220-049 
Transportowo bagażowe. Samo-
chód posiada windę załadunku – 
rozładunku, 504-220-049
Serwis okien i drzwi, 532-553-111
R.Wnuk – Usługi remontowo – wy-
kończeniowe – solidnie,  
tel. 660-160-989

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Art In Energy Spółka z o.o. z siedzibą w Koluszkach 
Chcesz pracować w zgranym zespole, lubisz wyzwania, a jednocześnie 

doceniasz stabilność zatrudnienia, ta praca jest dla Ciebie

Specjalista w dziale zakupów i logistyki
Opis stanowiska: współpraca z dostawcami, współpraca z biurami budów,  
ustalanie harmonogramu dostaw oraz dbanie o ich terminowość, tworzenie ra-
portów i analiz logistycznych na potrzeby działu, przeprowadzanie postępowań 
na dostawy, pozyskiwanie dokumentów do zatwierdzenia dostawcy, rozpatrywa-
nie reklamacji i koordynacja usuwania reklamacji, tworzenie dokumentów ma-
gazynowych w systemie Optima, nadzór nad magazynem materiałowym.  
Wymagania: wykształcenie minimum średnie (mile widziane wyższe kierunko-
we), znajomość oprogramowania MS Office, wysokie zdolności komunikacyjne  
i organizacyjne. Oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w peł-
nym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie zgodne z kompetencjami i umiejęt-
nościami, pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
Prześlij CV na adres: kadry@artinenergy.pl lub kontakt pod numerem 570-237-781

DOCIEPLENIA  
BUDYNKÓW
792-022-640

Zatrudnimy mężczyzn do prac 
renowacyjnych, 506-605-127 
Zatrudnię do dociepleń elewacji  
i zabudowy poddaszy, 609-884-781
Zatrudnię szwaczki, stałe wzory, 
własna produkcja, atrakcyjne 
warunki pracy, tel. 605-600-896
Do ochrony z orzeczeniem umiar-
kowanym przyjmę, 507-774-111

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

RÓŻNE

Kajaki-Pilica, spływy,  
tel. 506-704-420

MALOWANIE  
ELEWACJI

796-241-330
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.

Do wynajęcia M-3 w Koluszkach, 500-260-941
Szwalnia zatrudni szwaczki, tel. 693-426-098

Burmistrz Koluszek informuje
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopa-

da 65, w dniach od 09.08.2022 r. do dnia 30.08.2022 r., wywieszony jest 
wykaz o przeznaczeniu działki gruntu, oznaczonej numerem ewidencyj-
nym działki 125/52 o pow. 773 m2, położonej w miejscowości Borowa, ob-
ręb Borowo I, gm. Koluszki, do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Wykaz jak wyżej zamieszczony jest również na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na stronie BIP Urzę-
du Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.samorzady.pl 

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami, telefon 44 725 67 54. 
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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

Zatrudnię szwaczki 
miejsce Przanowice,  

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

Cały rok (czapki).  
tel. 508-860-054

ZATRUDNIĘ  
FREZERA

PROMASZ Koluszki
Kontakt 601 426 601

Spółdzielnia Mieszkaniowa Odlewnik
w Koluszkach 

zatrudni

SPECJALISTĘ DO SPRAW  
KSIĘGOWOŚCI i ADMINISTRACJI

Praca biurowa, prowadzenie spraw lokatorskich,  
naliczanie czynszów, podstawy księgowości,  

prowadzenie sekretariatu.
Pełen etat, umowa o pracę.

CV proszę wysyłać na adres smodlewnik@wp.pl

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

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
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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 (Opalówka)

 
                                                                         KOSTKA � ORZECH � EKO � GROCH 

 KAMIEŃ OZDOBNY DO OGRODÓW: grys granitowy*kora kamienna*biała marianna*otoczaki 

Butle gazowe. Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

KOSTKA BRUKOWA. PŁYTY AŻUROWE. PALISADY. OBRZEŻA. KRĘGI BETONOWE.

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  
12.08

15:00 NIEZGASZALNI
17:00 DC LIGA SUPER-PETS
19:00 KAŻDY WIE LEPIEJ

Sobota  
13.08

15:00 NIEZGASZALNI
17:00 DC LIGA SUPER-PETS
19:00 KAŻDY WIE LEPIEJ

Niedziela 
14.08

15:00 NIEZGASZALNI
17:00 DC LIGA SUPER-PETS
19:00 KAŻDY WIE LEPIEJ

Środa  
17.08

17:00 DC LIGA SUPER-PETS
19:00 KAŻDY WIE LEPIEJ

Czwartek  
18.08

17:00 DC LIGA SUPER-PETS
19:00 KAŻDY WIE LEPIEJ

DC LIGA SUPER-PETS
USA / Komedia / Animowany / Komedia / 2022 / 

Premiera 2D Dubbing

Superpies Krypto i Super-
man są nierozłącznymi przyja-
ciółmi o tych samych supermo-
cach. Ramię w ramię zwalczają 
przestępczość w Metropolis. Su-
perman, razem z resztą Ligi 
Sprawiedliwości, zostaje jednak 
uprowadzony. Krypto musi prze-
konać naprędce zebraną grupę 
zwierzaków ze schroniska – Asa 
Bat-psa, świnkę zwisłobrzuchą 
PB, żółwia Mertona i wiewiórkę 

Chipa – do zapanowania nad własnymi, dopiero co odkrytymi mo-
cami i pomocy w uratowaniu superbohaterów.

KAŻDY WIE LEPIEJ
Polska / Komedia / Obyczajowy / 2022 / 90 min.

Premiera 2D Polska

Zakochani Ania i Grzesiek 
próbują stworzyć nową rodzinę z 
połączenia dwóch odmiennych 
światów. Dla wielu par byłby to 
wspaniały początek etapu „żyli 
długo i szczęśliwie”... ale nie dla 
tej dwójki. Ich związek zostaje wy-
stawiony na próbę, gdy zaczynają 
się do niego wtrącać ich rodzice 
oraz byli partnerzy. Dwie rodziny 
wiele różni, ale mają jeden cel – 
rozbić związek Ani i Grześka. Czy 
nowa relacja ma szansę przetrwać 
najazd swoich rodzin?

NIEZGASZALNI
Francja/Kanada / Animowany / Akcja / 2022 / 92 min.

2D Dubbing

Georgia od najmłodszych lat 
marzy o tym, aby iść w ślady ojca i 
pracować w nowojorskiej straży po-
żarnej. Niestety, żyje w czasach, gdy 
kobiety nie mogą wykonywać przy-
pisanych mężczyznom zawodów. 
Wszystko  zmienia się, kiedy tajem-
niczy sprawca zaczyna podpalać bu-
dynki na Broadwayu, a strażacy z 
Nowego Jorku – jeden po drugim – 
znikają w tajemniczych okoliczno-
ściach. W tej sytuacji burmistrz przy-
wraca do służby ojca Georgii, który 
ma za zadanie przeprowadzić śledz-

two i zatrzymać podpalacza. Aby pomóc tacie w trudnej misji, dziew-
czynka przebiera się za chłopaka i jako ochotnik „Joe” wstępuje w sze-
regi strażaków. 

Rajd Rowerowy  
na Partyzanckim Szlaku 

Stowarzyszenie Historia Koluszek ser-
decznie zaprasza pasjonatów dwóch kółek, 
historii i świeżego powietrza na rajd rowero-
wy poświęcony Oddziałowi Partyzanckiemu 
Armii Krajowej por. Romualda Ziółkowskie-
go ps. „Sam”, który został sformowany w lip-
cu 1944 r. pod Koluszkami i wsławił się wie-
loma akcjami bojowymi działając na 
praktycznie bezleśnym terenie.

Rajd obędzie się 21 sierpnia 2022 roku. 
Start oraz finał przewidziany jest w Szkole Podstawowej w Różycy 
(ul. Piotrkowska 11, 95-040 Różyca), niedaleko stacji PKP Żakowice. 
Każdy uczestnik na starcie otrzyma identyfikator, mapę, wodę, „coś 
słodkiego” oraz pamiątkową przypinkę. Na finale przewidziany grill.

Przygotowaliśmy 3 trasy:
 • 75 km (wyjazd o godzinie 9:00) - przewidziana dla wytrwałych.
 • 45 km (wyjazd o godzinie 11:00) - przewidziana dla średnioza-
awansowanych.

 • 25 km (wyjazd o godzinie 12:30) - przewidziana dla rodzin z 
dziećmi.

Aby wziąć udział w rajdzie należy przesłać wypełnione formu-
larze zgłoszeniowe na adres e-mail rajd@historiakoluszek.pl do 
18.08.2022 r.



Projekt „Aktywne Lato z Historią Koluszek”

Wycieczka rowerowa śladami  
miejscowych i osadników

7 sierpnia odbyła się pierwsza z sześciu planowanych wycie-
czek w ramach projektu „Aktywne Lato z Historią Koluszek” re-
alizowanego przez Stowarzyszenie Historia Koluszek przy wspar-
ciu Gminy Koluszki. Wycieczki piesze i rowerowe mają przybliżyć 
uczestnikom nieznaną historię najbliższej okolicy. Z całą pewno-
ścią ułatwi to wydawnictwo rozdawane przy okazji każdej wy-
cieczki. Swoisty przewodnik zawiera 6 propozycji wycieczek z na-
niesionymi na mapach punktami dotyczącymi historii naszej 
gminy.

W minioną niedzielę odbyła się pierwsza z planowanych wycie-
czek. Uczestnicy zebrali się przy stacji kolejowej w Słotwinach, 
gdzie po zaznajomieniem się z ideą projektu, zaopatrzeniem się w 
wodę i przewodniki wystartowali w trasę. Szlak wiódł śladami 6 wsi 
położonych w gminie Koluszki, które mają różny rodowód i oko-
liczności powstania. Pierwsza z nich – Słotwiny, kolonia założona 
1798 r. w czasie pierwszej fali kolonizacji niemieckiej po III rozbio-
rze Polski odkryła niewielu znaną tajemnicę posiadania cmentarza 
ewangelickiego skrytego z dala od drogi. 

Następnie uczestnicy w liczbie ponad 50 osób wraz z prowadzą-
cymi członkami Stowarzyszenia Historia Koluszek dotarli do Stami-
rowic, wsi założonej około 1819 r., a więc w czasie następnej fali ko-
lonizacyjnej, już w ramach Imperium Rosyjskiego. Po dawnych 
mieszkańcach pozostał do dziś jedynie cmentarz ewangelicki i nie-
liczne najstarsze budynki we wsi. Kolejną wsią, którą odwiedzili-
śmy był Kazimierzów, który jest jedną z najmłodszych osad na tere-
nie gminy, bowiem powstał w połowie XIX w. Właśnie tam 
wykonano zdjęcie grupowe. Mijając rzekę Rawkę dotarliśmy na 
Wierzchy, jedną z najstarszych wsi we wschodniej części gminy. 
Wieś ma rodowód późnośredniowieczny i zamieszkała była głównie 
przez ludność polską. Istniejący tu młyn od XVI wieku był własno-
ścią Arcybiskupa Gnieźnieńskiego. Istniał tu dwór i folwark, który 
rozparcelowano na kolonie, w tym – Wierzchy Górne, gdzie w 1944 
r. miała miejsce potyczka Oddziału AK „Sama” z dokonującymi ła-
panki Niemcami.

Następnie wycieczka udała się w stronę Jeziorka, zbaczając z 
drogi i przechodząc przez rżysko, las i szukając właściwej drogi za-
pewniła sobie dodatkową, nieplanowaną atrakcję. Wystarczy tu za-
cytować jedną z uczestniczek: „Co jakiś czas przystawaliśmy, by 
zobaczyć stare cmentarze ewangelickie, których w tych okolicach 
jest mnóstwo, albo też posłuchać krótkich ciekawostek, dotyczą-
cych powyższych wsi. Bardzo nam się podobał odcinek polny, a w 
zasadzie kiedy to jechaliśmy po rżysku, było fantastycznie…”. We 
wsi Jeziorko, przy kapliczce poznaliśmy historię osady powstałej 
nad zbiornikiem wodnym i nazwanej od niego. Również w tej, sta-
rej, szlacheckiej wsi istniał dwór i znacznie przeważała tu ludność 
katolicka. Ostatnim punktem merytorycznym na trasie był Era-
zmów, kolonia założona w 1798 r. przez osadników sprowadzo-
nych tu przez szlachecką rodzinę Libiszowskich. Na cmentarzu 
ewangelickim, który od 2019 r. pozostaje pod opieką Stowarzysze-
nia Historia Koluszek, przybliżono problemy z jakimi się takie miej-
sca zmagają.

Z Erazmowa wycieczka wyruszyła na teren Projektu Lisowice, 
gdzie oczekiwało integracyjne ognisko. Pieczono kiełbaski, rozma-
wiano i planowano następne wycieczki. Jako organizatorzy cieszy-
my się, że tyle osób przybyło na wydarzenie, a także że wśród 
uczestników były dzieci, które dały radę sforsować 20 km trasę.

Adrian Kut
Stowarzyszenie Historia Koluszek 


