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WYDANIE SPECJALNE – Gałkówek i okolice
Oczekiwania mieszkańców Gałkówka i okolicznych miejscowości  
zostaną wreszcie spełnione

Budowa tunelu na liście  
podstawowej PKP

Mieszkańcy Gałkowa Małego, Gałkowa Dużego i okolic od lat apelowali o przebudo-
wę przejazdu kolejowego zlokalizowanego na granicy obu miejscowości. W tej sprawie ze-
brali ponad 1500 podpisów pod petycją do Polskich Linii Kolejowych, burmistrza Kolu-
szek i starosty powiatu łódzkiego wschodniego. O swoich bolączkach opowiadali nawet w 
programie na żywo w TVP Łódź. Dopiero apele do obecnych władz powiatowych i miej-
skich znalazły swoje zrozumienie i podjęte zostały rzeczowe rozmowy z PKP PLK. 

W roku 2017, na zlecenie Gminy Ko-
luszki stworzona została profesjonalna 
koncepcja programowo-przestrzenna bu-
dowy tunelu pod torami kolejowymi w cią-
gu drogi powiatowej nr 2911 pomiędzy 
Gałkowem Dużym i Gałkowem Małym. 
Koncepcja stworzona została w drodze 
konsultacji z mieszkańcami i w oparciu o 
uwarunkowania formalno-prawne dla tego 
typu inwestycji. Zakłada ona likwidację 
przejazdu kolejowego oraz wybudowanie 

w tym miejscu tunelu pod torami o wysokości 4,5 m i o parametrach drogi powiatowej, wraz z 
ciągiem pieszo rowerowym o szerokości 2,5 m. Koncepcja została wstępnie uzgodniona przez 
wszystkie spółki PKP jako najlepsza ze wszystkich możliwych. Dalsze prace i doprecyzowanie 
szczegółów będzie możliwe na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej. 

Według danych, którymi dysponuje Urząd Miejski w Koluszkach, przez Gałkówek prze-
jeżdża dziennie około 70 pociągów. Z przejazdu korzysta dziennie co najmniej 3500  pojazdów. 
Czas oczekiwania przy zamkniętych rogatkach wynosi od 5 do nawet 30 minut - co jest uciąż-
liwe zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych. W godzinach szczytu Gałkówek tonie w kor-
kach, ponieważ kierowcy nie mogą przejechać z północnej na południową część miejscowości, 

właśnie z uwagi na zamknięty przejazd kolejowy. Po wybudowaniu tunelu średnicowego po-
między dworcem Łódź Fabryczna a dworcem Łódź Kaliska, liczba pociągów pokonujących tę 
trasę ulegnie znacznemu zwiększeniu i problem jeszcze się nawarstwi. Niewykorzystanie nada-
rzającej się okazji byłoby zatem wielkim zaniedbaniem, skutkującym paraliżem miejscowości 
na dziesiątki lat. 

Jeśli chodzi o kwestię budowy tunelu w innym miejscu, tego rodzaju rozwiązanie nie zy-
skało przychylności, gdyż wiązałaby się z koniecznością radykalnej przebudowy istniejącego 
układu drogowego, a i tak nastąpiłoby zamknięcie obecnego przejazdu kolejowego. 

Realizacja inwestycji będzie wiązać się oczywiście ze znacznymi uciążliwościami. Budo-
wa bezpiecznej przeprawy pod torami to bowiem nie tylko sam tunel, ale i przebudowa sieci ga-
zowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej i wodociągowej, a także drogi dojazdowe do posesji 
znajdujących się w obszarze objętym przebudową. Ostatecznie jednak zyskają mieszkańcy, bo 
np. w przypadku przebudowy sieci wodociągowej, stare rury azbestowo- cementowe zostaną 
zastąpione atestowanymi rurami z tworzywa. 

Pokłosiem spotkania z listopada ubiegłego roku z mieszkańcami Gałkówka i ich jedno-
znacznego poparcia dla koncepcji budowy tunelu, jest pisemne zapewnienie ze strony władz 
PKP PLK, że przedstawioną koncepcję akceptują i przyjmują do realizacji. Obecnie przedsię-
wzięcie znajduje się już na liście podstawowej, kwalifikując się tym samym do dalszego proce-
dowania. PKP na powyższą inwestycję chce wyłożyć ponad 14 mln zł brutto. 

Według wstępnych założeń, dokumentacja projektowa nowego tunelu miałaby zostać 
przygotowana w latach 2018-2019, zaś budowa tunelu powinna ruszyć w 2020 r. i zakończyć 
się w 2022 r. Wkrótce Gmina Koluszki przeprowadzi postępowanie przetargowe na projekt 
tunelu. Powiat zabezpieczył na ten cel kwotę 100 tys. zł. Ostateczną decyzję dotyczącą przy-
szłości tej inwestycji podejmować już jednak będą nowe władze samorządowe, wyłonione po 
wyborach na jesieni 2018 r. i to od ich dobrej woli i zaangażowania zależeć będzie los tune-
lu w Gałkówku.
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Prace remontowe w kościele  
w Gałkowie Dużym

W najstarszym kościele na terenie Gminy Koluszki i w dekanacie koluszkowskim trwa re-
mont. Wewnątrz kościoła p.w. Przenajświętszej Trójcy w Gałkowie Dużym  zostaną postawio-
ne nowe ławki dla wiernych, zakrystia będzie wyposażona w nowe meble, które zastąpią stare, 
zawilgocone.  Główna część robót związana jest z instalacją ogrzewania podłogowego. – Po za-
instalowaniu systemu grzewczego, założona zostanie nowa, posiadająca nieco chropowatą po-
wierzchnię  posadzka, dostosowana faktura i kolorem do wystroju wnętrza naszego kościoła- 
wyjaśnia proboszcz parafii w Gałkowie Dużymi, ks. Sławomir Ochocki. W tym okresie ma 
miejsce już zakładanie gazowej  instalacji grzewczej, a w sierpniu położona zostanie nowa po-
sadzka. Ksiądz Sławomir zapewnia, że w październiku wierni będą mogli już w pełni korzystać 
z wnętrza kościoła. - Na czas robót msze i nabożeństwa odbywają się tuż obok kościoła w na-
miocie-kaplicy- powiedział proboszcz ks. Sławomir Ochocki. Remont jest przeprowadzany w 
całości ze środków własnych, parafia nie ubiegała się o unijne dotacje. Czy budowlańcy nie na-
potkali na żadne utrudnienia? – Najgorsze mamy już za sobą. Nie wiedzieliśmy, co nas spotka 
po zdjęciu starej posadzki w okolicy chóru. Na szczęście filary chóru były dobrze zabezpieczo-
ne i  nic nam na głowę nie spadło - mówi ks. Ochocki 

Parafia pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy w Gałkowie Dużym była erygowana  
przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana Wężyka w dniu  11 XI 1636r. Zanim powstała na tym 
terenie parafia, drewniany kościół istniał od 1616 r. Rozebrany w 1633 r. został zastąpiony in-
nym, także z drewna, przetrwał do 1873 r. Początkowo był kościołem filialnym parafii Brzezi-
ny, a potem parafialnym. Świątynia w jej obecnym kształcie i wyglądzie została zbudowana  w 
latach 1873-1879. Poświęcenia dokonał dziekan brzeziński ks. Józef Kisielewski w 1881 r. Jest 
to kościół murowany o uproszczonych formach neogotyckich. Posiada kilka zabytków z XVII 
i XVIII w. oraz neobarokowy ołtarz z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus. Przy koście-
le znajduje się lapidarium, gdzie eksponowane są pozostałości nagrobków z pierwszego cmen-
tarza. 

Obecnie parafia liczy około 3,5 tysiąca wiernych. Liczba pochówków znacznie przekracza 
liczbę ochrzczonych, jednak aż 1/3 pogrzebów, to zmarli spoza parafii Gałków Duży, którzy 
pragnęli spocząć na ziemi swoich przodków. 

Powojenne cmentarze w Gałkowskich lasach
W lasach wokół Gałkówka niszczeją i zarastają żołnierskie cmentarze. Kiedyś tradycja naka-

zywała otaczać szacunkiem i opieką wszelkie miejsca wiecznego spoczynku, także groby wro-
gów. Jak jest dzisiaj?

Szukając grzybów czy dorodnych jagód wokół Gałkówka, można się natknąć na krzyże i na-
grobki. Jeszcze do dziś na tablicach można znaleźć napisy w języku polskim, rosyjskim i niemiec-
kim. Przez długie lata groby pozostawały nietknięte. Ponoć dopiero w latach sześćdziesiątych nie-
znane ręce wyrwały nagrobki i rozrzuciły po stokach kopca niedaleko drogi. Jak twierdzą rdzenni 
mieszkańcy Gałkówka, po pewnym czasie pojawiły się za to w okolicy domy na granitowych fun-
damentach. Dużo jest też rozkopanych, zarośniętych i pozbawionych nagrobków mogił. Trzeba 
uważać, żeby nie wpaść do którejś z rozkopanych kwater. Ponoć te dziury i doły w mogiłach pocho-
dzą z czasów, gdy Akademia Medyczna w Łodzi skupowała eksponaty do celów dydaktycznych – 
odpowiada, ale niezbyt pewnie, jeden z mieszkańców Gałkówka chcący zachować anonimowość. 

Porozrzucane mogiły w gałkowskich lasach to pokłosie wielu bitew, które na przestrzeni kil-

kuset lat miały miejsce w Gałkowie, w pobliskiej Pustółce czy Zielonej Górze. Dlaczego mogiły 
są tak zaniedbane, zniszczone i zapomniane? Przecież w Polsce wie każdy, że cmentarz, to cmen-
tarz. Niemcy w 1915 i 1917 roku chowali zabitych wrogów, przestrzegając konwencji międzyna-
rodowych. Takie inskrypcje, jak ta w gałkowskim lesie, nie były tylko rycerskim gestem. Dykto-
wała je też obawa przed złamaniem powszechnie obowiązujących zasad. W okresie II 
Rzeczpospolitej środki finansowe na utrzymanie żołnierskich cmentarzy były regularnie asygno-
wane ze skarbu państwa, a bezpośrednią opiekę przejęły organizacje społeczne. Przedwojenna 
gmina Gałkówek też wywiązała się z tych obowiązków. O rosyjskie mogiły z I wojny zadbali też 
niemieccy okupanci podczas II wojny światowej. Jednak potem przez ponad pięćdziesiąt lat, lasy 
wokół Gałkówka zarastały żołnierskie cmentarze. Problem opieki nad nimi zniknął tyleż bezgło-
śnie co skutecznie. Na cmentarzu postawiono wprawdzie symboliczny grób nieznanego żołnierza, 
a harcerze czasem odświeżą farbą niemiecki napis na starym kamieniu ale o mogiłach w lesie jak-
by w ogóle już zapomniano. Także i te z polskimi nazwiskami. Już ich prawie nie widać. A pol-
skie przysłowie mówi: czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Sprawa zatem w świadomości 
społecznej nie istnieje. Jednak pewien pracownik Wojewódzkiego, Konserwatora Zabytków w 
Piotrkowie twierdzi, że rząd RP posiada fundusze na cmentarze wojenne. Środki te przydzielane 
są na podstawie stosownie umotywowanego wniosku. Należy zatem zadbać o żołnierskie groby, 
jeżeli nie na zasadach ludzkiej przyzwoitości i szacunku dla zmarłych, to na mocy konwencji ge-
newskiej i haskiej. Wszak według tych praw walczymy do dzisiaj o nasze cmentarze we Lwowie, 
Wilnie czy nawet w Katyniu.                                                              
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Budżet Obywatelski dla Gałkówka
W październiku mieszkańcy 

naszej gminy głosowali na projek-
ty w ramach Budżetu Obywatel-
skiego Gminy Koluszki na rok 
2018. Jednym z trzech zadań z naj-
większą ilością uzyskanych gło-
sów, okazał się projekt przebudo-
wy boiska sportowego LKS w 
Gałkowie Dużym. 

Zadanie przewiduje wykona-
nie drenażu odwadniającego bo-
isko i wybudowanie studni głębi-
nowej, która zapewni w okresach 
suszy nawadnianie murawy. Przez 
wyrównanie skarp na bokach, po-
większeniu ma również ulec teren 
boiska. Zabieg ten ma wygospoda-
rować więcej miejsca do rekreacji rodzinnej oraz dać możliwość utworzenia innych sekcji spor-
towych. Wycince ma również ulec uschła topola, która powoduje zagrożenie dla osób przeby-
wających na terenie boiska i parkujących przy drodze.

Powyższe zadanie zostało wprowadzone do budżetu Gminy Koluszki i jest już na etapie re-
alizacji. Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace budowlane. 

W ramach programu utwardzania 
małych dróg w Gminie Koluszki, w 
mijającym roku nową nawierzchnię as-
faltową otrzymały następujące ulice na 
terenie Gałkówka: Północna, Krańco-
wa, Żeromskiego i Lipowa w Gałko-
wie Małym, oraz Przyrodnicza w Gał-
kowie Dużym. 

Niebawem Urząd Miejski będzie 
wdrażał kolejny etap utwardzania dróg 

gruntowych na terenie Gminy Koluszki. W większo-
ści będzie się on opierał o drogi, które sołectwa zgło-
siły w ramach współfinansowania z funduszy sołec-
kich. 

Jeśli chodzi o Gałkówek, w tabeli prezentujemy 
drogi, które zostały przewidziane do remontu na lata 
2018-2020. Kolejność prac nie jest jeszcze znana. 
Wszystko zależy od wyników przetargów, a te w 
ostatnim czasie są bardzo często powtarzane. Poniż-
sza lista może jeszcze ulec powiększeniu o kolejne 
drogi.         

Drogi gruntowe do utwardzenia do 2020 r. 
Gałków Mały: Krawiecka, nowa nawierzchnia w 
ulicach: Łódzkiej i Borowieckiej, Spacerowa, Za-
gajnikowa, Leśna, Sporna, Krótka, Niecała. Gał-
ków Duży: Czatolińska, Jesienna, Słoneczna, Let-
nia.

Utwardzanie dróg gruntowych

Budowa chodnika od kościoła do ul. Czatolińskiej

W drugim podejściu starostwo powiatowe wyłoniło wykonawcę do budowy ponad 300 
metrów chodnika przy ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym, za kościołem. Po wschodniej 
stronie drogi chodnik będzie ciągnął się na odcinku od zjazdu na drogę prowadzącą do cmenta-
rza do wysokości ul. Orzechowej, i dalej po zachodniej stronie drogi do ul. Czatolińskiej. 

www.koluszki.pl
Tu znajdziesz relacje z ostatnich wydarzeń  

oraz niezbędne informacje o Mieście i Gminie Koluszki. 
Zajrzyj również na koluszkowskiego facebooka. 

Trwa gazyfikacja Gałkówka 
Na wniosek mieszkańców, kilka lat temu Gmina Koluszki rozpoczęła rozmowy z Polską 

Spółką Gazownictwa w celu gazyfikacji Gałkowa. Na potrzeby oszacowania opłacalności i  za-
interesowania inwestycją, Spółka zbierała od mieszkańców wnioski o przyłączenie do sieci. Na 
ich podstawie powstał stosowny projekt inwestycji. 

Plany znacznie przyśpieszyły 
w sytuacji, gdy podjęto decyzję o 
przebudowie tzw. „Opalówki”, 
czyli ul. Zagajnikowej. Pojawiła 
się szansa, by sieć gazowa z Róży-
cy została przedłużona do ul. Dzie-
ci Polskich w Gałkowie Dużym. W 
maju 2017 roku Polska Spółka Ga-
zownictwa rozpoczęła gazyfikację 
obydwu części Gałkowa. Zadanie 
ma zostać zrealizowane do jesieni 
2018 r. Sieć gazowa pojawi się w 
tych ulicach, w których mieszkańcy 
złożyli deklaracje w 2014 r. Szansę 
na gazyfikację zyskali również ci 
mieszkańcy, którzy do tej pory nie 
zadeklarowali chęci przyłączenia, ale ich posesja znajduje się przy drodze, w której budowana 
będzie nitka gazowa. Mieszkańcy zainteresowani podłączeniem się do sieci gazowej proszeni są 
o kontakt z gazownią (Oddział: Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, tel. 42 675 92 00).  

Do sieci podłączone zostaną także budynki użyteczności publicznej zlokalizowane na tere-
nie Gałkowa Dużego, takie jak szkoła, ochotnicza straż pożarna, przedszkole i biblioteka. Spo-
śród nich najpilniejszą inwestycją jest gazyfikacja szkoły. 

Gmina Koluszki przeprowadziła również kolejny nabór dla mieszkańców z terenów wiej-
skich, celem sfinansowania ze środków unijnych m.in. możliwości przejścia z ogrzewania wę-
glowego na gazowe. Wniosek przeszedł i w najbliższych miesiącach będzie można już skorzy-
stać z dofinansowania. Na 128 złożonych wniosków, połowa pochodzi z Gałkowa Małego i 
Dużego.  

Ulice objęte gazyfikacją:
Gałków Mały: ul. Północna, ul. Krańcowa, ul. Spacerowa, ul. Wojska Polskiego,  

ul. Kopernika, ul. Smugowa, ul. Letniskowa, ul. Andrzeja, ul. Niecała, ul. Leśna, ul. Polna,  
ul. Napoleońska, ul. Towarowa, ul. Łódzka, ul. Nowa, ul. Sportowa, ul. Radwańska,  
ul. Krawiecka, ul. Ogrodowa, ul. Świętej Anny, ul. Brzezińska. 

Gałków Duży: ul. Jesienna, ul. Letnia, ul. Główna, ul. Dzieci Polskich, ul. Ludowa. 

Różyca: ul. Główna.
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Wymienią wodociąg  
i przebudują ujęcie wody

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej rozpoczęło wdrażanie progra-
mu, którego celem   jest poprawa jakości wody dostarczanej do mieszkańców z terenów wiej-
skich oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody. Na powyższe zadanie KPGK otrzymało bez-
zwrotne dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 2 mln zł. 
Całkowity koszt inwestycji to 3,5 mln zł. Powyższe środki posłużą do realizacji projektów w 
kilku ościennych sołectwach, w tym w Gałkowie Dużym.

Regny 
Jednym z ważniejszych zadań gminy jest modernizacja i stworzenie infrastruktury, która 

polepszy jakość wody użytkowanej przez mieszkańców byłego osiedla wojskowego w Re-
gnach. Ta, którą obecnie dostarcza wojsko, jest bardzo złej jakości. Ruszyły już prace związa-
ne z budową wodociągu doprowadzającego wodę do osiedla. Trwają również prace projektowe, 
których celem jest przebudowa stacji uzdatniania wody w Regnach.      

Gałków Duży
W Gałkowie Dużym KPGK przygotowuje się do przebudowy ujęcia wody. Planowana jest 

termomodernizacja budynku i dachu stacji, przebudowa instalacji elektrycznej i części techno-
logicznej, zakup nowych falowników oraz agregatu prądotwórczego. Modernizacja przewiduje 
także budowę awaryjnej studni głębinowej. Oprócz prac na ujęciu wody, wymieniony zostanie 
także stary wodociąg. W chwili obecnej w części ulicy Głównej i Dzieci Polskich w Gałkowie 
Dużym istnieją wodociągi azbestowo-cementowe o różnych średnicach, które wybudowane zo-
stały jeszcze w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia. Wodociągi ulegają częstym awariom, a arma-
tura przestaje być na tyle sprawna, by mogła właściwie działać. Obecnie podłączone są do nich: 
54 posesje w ul. Głównej i 29 posesji w ul. Dzieci Polskich. Spółka przewiduje, że na wymia-
nie wodociągu skorzysta około 300 mieszkańców Gałkowa Dużego.

Borowa
Zakończono właśnie budowę spinki wodociągowej w ul. Zielonogórskiej w Borowej. 

Obecnie trwa gromadzenie dokumentów odbiorowych. Niebawem rozpoczną się prace związa-
ne z przebudową ujęcia wody. Poza odgrzybieniem i termomodernizacją budynku stacji, planu-
je się zakup agregatu prądotwórczego, przebudowę instalacji elektrycznej i części technolo-
gicznej ujęcia wody, a także budowę studni głębinowej. Dodatkowa studnia ma zwiększyć 
możliwość pokrycia ewentualnego niedoboru wody w najbliższych lat, szczególnie w perspek-
tywie budowy wodociągu w osiedlu w Borowej.

Oprócz prac w powyższych miejscowościach, środki z dofinansowania posłużą także do 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wycieczkowej w Żakowicach (trwa obecnie procedu-
ra przetargowa), zakupu pojazdu pogotowia technicznego do usuwania awarii wodociągowych, 
oraz zakupu samojezdnej kosiarki. 

Wodociąg w Borowej
Pod koniec lata ma rozpocząć się budowa wodociągu w Borowej. Wodociąg ma ciągnąć się 

na długości 15 km. Dzięki niemu w wodę zostanie „uzbrojonych” ok. 600 nowych działek. 
Obecnie trwają prace projektowe. Potrwają one do końca lipca. Po ich zakończeniu ruszy budo-
wa. Koszt inwestycji to 2,3 mln zł. 

Gminny program ułatwia pozyskiwanie środków  
na docieplanie i zakup urządzeń grzewczych

Walczymy o czystsze powietrze
W 2016 r. Gmina Koluszki przyjęła program, którego zadaniem jest m.in. uruchomienie 

dotacji dla mieszkańców w ramach gospodarki niskoemisyjnej. Przyjęcie programu pozwala 
gminie stać się pośrednikiem w zdobywaniu dofinansowania na docieplanie prywatnych budyn-
ków, wymianę przestarzałych urządzeń grzewczych na bardziej wydajne i ekologiczne, oraz na 
nowe technologie w postaci paneli słonecznych czy pomp ciepła. Widać już pierwsze efekty.

Pieniądze na odnawialne źródła energii dla gminy i mieszkańców
Blisko roczne oczekiwanie na zatwierdzenie projektu opłaciło się. Gmina Koluszki otrzyma-

ła dofinansowanie w wysokości 3,7 mln zł na instalację odnawialnych źródeł energii. Przypomnij-
my, że w jego ramach mają pojawić się instalacje fo-
towoltaiczne na Urzędzie Miejskim w Koluszkach, na 
Hali Sportowej przy ul. Ludowej, na budynku Szkoły 
Podstawowej w Różycy, Szkoły Podstawowej w Dłu-
giem, oraz na budynku po Gimnazjum nr 2 w Kolusz-
kach. Tak zwane panele słoneczne umieszczone na 
dachach powyższych budynków spowodują, że staną 
się one praktycznie samowystarczalne jeśli chodzi o 
produkcję energii elektrycznej. Projekt, na który 
otrzymaliśmy dofinansowanie, przewiduje również 
montaż instalacji fotowoltaicznych u 163 mieszkań-
ców, kotłów na biomasę u 18 mieszkańców, oraz kolektorów słonecznych w 23 gospodarstwach. 

Termomodernizacja zasobu komunalnego
W celu zmniejszenia wydatków na energię elektryczną oraz niekorzystnego oddziaływania 

na środowisko, władze miasta wdrażają również projekt termomodernizacji zasobu komunalne-
go Gminy Koluszki. Realizacja prac termomodernizacyjnych ma rozpocząć się w przyszłym 
roku. Do wykonania kompleksowego ocieplenia wraz z podłączeniem i wymianą źródeł ciepła 
na ekologiczne, wytypowano 27 budynków, w tym kilka w Gałkówku. Całkowita wartość za-
dania to 30,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne sięgnie blisko 18 mln zł. Gmina Koluszki 
na wykorzystanie zabezpieczonych funduszy ma czas do 2023 r. Jednak jeżeli warunki na to po-
zwolą i znajdą się firmy chętne do szybkiego wykonania prac termomodernizacyjnych, inwe-
stycja docelowo ma zostać zrealizowana do końca 2018 r. 

Cele
Realizacja celów zawartych w programie gospodarki niskoemisyjnej ma spowodować, że 

do 2020 r. w naszej gminie emisji gazów cieplarnianych zredukowana zostanie o 9,38 proc., 
udział energii ze źródeł odnawialnych zwiększy się o 3,77 proc., a zużycie energii zmniejszy się 
o 13,57 proc.

Budynki objęte programem termomodernizacji na terenie Gałkówka:  
 ■ Gałków Duży ul. Dzieci Polskich 14 –budynek  użyteczności publicznej (Szkoła Podstawo-

wa w Gałkowie Dużym; 
 ■ Gałków Duży ul. Dzieci Polskich 20 – budynek użyteczności publicznej (Przedszkole w 

Gałkowie Dużym);
 ■ Gałków Duży ul. Dzieci Polskich 18 – budynek użyteczności publicznej (OSP Gałków Duży);
 ■ Gałków Duży ul. Dzieci Polskich 12 – budynek użyteczności publicznej i mieszkalny (budy-

nek po byłej przychodni);
 ■ Gałków Mały ul. 1 Maja 2 – budynek mieszkalny;

O co tyle szumu?
Z danych płynących w minionych latach z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środo-

wiska wynika, że Koluszki nie mogą narzekać na jakość powietrza. Jednak w centrum Kolu-
szek, na obszarze zamieszkiwanym przez ok. 3,4 tys. mieszkańców, odnotowuje się przekrocze-
nie średniej rocznej wartości poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10 (węglowodór o 
właściwościach rakotwórczych), który do powietrza dostaje się na skutek spalania przede 
wszystkim węgla, ale również na skutek emisji spalin. Oprócz profitów finansowych, gminny 
program gospodarki niskoemisyjnej ma zatem również przynieść wymierne korzyści w popra-
wie jakości powietrza na terenie naszej gminy.  

- W tych częściach miasta, gdzie mieszkańcy palą głównie w piecach, wieczorem, zwłasz-
cza w okresie zimowym, faktycznie jest bardzo ciężko oddychać. Niestety mamy dość słabo 
rozwiniętą miejską sieć ciepłowniczą, która ogrzewa jedynie osiedla bloków oraz budynki uży-
teczności publicznej. Pewnym rozwiązaniem w walce o czystość powietrza jest wykorzystanie 
do ogrzewania sieci gazociągowej. Jednak i w tym przypadku istnieją pewne bariery, które 
zniechęcają mieszkańców do podłączania się do gazociągu. Chodzi tu przede wszystkim o kwe-
stie finansowe, pojawiające się nie tylko na etapie instalacji urządzenia grzewczego i przyłącza, 
ale również w kontekście późniejszych rachunków za ogrzewanie. Stąd nasza troska o to, by 
ułatwić mieszkańcom finansowanie modernizacji swojego systemu grzewczego  - informuje 
Mateusz Karwowski, dyrektor wydziału inwestycji Urzędu Miejskiego w Koluszkach. 



Tydzień w Koluszkach 5lipiec 2018 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Gałkówek to bardzo stara miejscowość, 
której początki sięgają XII wieku, kiedy 
to założona została niewielka osada przy bro-
dzie na rzece Mrodze. W miejscu owego bro-
du rzekę przecinał trakt wiodący z Włocławka 
do Wolborza. Między rokiem 1232–1239 ksią-
żę Konrad Mazowiecki dokonał aktu zamiany 
wsi z biskupem kujawskim Michałem. Biskup 
oddał księciu Będków, a w zamian otrzymał 
Gaucov (Gałków). Ta pierwsza wzmianka hi-

storyczna o Gałkowie znajduje się w niedato-
wanym dokumencie wystawionym w Płocku. 
Dokument znajduje się w Archiwum Głów-
nym Akt Dawnych w Warszawie, a jego skan 
w Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałko-
wie Dużym. Nieznana jest dokładna data loka-
cji wsi Gałków, ale na pewno było to przed 
1348r. W chwili obecnej nie ma już śladu ani 
dawnego dworku, ani przyległych domostw. 
W wieku XVII obok folwarku istniała już wieś 
składająca się z 10 osad i dwóch karczm oraz 
młyna. Od roku 1797 tereny wsi Gałków 
wchodziły w skład dóbr królewskich i były ad-
ministrowane przez króla pruskiego. W roku 
1807 Gałkówek przeszedł na własność rządu 
francuskiego jako rekompensata wojenna Prus 
na rzecz zwycięskiego cesarza Napoleona I 
Bonaparte. W roku 1808 Gałków znalazł się 
w Księstwie Warszawskim i utworzono tu Do-
bra Narodowe. W roku 1818 uruchomiono 
szkołę powszechną w Gałkowie. Na przełomie 
XIX i XX wieku przez Gałków poprowadzono 
kolej żelazną z Koluszek do Łodzi jako odno-
gę kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Tory po-

dzieliły miejscowość na Gałków Duży i Mały. 
Okres międzywojenny to czas dużych zmian 
i ożywionej działalności społecznych w Gał-
kowie. Działa wtedy we wsi m.in. Kółko Rol-
nicze, Teatr Dramatyczny, Związek Harcer-
stwa Polskiego, Koło Gospodyń Wiejskich, 
klub sportowy, itp.

We wsi lub opodal wsi Gałków, podobnie 
jak w innych regionach Polski, toczyły się po-
tyczki i zmagania militarne XIX i XX stulecia 

(przede wszystkim podczas powstania stycz-
niowego, pierwszej i drugiej wojny świato-
wej). Pamiątki tych zdarzeń znajdują się w 
Gałkowie do dnia dzisiejszego.

Lata 50 stoją pod znakiem dość bujnego 
rozwoju życia kulturalnego w Gałkówku, 
działają wówczas teatr, świetlica, biblioteka, 
zespół ludowy, Uniwersytet Ludowy. W roku 
1973 Gałków przestał być gminą i od tej pory 
wchodzi w skład gminy Koluszki.

Ewa Joanna Potańska
(Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego 

w Tomaszowie Mazowieckim)
Andrzej Potański

(Muzeum im. Leokadii Marciniak  
w Gałkowie Dużym)

Krzysztof Tomasz Witczak
(Uniwersytet Łódzki,  

Wieluńskie Towarzystwo Naukowe)

Powyższy artykuł  jest obszernym frag-
mentem tekstu zamieszczonego w książce 
„Blisko i Daleko II” sympozjum regionali-
stów - Praszka 2016.

Kilka słów o historii Gałkówka Oświetlenie uliczne w Gałkówku 
Ogłoszony został przetarg na wykonanie projektów oświetlenia ulicznego w Gałkowie 

Dużym i Gałkowie Małym. Przeznaczono na ten cel 130 tys. zł. Podstawowym zadaniem pro-
jektowanego oświetlenia ulicznego jest wskazywanie drogi mieszkańcom w porze nocnej i 
wzrost poczucia bezpieczeństwa. Odpowiednio dobrane oświetlenie uliczne pozwoli także na 
wyeksponowanie walorów Gałkówka, nadając miejscowości odpowiedni charakter i prestiż. 

Inwestycje w budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gałkówka następowały w różnych okre-
sach, stąd różny jest stan i zastosowane rozwiązania techniczne. Duża część oświetlenia ulicznego 
oparta jest na przestarzałych technologicznie lampach, pochłaniających niewyobrażalnie dużo ener-
gii w stosunku do lamp najnowszej generacji. Wszyscy znamy efekt zniekształcania barw oświetla-
nego obszaru, migotania światła latarni i sytuacje, kiedy nie wszystkie lampy są włączone.

Inwestycja Gminy Koluszki w infrastrukturę związaną z oświetleniem ulicznym ma służyć 
poprawie jakości i poziomu życia mieszkańców Gałkowa Dużego i Gałkowa Małego. Prace 
projektowe mają potrwać do końca roku. Gmina jest w trakcie ogłaszania postępowania prze-
targowego. Następnie rozpocznie się etap realizacji. Inwestycje będą realizowane etapami, 
w zakresie i stopniu zależnym od dostępnych środków budżetowych Gminy Koluszki.

Zestawienie ulic przeznaczonych do oświetlenia w Gałkowie Dużym i Gałkowie Małym:
          

 Gałków Duży
- ul. Jesienna w całości na odcinku ok 600 m,
- ul. Dzieci Polskich od Orzechowej do Gałkówka Parceli na odcinku ok 650 m,
- ul. Armii Krajowej od ul. Głównej do Południowej na odcinku ok 700 m,
- ul. Skrajna od ul. Głównej na odcinku 200 m,
 Gałków Mały Wschód I
- ul. Zagajnikowa od ul. Partyzantów do Łódzkiej na odcinku ok 900 m,
- ul. Zgodna od ul. Partyzantów do Łódzkiej na odcinku ok 500 m,
- ul. Brzozowa od ul. Partyzantów do Łódzkiej na odcinku ok 600 m, 
- ul. Andrzeja od ul. Łódzkiej do Lipowej + ul. Andrzeja 17 na odcinku ok 650 m,
- ul. Letniskowa od ul. Partyzantów do Łódzkiej na odcinku ok 1000 m,
- ul. Łąkowa od ul. Łódzkiej do Partyzantów na odcinku ok 1000 m,
- ul. Lipowa na odcinku ok 450 m, 
- ul. Borowiecka od Łódzkiej do Krańcowej na odcinku ok 600 m,
- ul. Krótka od ul. Borowieckiej do Łódzkiej na odcinku ok 300 m.
 Gałków Mały Wschód II
- ul. Zacisze na odcinku ok 500 m,
- ul. Smugowa na od ul. Marysieńki na odcinku ok 500 m, 
- ul. Parkowa od ul. Łódzkiej na odcinku ok 300 m, 
- ul. Okrzei od ul. Łódzkiej do Kolejowej na odcinku ok 600 m, 
- ul. Kolejowa od ul. Towarowej do Mickiewicza na odcinku ok 600 m,
- ul. Stawowa od ul. Miłej do Okrzei ok 200 m,
- ul. Miła od ul. Kolejowej na odcinku ok 700 m, 
- ul. Towarowa od ul. Kolejowej do Łódzkiej na odcinku ok 650 m,
- ul. Mikołaja na odcinku ok 200 m.
 Gałków Mały Zachód
- ul. Krawiecka od ul. Wojska Polskiego do Łódzkiej na odcinku ok 900 m,
- ul. Północna od Łódzkiej do Kolejowej na odcinku ok 500 m, 
- ul. Ogrodowa od ul. Łódzkiej do ul Wojska Polskiego na odcinku ok 1000 m, 
- ul. Akacjowa od ul. Łódzkiej do lasu na odcinku ok 900 m,
- ul. Cicha od ul. Łódzkiej do lasu na odcinku ok 800 m,
- ul. Sportowa od ul. Łódzkiej do Kolejowej na odcinku ok 500 m,
- Skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i Łódzkiej. 
- ul. Łódzka od ul. Wojska Polskiego przez las do Justynowa wzdłuż budowanej scieżki rowe-

rowej na odcinku około 1800 m.
Lista będzie uzupełniana o kolejne ulice.

Kanalizacja sanitarna  
w Gałkowie Dużym i Gałkowie Małym

W ostatnich kilku latach w Gminie Koluszki nastąpił bardzo dynamiczny wzrost in-
westycji w zbiorcze sieci kanalizacyjne. Jest to wynik sprawnie działającego samorządu 
lokalnego oraz dostępności środków na inwestycje komunalne z funduszy europejskich.

Intensywny rozwój sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Koluszki ma miejsce nie tylko 
na terenie miasta, ale także w coraz większym stopniu na terenach wiejskich.

Radni Gminy Koluszki zatwierdzili już plan rozbudowy kanalizacji sanitarnej. Efektem 
tego było rozpisanie przetargów na wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w kolejnych 
miejscowościach, m.in. w Gałkówku. Kluczowym elementem gospodarki ściekowej sieci kana-
lizacyjnej Gałkowa Dużego będzie kolektor sanitarny wraz z przeciskiem pod torami kolejowy-
mi, który pozwoli etapami skanalizować Gałków Mały, a także włączyć do sieci kanalizacji 

sanitarnej osiedle wielorodzinne, tzw. wojskowe w Gałkowie Małym. Dla mieszkańców 
powyższego osiedla budowa kanalizacji będzie miała pierwszorzędne znaczenie. Rozwiązany 
zostanie bowiem wieloletni problem, związany ze źle działającą, starą oczyszczalnią 
wojskową.

Na przestrzeni najbliższych miesięcy będą trwały prace projektowe. Gmina Koluszki pro-
wadzi także rozmowy w celu podpięcia miejscowości Borowa do kanalizacji w Gminie Brójce. 
Tego rodzaju działania, w dalszej perspektywie pozwoliłyby na skanalizowanie pozostałej czę-
ści Gałkowa Małego bez potrzeby budowania w Borowej własnej oczyszczalni ścieków. Roz-
mowy prowadzone były także z innym samorządem. W ich wyniku Gmina Andrespol wyraziła 
zgodę na przyłączenie do swojej sieci kanalizacyjnej sołectwa Zielona Góra. Gmina Koluszki 
będzie podejmować konkretne decyzje oczywiście dopiero w przypadku, gdy Zielona Góra 
zdecyduje się nie odłączać od naszej gminy.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gałkowa Dużego i Gałkowa Małego przyczyni 
się do poprawy standardu życia mieszkańców i przyspieszenia tempa rozwoju obu miejscowo-
ści, a zlikwidowane w efekcie szamba wpłyną na polepszenie warunków ekologicznych w Gał-
kówku poprzez ochronę wód naziemnych i gruntowych oraz gleby.  
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Strażnicy Pamięci w Gałkowie Dużym
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości 

nie zasługuje na szacunek teraźniejszości 
i nie ma prawa do przyszłości.

Józef Piłsudski

Pamięć ludzka jest ulotna, a historia powinna być przekazywana w lokalnych społeczno-
ściach. Dlatego też naszym zadaniem jest wychowanie patriotyczne w szacunku do minionych 
czasów i ich ludzkiego, humanitarnego wymiaru. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Gałkowie Dużym przyjęła misję Strażników tej historii, przypomnienia wielkich 
wydarzeń w naszym lokalnym wymiarze. Obecny rok 2018 obfituje w liczne jubileusze. Nasza 
społeczność będzie obchodzić aż trzy wspaniałe wydarzenia :

-  200-lecia Utworzenia Szkoły
-  100-lecia Odzyskania Niepodległości
-  80-lecia Nadania Imienia Patrona - Marszałka Józefa Piłsudskiego
Wszystkie trzy rocznice zachęcają nas do świętowania w szczególny sposób.
Głównym naszym celem jest ukazanie młodym znaczenia historii i tradycji w „ małych oj-

czyznach „ dla budowania świadomości narodowej, kultywowania tradycji patriotycznych 
krzewiących kulturę oraz pozostawienie trwałych śladów dla kolejnych pokoleń uczniów Szko-
ły Podstawowej w Gałkowie Dużym.

Co u nas już się dzieje?
W lutym powstał Komitet Organizacyjny obchodów Jubileuszu szkoły, w skład którego 

wchodzą: Waldemar Chałat - Burmistrz Koluszek, Mirosław Supera - wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej, radni - Paweł Lewiak oraz Ewa Wiktorowska, ks. proboszcz Sławomir Ochoc-
ki, Dominik Trojak, Andrzej Potański, Jan Marciniak, Zdzisław Petrykowski, Edward Solarek, 
Krystyna Sitek, Małgorzata Skwarka oraz Rada Rodziców Szkoły. Grono życzliwych i otwar-
tych na pomoc i wspieranie nas w przygotowaniach wciąż się powiększa  za co wszystkim z ca-
łego serca serdecznie dziękujemy

Dla uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i 200 - lecie powstania na-
szej szkoły włączamy się w Ogólnopolski Projekt Niepodległa.

Dzięki współpracy z PERN w Koluszkach, w kwietniu 2018 r.  w naszej szkole zaprezen-
towana była wystawa „W drodze do Niepodległości”.

Krystyna Warczyk
Dyrektor Szkoły

 

     

 

 

 

       
      SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO  
                                        W GAŁKOWIE DUZYM   
https://spgalkow.edupage.org                                              tel. 44 714 58 43 

Kalendarz przyszłych i minionych wydarzeń:
v 5 XII 2017 r. godzina 17.00 - „Spotkanie pokoleń”- śpiewanie pieśni legionowych, SP i Ze-

spół Śpiewaczy Gałkowianie w 150 rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego.
v III 2018 r. - gminny konkurs plastyczny Portret Legionisty, Wodza - Marszałka Józefa Pił-

sudskiego.
v 11 V 2018 r. - Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Moja Ojczyzna” dla klas I-IV szkół w 

Gminie Koluszki - Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym.
v 18 V 2018 r. - Powiatowy Konkurs Recytatorski „Pro Patria” dla klas V-VII i oddziały gim-

nazjalne – Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach.
v 29 IX 2018 r. „Bieg Niepodległości” z okazji 200-lecia Szkoły Podstawowej w Gałkowie 

Dużym. Dystans 5 km.
v 12 X 2018 r. - uroczystość z okazji 200-lecia Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym

– godz. 10.00 - uroczysta Msza Święta Dziękczynna - Parafia Świętej Trójcy w Gałkowie 
Dużym

– godz. 11.30 – przemarsz uczestników uroczystości do Szkoły Podstawowej w Gałkowie 
Dużym

– godz. 12.00 – Gala Jubileuszowa w hali sportowej szkoły
– godz. 14.00 – zwiedzanie szkoły i wystaw związanych z Jubileuszem. Spotkania integra-

cyjne pokoleń
v 13 X 2018r. godz. 10.00 - Dzień Otwarty dla Absolwentów
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HISTORIA SZKOŁY

ROK 1818 - UTWORZENIE SZKOŁY
ELEMENTARNEJ W GAŁKOWIE
„Jest szkółka zaprowadzona we wsi Gałkowie kosztem parafii  i stosownie 

do Instrukcji Rządowych, do której dzieci obojej płci chodzą na naukę zimową 
porą.” – Taki wpis znajdujemy w Księdze Parafialnej z 22 marca 1819 r. podpi-
sany przez Stanisława Staszica.

STOPNIE ORGANIZACYJNE SZKOŁY W GAŁKOWIE

1818-1918 (sto lat) - szkoła jednoklasowa z klasami I-IV
1919 - szkoła dwuklasowa
1920 - szkoła trzyklasowa
1922 - szkoła czteroklasowa (4 nauczycieli, 188 uczniów)
1933 - szkoła sześcioklasowa
1934 - siedmioklasowa szkoła powszechna (14 oddziałów)
1966 - ośmioklasowa szkoła podstawowa (16 oddziałów w 8 izbach lekcyjnych, 2 zmiany)
1999 - sześcioklasowa szkoła podstawowa i trzyletnie gimnazjum
2007 - Zespół Szkół w Gałkowie Dużym,  skład którego wchodzi sześcioklasowa  

        szkoła podstawowa i trzyletnie gimnazjum
2017 - stopniowa likwidacja gimnazjum

SIEDZIBA SZKOŁY

1818-1836 - w zabudowaniach folwarcznych majątku Jana Bucholca i w izbach gospodarzy
1837 - własny budynek szkolny z 1 izbą lekcyjną i mieszkaniem nauczyciela 
           (80 uczniów w klasach I-IV)
1935 - nowy budynek szkolny  (8 izb lekcyjnych i mieszkanie kierownika szkoły)
1994 - rozbudowa, powstaje nowe skrzydło budynku szkolnego
2004 - oddana zostaje hala sportowa

SZKOŁA MIAŁA 2 PRZERWY W FUNKCJONOWANIU:

1914-1916 - I wojna światowa (szkoła była nieczynna, zajęta przez wojska rosyjskie, 
później niemieckie, wszystkie akta szkolne były całkowicie zniszczone)

10.01.1940 - 11.02.1945 - II wojna światowa (budynek szkolny został zamieniony w 
niemiecką  komórkę celną. Zajęcia odbywały się jako tajne nauczanie w organistówce. Naj-
większy wkład w organizację tajnego nauczania miała nauczycielka Leokadia Marciniak)

KIEROWNICY I DYREKTORZY SZKOŁY
1920-1933 Szkoła Podstawowa Franciszek Przymus
1933-1965 Szkoła Podstawowa Roman Zrobek
1965-1992 Szkoła Podstawowa Helena Rajska
1992-2000 Szkoła Podstawowa Ewa Czapnik
2000-2003 Szkoła Podstawowa Jadwiga Skwarka
1999-2007 Gimnazjum Jolanta Kruś
2003-2006 Szkoła Podstawowa Katarzyna Mrówka
2006-2007 Szkoła Podstawowa Katarzyna Czapnik
2007-2012 Zespół Szkół Katarzyna Czapnik
2012-2017 Zespół Szkół Krystyna Warczyk
2017- Szkoła Podstawowa Krystyna Warczyk

PATRONI SZKOŁY W GAŁKOWIE
Pierwszym patronem szkoły podstawowej od 1938r był Marszałek Józef Piłsudski,               

od X 1978 r. Czesław Szymański („Ceniek”), w X 2008r. powrót szkoły do imienia Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. Od XII 2001 r. gimnazjum nosiło imię Adama Mickiewicza.

Nowe place zabaw w Gałkowie Dużym  
i w Gałkowie Małym

Gmina Koluszki ma już gotowe projekty i uzyskane pozwolenia na budowę nowych pla-
ców zabaw w Gałkowie Dużym oraz w Gałkowie Małym. Plac zabaw powstanie też w Boro-
wej. 

Plac zabaw w Gałkowie Dużym, zo-
stanie zlokalizowany na działce gminnej, 
na terenie Szkoły Podstawowej w Gałko-
wie przy ul. Dzieci Polskich 14. Teren jest 
ogrodzony, posiada dojazd od strony uli-
cy, przez teren szkoły. Wybrana lokaliza-
cja spełnia wymogi pod względem nasło-
necznia oraz w zakresie stosowanych 
odległości jakim powinny odpowiadać 
tego typu inwestycje.

Projekt ma na celu stworzenie dodat-
kowego miejsca rekreacji i zabaw dla 
dzieci, które zapewni dzieciom bezpiecz-
ne warunki do kształtowania sprawności 
fizycznej w sposób pozwalający im rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne. Plac zabaw to 
coś więcej niż tylko miejsce, gdzie dzieci przyjemnie mogą spędzić czas. Poprzez place zabaw 
promuje się zdrowy styl życia - promocja zdrowia, nauki i integracji społecznej wśród dzieci. 
Place zabaw i urządzenia tam zamontowane inspirują najmłodszych do twórczego i kreatywne-
go myślenia, rozwijają ich sprawność fizyczną, umiejętności sensoryczne i emocjonalne oraz 

kształtują charakter. W ramach przedsięwzięcia 
przewiduje się wykonanie nawierzchni z pia-
sku oraz nawierzchni trawiastej, które zapew-
nią bezpieczne korzystanie z urządzeń na placu 
zabaw, dostawę i montaż urządzeń rekreacyj-
nych, elementów małej architektury oraz 
ukształtowanie terenu wokół placu zabaw. Za-
proponowano urządzenia drewniane i metalo-
we na placu zabaw, montowane na kotwach 
stalowych, które będą jak najbardziej różno-
rodne i zapewnią realizację dziecięcej potrzeby 
zabawy oraz możliwość rozwijania umiejętno-
ści motorycznych. 

Zakupione też zostaną elementy małej archi-
tektury (regulamin placu zabaw, kosze, ławki).

Wartość całkowita placu zabaw w Gałko-
wie Dużym wg. kosztorysu inwestorskiego to 
107 tys. zł z czego wysokość dofinansowania 
to 68 tys. zł. Środki pochodzą z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich.

Natomiast plac zabaw w Gałkowie Małym 
zostanie zlokalizowany na działce gminnej pomiędzy ulicą Zacisze, a ulicą Brzezińską. Ogólna 
powierzchnia placu zabaw wyniesie 1272 m2. Wybrana lokalizacja spełnia wymogi pod wzglę-
dem nasłonecznia oraz w zakresie stosowanych odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa budowlanego. Dotychczasowe ogrodzenie działki zostanie zdemontowane i wykonane 
nowe. Od strony ul. Brzezińskiej zaprojektowano ogrodzenie betonowe o wysokości 1,5 m. Z 
boku będzie ogrodzenie z siatki ocynkowanej. Od strony ul. Zacisze zaprojektowano ogrodzenie 
panelowe ocynkowane o wysokości 1, 5 m. Od strony ul. Zacisze zaprojektowana została także 
furtka panelowa ocynkowana o szerokości 1 m i wysokości 1,5 m. 

Głównym założeniem projektu było stworzenie 
placu zabaw, który zapewni dzieciom bezpieczne wa-
runki do kształtowania sprawności fizycznej w sposób 
pozwalający im rozładować napięcia emocjonalne i fi-
zyczne. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się do-
stawę i montaż urządzeń rekreacyjnych, elementów 
małej architektury oraz ukształtowanie terenu wokół 
placu zabaw. Szczegółowo rozwiązania projektowe 
graficznie przedstawia projekt zagospodarowania te-
renu placu. Urządzenia zostały rozmieszczone w taki 
sposób, by zapewnić zachowanie bezpiecznych stref 
pomiędzy urządzeniami oraz umożliwić bezpieczne 
korzystanie z poszczególnych sprzętów.

Wartość całkowita inwestycji polegającej na budo-
wie placu zabaw w Gałkowie Małym to 126 tys. zł, z 
czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych to 80 
tys. zł. 

Zakończono już procedurę przetargową na wyło-
nienie wykonawcy powyższych inwestycji. Place za-
baw maja powstać do końca września 2018 r.
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Feliks Bińkowski- sportowiec senior, ko-
larz, lekkoatleta, ciężarowiec, uczestnik 
Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Europy i 
Mistrzostw Świata Weteranów, zdobywca 
wielu medali na obydwóch półkulach, mię-

dzynarodowy sędzia I klasy w dyscyplinie 
podnoszenia ciężarów, wieloletni zastępca 
burmistrza Koluszek, emerytowany nauczy-
ciel, działacz L.Z.S., wychowawca młodych 
sportowców.

- Zawsze staram się być aktywny, mimo 
że od kilkunastu  lat jestem na emeryturze to i 
tak pełnię kilka funkcji społecznych. Od mło-
dzieńczych lat byłem społecznikiem i działa-
czem sportowym i samorządowym. Ponad 35 
lat byłem prezesem Klubu LKS „Gałkówek”,  
siedem kadencji radnym w tym cztery razy 
gminnym, dwa razy wojewódzkim i jeden raz 
powiatowym. Najważniejsza sprawa, to być 
aktywnym, także  fizycznie, uprawiając ćwi-
czenia ogólnorozwojowe ale i siłowe, ponie-
waż one pobudzają tkanki mięśniowe do ży-
cia. Często zauważam u moich rówieśników, 
że wchodząc w wiek emerytalny zaczynają 
stosować tzw. wypoczynek bierny. Jest to za-
bójcze dla człowieka, ponieważ zwiększa się 
masa ciała, a mięśnie wiotczeją i umysł obu-

Sylwetka Mistrza Medalowa „biografia” Feliksa Bińkowskiego 
• Mistrzostwa Świata Weteranów Wiedeń, Austria 1995 rok - III miejsce – brązowy medal,
• Mistrzostwa Europy Weteranów Havirov, Czechy 1996 rok – II miejsce – srebrny medal,
• Mistrzostwa Świata Weteranów Koszalin, Polska 1997 rok – III miejsce – brązowy medal,
• Olimpiada Weteranów – Portland, USA 1998 rok – III miejsce – brązowy medal w dwubo-

ju, I miejsce – złoty metal w podrzucie,
• Mistrzostwa Europy Weteranów Elz, Niemcy 1998 – I miejsce – złoty medal,
• Mistrzostwa Europy Kazincbarcika, Węgry 1999 rok – II miejsce – srebrny medal,
• Mistrzostwa Świata Weteranów Glasgow, Szkocja 1999 – III miejsce – brązowy medal,
• Mistrzostwa Świata Weteranów Kefalonia, Grecja 2001 rok – II miejsce- srebrny medal,
• Mistrzostwa Europy Weteranów Sztokholm, Szwecja 2002 rok- II miejsce -srebrny medal,
• Igrzyska Olimpijskie Melbourne, Australia 2002 rok – III miejsce - brązowy medal,
• Igrzyska Europejskie Weteranów Togliatti, Rosja 2003 rok – IV miejsce,
• Mistrzostwa Europy Weteranów Eysines, Francja 2003 rok – II miejsce – srebrny medal,
• Mistrzostwa Świata Weteranów Baden, Austria 2004 rok – II miejsce- srebrny medal,
• Igrzyska Olimpijskie Edmonton, Kanada 2005 rok – IV miejsce,
• Mistrzostwa Europy Weteranów Heinsheim, Niemcy 2006 rok – II miejsce – srebrny me-

dal, Mistrzostwa Europy Weteranów Limassol, Cypr 2007 rok- IV miejsce w podrzucie, III 
miejsce w rwaniu,

• Mistrzostwa Świata Kazincbarcika, Węgry 2007 rok – II miejsce – srebrny medal,
• Mistrzostwa Europy Weteranów Bohumin, Czechy 2008 rok – II miejsce, srebrny medal,
• Igrzyska Olimpijskie Sydney, Australia 2009 rok – III miejsce – brązowy medal,
• Mistrzostwa Europy Weteranów Bad Rappenau, Niemcy 2011 – II miejsce – srebrny medal,
• Igrzyska Europejskie Weteranów Lignano, Włochy 2011 – III miejsce – brązowy medal,
• Mistrzostwa Europy Weteranów Lankaran, Azerbejdżan 2012 - I miejsce – złoty medal,
• Mistrzostwa Świata Weteranów Lwów, Ukraina 2012 – III miejsce – brązowy medal,
• Igrzyska Olimpijskie Turyn, Włochy 2013 rok – 2 X  III miejsce – brązowy medal,
• Mistrzostwa Świata Weteranów Kopenhaga, Dania 2014 – III miejsce – brązowy medal,
• Mistrzostwa Europy Weteranów Nakhichivan, Azerbejdżan 20016 – II miejsce – srebrny 

medal
• Igrzyska Olimpijskie Weteranów w Podnoszeniu Ciężarów,  Nowa Zelandia2017-brązowy 

Medal Word Masters Gamez
• Europen Masters, Otwarte światowe Igrzyska Elejko, Malme 2017- brązowe medale
• Mistrzostwa Polski Weteranów, Więcbork 2017- Złoty ,medal; w 2-boju
• Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce, Toruń 2017-trójskok-złoty medal, 60 m 

-złoty medal, 200 m. srebrny medal
• Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce na Otwartym Stadionie, Kraków 2017 - 100 m - zło-

ty medal, 200 m, srebrny medal, trójskok - srebrny medal.

Igrzyska Olimpijskie – 5 brązowych medali
Portland – USA
Melbourne – Australia
Vancouver – Kanada
Sydney – Australia
Turyn – Włochy

miera. W rozmowach z ludźmi podeszłego 
wieku staram się ich przekonać do prowadze-
nia aktywnego życia. Stawiam im za przykład 
własną osobę - powiedział Pan Feliks Biń-
kowski.

Uczniowie Mistrza 
Feliks Bińkowski doczekał się dobrych 

wyników swoich wychowanków w LZS. Na-
leżą do nich rodzeństwo Honorata i Karol 
Kłosowscy. 

- Podnoszeniem ciężarów zainspirował 
mnie brat. Po pierwszym tygodniu treningów 
wszystko mnie bolało i chciałam zrezygno-
wać, ale trener zapisał mnie na zawody i mu-
siałam jechać. Na zawodach zajęłam wysokie 
miejsce i to mnie zmobilizowało. Z każdym 
treningiem czułam, że coraz bardziej lubię ten 
sport. Trener uczył mnie techniki, wspierał, 
dopingował. Dzięki niemu tak daleko za-
szłam. Moim marzeniem jest zostać Mistrzy-
nią Polski - dzieli się z nami swoim marze-
niem młodziutka Honorata Kołosowska, 
podopieczna mistrza Bińkowskiego. 

Spod ręki Mistrza Feliksa Bińkowskiego 
mogą wychodzić tylko gwiazdy sportowe. 
Wierzymy w to i tego Panu Feliksowi życzy-
my! 
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Nowy samochód bojowy  
dla OSP Borowa

W grudniu 2017r. jednostka OSP z Borowej wzbogaciła się o nowy lekki samochód bojo-
wy. Jest to pojazd na wskroś nowoczesny, o przodujących parametrach techniczno-użytkowych.  
Radość tym większa, że jest to pierwszy nowy samochód w 95-letniej historii jednostki OSP w 
Borowej. Władze Gminy Koluszki wykazały się wyjątkową aktywnością, stanęły na wysokości 
zadania i dzięki ich staraniom skuteczność działań ratowniczo gaśniczych, komfort pracy stra-
żaków w Borowej i zarazem bezpieczeństwo lokalnej społeczności naszej gminy zdecydowanie 
wzrośnie. 

Dotychczasowy wysłużony samochód nie gwarantował już należytego poziomu bezpie-
czeństwa jakiego oczekuje się od tego typu samochodów, które przecież często poruszają się 
jako pojazdy uprzywilejowane w ruchu. Wymiana posiadanego samochodu ratowniczo-gaśni-
czego umożliwi skuteczniejsze i szybsze udzielenie pomocy przy jednoczesnej minimalizacji 
skutków wypadków dla poszkodowanych a w przypadku katastrof naturalnych zmniejszy ich 
negatywny wpływ na środowisko, co pośrednio pozwoli na zmniejszenie strat społeczno – eko-
nomicznych. Nowoczesny sprzęt pozwoli na podejmowanie bardziej efektywnych działań. 
Przy występujących coraz częściej miejscowych zagrożeniach związanych ze zjawiskami at-
mosferycznymi, takimi jak wichury, intensywne opady deszczu, czy jak ubiegłoroczne gradobi-
cie oraz związanych z usuwaniem wycieków płynów eksploatacyjnych z dróg, samochody lek-
kie stanowią bardzo dobre narzędzie do działań, pozwalając na sprawny przewóz sprzętu i 
zastępów strażaków na miejsce zdarzenia. 

W wielu miejscowościach, w tym także w Gałkówku, posesje często znajdują się w gęstej 
zabudowie, gdzie lekki samochód pozwala na łatwiejsze manewrowanie. Ponadto, nowy, lekki 
samochód ratowniczo-gaśniczy, który jest niezwykle funkcjonalny, pozwala na zapewnienie 
dobrego komfortu pracy strażaków i załatwi wiele drobnych interwencji. Pojazd wyposażony 
jest m.in. w kamerę cofania wraz z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Jak na swo-
je gabaryty, cechuje go wysoka dzielność terenowa i relatywnie wysokie zdolności bojowe. Za-
łoga pojazdu wynosi 6 osób, w zabudowie przewidziano miejsce do przewozu podstawowego 
sprzętu ratowniczo-gaśniczego, a ponadto pojazd ma zbiornik na wodę o pojemności 1000 li-
trów i 100 litrów piany. Pojazd wyposażony został w działko wodnopianowe o wydajności 
800l/min, pompę wysokiego ciśnienia i linię szybkiego natarcia, która umożliwia podawanie 
wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Przy szybkiej interwencji wystarczy, 
by pożar w zarodku opanować, czy „normalny” pożar traw ugasić, a nawet bez problemu uga-
sić płonący samochód.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy jest w stanie zainteresować także młode pokolenie, 
które widząc nowy sprzęt chętniej wstępuje w szeregi młodzieżowych drużyn pożarniczych, by 
z czasem zastąpić starszych druhów w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Aby skutecznie 
nieść pomoc, druhowie ochotnicy powinni doskonalić swoje umiejętności i wzbogacać wiedzę 
poprzez ćwiczenia i szkolenia. Nowe lekkie samochody pożarnicze pozwolą na zwiększenie 
możliwości, bezpieczeństwa i komfortu w pracy z młodzieżą. m.in. w czasie przewozu drużyn 
na zawody sportowo-pożamicze, turnieje i inne organizowane dla młodzieży przedsięwzięcia. 
Od razu można spać spokojniej gdy takie auto czeka w remizie by w razie potrzeby służyć 
mieszkańcom, a także wspierać akcje prowadzone przez Państwową Straż Pożarną. 

Przypomnieć należy, że kilka lat wcześniej nowy samochód strażacki przyjechał także do 
Gałkowa Dużego, a kolejny nowy wóz bojowy może znaleźć się w jednostce OSP w Gałkowie 
Dużym już w 2019 r., gdyż złożony został wniosek o dofinansowanie. 

Parking przed szkołą  
w Gałkowie Dużym już coraz bliżej

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym skarżą się, że w godzinach 
szczytu w trakcie dowożenia i odbioru dzieci ze szkoły czy przedszkola, nie ma gdzie zaparko-
wać samochodu. Obecnie dzieci muszą wyskakiwać z samochodów na ruchliwej ulicy Dzieci 
Polskich. Ruch szczególnie się nasila po otwarciu przejazdu kolejowego.

Gałkowianie opowiadają, że na tej ruchliwej ulicy nie ma możliwości bezpiecznego zatrzy-
mania auta, nie mówiąc już o jego zaparkowaniu. 

- Gdy podwożę mojego ośmioletniego syna do szkoły, bardzo często muszę zatrzymywać 
samochód niemal na środku ulicy. Michał wyskakuje z auta i idzie na lekcje. To bardzo ryzy-
kowne, bo ruch jest bardzo duży, szczególnie po otwarciu przejazdu kolejowego gdy ruszają 
oczekujące na przejazd samochody  - opowiada mieszkanka Gałkowa Małego. 

- Czasem, jak dzieci wyjeżdżają na wycieczkę, to na Dzieci Polskich zatrzymuje się auto-
kar blokując jezdnię z braku zatoki parkingowej. Wtedy jest prawdziwy dramat - dodaje inny 
rodzic. Problem ten szczególnie uwidocznił się z chwilą, gdy policja zaczęła rygorystyczniej 
podchodzić do powyższego tematu i karać mandatami za niewłaściwe parkowanie.

O problemie z brakiem miejsc parkingowych informowała urząd jakiś czas temu dyrekcja 
szkoły, która uważa, że miejsce można wygospodarować. Uwagi i prośby rodziców zostały 
przekazane koluszkowskim urzędnikom, którzy przychylnie odnieśli się do tematu.

W odpowiedzi na pismo Rady Rodziców burmistrz Waldemar Chałat wraz ze starostą An-
drzejem Opalą polecili stworzyć koncepcję lokalizacji miejsc parkingowych służących obsłu-
dze szkoły i przedszkola.

W ślad za tą deklaracją zorganizowano spotkanie władz gminy z dyrekcją przedszkola oraz 
szkoły podstawowej w sprawie stworzenia parkingów wokół placówek oświatowych w Gałko-
wie Dużym. W ramach spotkania uzgodniono i wskazano miejsca, które można by przeznaczyć 
pod nowe miejsca parkingowe z wykorzystaniem przyległych działek. Koncepcja już powstała. 
Jeden parking ma pojawić się przy przedszkolu. Pod parkingi zostanie zaadoptowana działka 
dawnego Ośrodka Zdrowia oraz na terenie należącym do OSP. W sumie może powstać nawet 
80 nowych miejsc postojowych dla samochodów. Obecnie gmina jest na etapie wystąpień do 
właścicieli przyległych terenów o wyrażenie zgody na lokalizację inwestycji. Jeżeli w między-
czasie nie pojawią się nieplanowane przeszkody, budowa parkingów w Gałkowie Dużym może 
rozpocząć się jeszcze w 2018 r.                                                                                                            
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Rower publiczny w Koluszkach  
staje się faktem

W kwietniu tego roku, Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił przetarg na realizację pro-
jektu roweru publicznego, którego częścią jest również Gałkówek. Do rywalizacji na dostawę, 
uruchomienie, zarządzanie oraz kompleksową eksploatacje systemu samoobsługowych wypo-
życzalni rowerów publicznych” dla projektu „Rowerowe Łódzkie” przystąpiły dwie firmy z 
Warszawy, tj. EGIS BIKE POLSKA Sp. z o.o. oraz NB serwis Sp. z o.o. W ramach projektu 
oszacowanego na 17,2 mln zł (w tym dofinansowanie - 11,9 mln zł), w woj. łódzkim dostarczo-
nych i zamontowanych zostanie: 15 parkingów na rowery, 125 stacji rowerowych, oraz 1002 
rowery. Ostatecznie korzystniejszą ofertę złożyła firma Nextbike i to ona będzie realizować to 
zadanie.

Miasta, które przystąpiły do projektu, to Sieradz, Zduńska Wola, Łask, Pabianice, Skiernie-
wice, Koluszki, Zgierz, Kutno i Łowicz – wylicza marszałek. Dodatkowe stacje powstaną więc 
w ośrodkach rozmieszczonych wzdłuż wszystkich tras Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Naj-
więcej będzie ich w Koluszkach (aż 22), po 14 w Łodzi i Pabianicach, 13 w Kutnie, a po 12 w 
Łowiczu i Sieradzu. Wszystkich samoobsługowych wypożyczalni ma być razem 125. Główną 
funkcją systemu, obok uzupełnienia lub stworzenia w mniejszych ośrodkach transportu miej-
skiego, jest ułatwienie dojazdu do pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. 

Jeśli chodzi o naszą gminę, łącznie dysponować będziemy 126 rowerami, zgrupowanymi 
na 22 stacjach rowerowych. Z pośród nich, 15 stacji będzie znajdować się na terenie miasta, a 
7 na terenach wiejskich. Rower publiczny skomunikuje również powstający w Lisowicach park 
wodny. 

 Cztery stacje rowerowe znajdą się w Gałkówku, a dokładniej w okolicy:
- muzeum i Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym, 
- stacji PKP w Gałkowie Dużym
- skrzyżowania ulic Brzezińskiej i Łódzkiej w Gałkowie Małym 
- nowo budowanej ścieżki rowerowej od Gałkowa Małego do Justynowa
Nowy system ma być kompatybilny z tym już działającym w Łodzi i Zgierzu. Proponuje 

się przyjęcie jednolitej taryfy opłat dla wszystkich miast, które przystąpiły do projektu „Rowe-
ru Publicznego”. Rozwiązanie takie pozwoli na ujednolicenie i kompatybilność systemu rowe-
ru publicznego na terenie całego województwa łódzkiego o co zabiegali mieszkańcy. Wszystko 
wskazuje na to, że pierwsze 20 minut korzystania z roweru będzie bezpłatne. Z kolei za pierw-
szą godzinę zapłacimy najprawdopodobniej złotówkę. Po uzgodnieniu opłat, cennik będzie 
jeszcze musiał zostać zatwierdzony przez Radę Miejską w Koluszkach. Rower publiczny, któ-
ry będzie funkcjonował w Gminie Koluszki będzie najprawdopodobniej drugim w Polsce (za-
raz po Krakowie), który nie będzie wymagał parkowania rowerów publicznych w stacjach ro-
werowych. Specjalne lokalizatory wbudowane w kierownicę spowodują bowiem, że firma 
będzie w stanie namierzyć rower w dowolnym miejscu. A zatem jednoślad będziemy mogli za-
parkować np. przed własnym domem. Za tę dogodność pobrana zostanie jednak wyższa opłata, 
ponieważ rower będzie musiał zostać odholowany do stacji rowerowej. Z rowerów publicznych 
będziemy mogli korzystać najprawdopodobniej od jesieni. 

Bezpiecznie rowerem  
z Gałkowa Małego do Justynowa

Budowa drogi rowerowej z Gałkowa Małego do Justynowa jest bardzo dobrym pomysłem. 
W tej chwili bezpieczne podróżowanie rowerem na tej trasie nie jest możliwe, bo ruch jest 
ogromny. Każdy, kto jechał drogą z Gałkówka do Justynowa, bądź odwrotnie wie, że trasa jest 
prosta i kierowcy samochodów rozwijają tam spore prędkości. Rowerzyści, którzy poruszają się 
tą drogą są w sporym niebezpieczeństwie, o czym świadczą częste przypadki potrąceń rowerzy-
stów. Wkrótce jednak sytuacja ta ulegnie zmianie, bo już w wakacje zakończy się budowa ścież-
ki rowerowej z Gałkowa Małego do Justynowa. Oficjalna nazwa inwestycji to: Rozbudowa dro-
gi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie 
Małym. W ramach zadania wykonana będzie droga rowerowa o szerokości 2,50 m łącząca 
miejscowości Justynów i Gałków Mały wzdłuż „Lasu Gałkowskiego”. W dniu 4 stycznia 2018 r. 
nastąpiło otwarcie ofert związanych z realizacją tego zadania. Do przetargu przystąpiły trzy 
duże firmy z regionu. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Budowlano - 
Drogowe „BUD-DROG” z Koluszek i to ono zostało wybrane jako wykonawca tego przedsię-
wzięcia. Wartość kontraktu wynosi ponad 1 mln zł. Prace budowlane są już na ukończeniu.  
Zgodnie z umową mają potrwać do 15 sierpnia 2018 roku. Inwestycja powiatowa jest w 50% 
dofinansowana przez Gminę Koluszki.

Zgodnie z projektem budowlanym, od Gałkowa Małego do torów, droga powiatowa zosta-
nie poszerzona, a na odcinku za torami kolejowymi ścieżka rowerowa zostanie wybudowana 
wzdłuż lasu, po drugiej stronie rowu odwadniającego. Projekt przewiduje także wybudowanie 
fragmentu kanalizacji deszczowej.

To będzie ważna inwestycja drogowa dla mieszkańców Gałkówka i okolicznych miejsco-
wości. Przy budowanej ścieżce znajduje się też jednostka wojskowa i osiedle mieszkaniowe. 
Nowa inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa wielu ludzi dojeżdżających 
tamtędy codziennie do pracy. Tym większe podziękowania i uznanie należą się staroście – An-
drzejowi Opali, że doprowadził tę długo oczekiwaną inwestycję do fazy realizacji. Ciąg pieszo 
– rowerowy będzie miał długość 2 km. i wybudowany zostanie z bezfazowej kostki brukowej. 
Na nawierzchnię asfaltową, która była jedną ze zgłaszanych koncepcji budowy ciągu pieszo-ro-
werowego, zgody nie wyraziły, m.in. Lasy Państwowe, po których terenie przebiega trasa. 
Obecność lasu, a także ułożonych pod ścieżką urządzeń telekomunikacyjnych i linii energe-
tycznych, wymaga tego, by nawierzchnia była rozbieralna.

Po zakończeniu przedmiotowej inwestycji, na pewno znacznie zwiększy się turystyczny 
ruch rowerowy na tym odcinku. Wiele osób, które odstraszał duży i miejscami niebezpieczny 
ruch samochodowy będą swobodnie jeździć na wycieczki po okolicy. Ścieżka rowerowa będzie 
atrakcją turystyczną, ale również połączy w bezpieczny sposób obie miejscowości. Gałkówek 
jest otoczony lasami a ze względu na swe walory klimatyczne od ubiegłego wieku znany jest 
jako miejsce wypoczynku mieszkańców Łodzi. Dogodne połączenie busami z miastem woje-
wódzkim oraz kolejowe z Łodzią, Koluszkami i Warszawą powoduje, że Gałkówek staje się 
miejscowością atrakcyjną pod względem budownictwa rekreacyjnego i mieszkaniowego. Po-
wstanie ścieżki rowerowej od strony Łodzi do Gałkówka będzie wzmacniało ten trend. Miej-
scowość jest bazą wypadową do wycieczek rowerowych po gałkowskim lesie i okolicy, która 
oferuje trasy o różnym ukształtowaniu. Bliskość Łodzi sprawia, że jest to naturalny teren rekre-
acyjny dla tej aglomeracji. Tym bardziej, że w Gałkówku już niedługo powstaną cztery stacje 
roweru publicznego. Transport własnego roweru może odbyć się pociągiem ze stacji Łódź Fa-
bryczna. Czas przejazdu to zaledwie kilkanaście minut.

Zdaniem inicjatora inwestycji – starosty Andrzeja Opali – powstanie ścieżki rowerowej, 
poza poprawą walorów turystycznych wsi, z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ro-
werzystów. 
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Ruszyła termomodernizacja budynków  
w Gałkowie Dużym i Gałkowie Małym

W ramach projektu termomodernizacji, realizowanego przez Gminę Koluszki, duża jego 
część zostanie zrealizowana na terenie Gałkówka. Kompleksowej termomodernizacji zostaną 
poddane następujące obiekty użyteczności publicznej położone w Gałkowie Dużym: 

- Budynek Szkoły Podstawowej,
- Budynek Przedszkola,
- Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej,
- Budynek po byłej przychodni zdrowia przy ul. Dzieci Polskich 12
oraz wielorodzinny budynek mieszkalny położony przy ul. 1 Maja w Gałkowie Małym.

W ramach termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym zapro-
jektowano: remont dachu, częściową wymianę stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej ze-
wnętrznej wraz z malowaniem elewacji i pracami towarzyszącymi polegającymi na wymianie 
obróbek blacharskich. W ramach inwestycji zaplanowano też remont schodów przed wejściem 
głównym, remont naświetli i murków betonowych, wymianę zadaszeń nad drzwiami, remont 
kominów, oraz demontaż krat okiennych. 

 W budynku Przedszkola zostaną docieplone nie tylko ściany zewnętrzne ale też ściany 
fundamentowe z wykonaniem izolacji pionowej. Docieplony zostanie także stropodach wraz z 
wymianą pokrycia dachu. Częściowo, tam gdzie zajdzie taka potrzeba zostanie wymieniona 
stolarka okienna oraz drzwiowa zewnętrzna wraz z pracami towarzyszącymi, tj. wymianą para-
petów, rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich. W istniejących oknach zostaną za-
montowane nawiewniki higrosterowane, w których strumień przepływu powietrza uzależniony 
jest od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia, tzn. od za-
nieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania czynności, takich jak gotowanie, su-
szenie itp. Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, która pod wpływem zmian wilgot-
ności względnej w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje większe, bądź mniejsze 
otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie większego bądź mniejszego strumienia 
powietrza do pomieszczenia. 

Całość elewacji Przedszkola zyska też nową kolorystykę. Zostanie też przeprowadzony re-
mont kominów i schodów oraz spoczników przed wejściami, remont balustrad, a także wymia-
na zadaszeń nad drzwiami. Wokół budynku zostanie wykonana opaska obwodowa z kostki bru-
kowej.

Gruntownej termomodernizacji poddawany jest też budynek OSP w Gałkowie Dużym. 
Odkopane zostaną ściany fundamentowe i na głębokość 1 m założona zostanie izolacja pio-
nowa ścian fundamentowych. Ściany fundamentowe zyskają także nową izolację poziomą. 
Ściany budynku zostaną ocieplone styropianem o grubości 15 cm, a elewacja zyska nową ko-
lorystykę. Zaprojektowano ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej. Więźba 
dachowa nad parterem zostanie z kolei ocieplona płytami z wełny mineralnej o gr. 26 cm. 
Zgodnie ze sztuką budowlaną, wykonana zostanie też izolacja z foli paroprzepuszczalnej i 
paroszczelnej o odpowiednich parametrach. Dach budynku OSP zyska nowe pokrycie z bla-
chy powlekanej trapezowej. Projekt przewiduje konserwację i malowanie istniejących ele-
mentów drewnianych wieży, wymianę stolarki okiennej i stolarki drzwiowej, montaż obró-
bek blacharskich, rynien, rur spustowych i parapetów zewnętrznych. Zamontowana zostanie 
nowa instalacja odgromowa, a wokół budynku wykonana zostanie opaska z kostki brukowej 
o szerokości 60 cm.

Gruntownie zmieni swój wygląd budynek po byłej przychodni zdrowia w Gałkowie Du-
żym. Obecnie budynek nie jest użytkowany i niszczeje. Po przebudowie i kompleksowej termo-
modernizacji, budynek zyska „nowe życie”. Wydzielone zostaną trzy lokale mieszkalne oraz lo-
kal świetlicy dla mieszkańców Gałkówka. W tym celu nastąpi przebudowa ścian działowych, 
która zostanie dostosowana do układu funkcjonalnego pomieszczeń. Przebudowana zostanie 

klatka schodowa i wykonane zostaną nowe wejścia do budynku. Budynek zyska nie tylko cał-
kowicie nową elewację, ale też nowy dach, kominy, rynny, rury spustowe, stolarkę okienną i 
drzwiową. 

Szczegółowy zakres przebudowy budynku i układ funkcjonalny projektowanych lokali 
mieszkalnych, oraz pomieszczeń świetlicy został szczegółowo opisany w projekcie budowla-
nym, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

Kolejną inwestycją w termomodernizację na terenie Gałkówka jest wielorodzinny budynek 
mieszkalny, zlokalizowany na działce przy ul. 1 Maja 2 w Gałkowie Małym. Zakres inwestycji 
będzie obejmował docieplenie ścian zewnętrznych wraz ze wszystkimi niezbędnymi pracami 
towarzyszącymi, stropodachu i fundamentów. Wymienione zostanie pokrycie dachowe, a stro-
podach zostanie odpowiednio ocieplony. Projekt przewiduje także wymianę wszystkich obró-
bek blacharskich na elewacjach i dachu budynku oraz wymianę orynnowania. Wymieniona też 
zostanie w niezbędnym zakresie stolarka drzwiowa i okienna. Podobnie jak w budynku Przed-
szkola, w oknach zostaną zamontowane nawietrzniki. Całość budynku zyska nową, kolorową 
elewację.

Termin wykonania robót i dokonania odbioru końcowego zaplanowany został do połowy 
2019 roku. Należy  podkreślić, że prawidłowa realizacja zadania jest bardzo ważna, ponieważ 
Gmina Koluszki ubiega się o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Po-
myślna realizacja całości przedsięwzięcia pozwoli na poprawę warunków lokalowych, wpłynie 
na estetykę przestrzeni publicznej w Gałkówku oraz niewątpliwie  obniży koszty utrzymania 
budynków.

„Pekin” znika z panoramy Gałkowa
W ubiegłym roku rozpoczęto porządkowanie gminnej działki, zlokalizowanej przy wjeździe 

do gminy od strony Gałkowa Małego. Do tej pory na terenie tym, zwanym gałkowskim „Peki-
nem”, stały dwa budynki so-
cjalne, o bardzo niskim, a 
wręcz dramatycznym stan-
dardzie. Obiekty mieszkalne 
zostały rozebrane. 

- Przez blisko 2 lata 
prosiliśmy mieszkańców, 
by przenieśli się do lokali 
socjalnych przygotowa-
nych na terenie Koluszek. 
Ponieważ miejsce to jest 
bardzo malowniczo położo-
ne, pomimo bardzo złych 
warunków bytowych, loka-
torzy nie wykazywali woli 
zmiany miejsca pobytu. 
Ostatecznie po wielu zabie-
gach, a nawet naciskach, 
udało nam przekonać za-
mieszkujące tam cztery ro-
dziny do przeprowadzki - 
poinformował Ryszard 
Malinowski, dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Koluszkach.       

Obecnie nie zapadła jeszcze decyzja co do ostatecznego przeznaczenia powyższej działki. 
Pewne jest jedynie to, że gmina nie planuje jej sprzedaży.   

Fot. Zdjęcie z czerwca 2017 r. – okres rozbiórki
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Atrakcje w Muzeum
Podczas „Dni Gałkówka” w Muzeum 

im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Du-
żym zorganizowana została wystawa obra-
zów Tatiany Bulyga z Białorusi. Wystawę 
zwiedzili nie tylko mieszkańcy Gałkowa, 
władze gminy i starostwa, ale także miesz-
kanki z Azji oraz z Białorusi. A więc była to 
wystawa międzynarodowa. Ciekawą atrak-
cję zapewniła również Grupa Rekonstruk-
cyjna 26 D.P. ze Skierniewic, która przygo-
towała m.in. pokaz przysposobienia kobiet 
do wojska. Z kolei o brzuchy i dobrą atmos-
ferę zadbało Koło Gospodyń Wiejskich, 
które zapewniło poczęstunek wraz z nieza-
pomnianą zupą z gruszek. 

Współpraca gminy z powiatem
Realizacja wielu inwestycji na terenie Gałkówka i okolic, to efekt dobrej współpracy gmi-

ny  z powiatem. Widoczne jest to szczególne w sferze zarządzania drogami powiatowymi i 
współfinansowania inwestycji drogowych. - W skali całego powiatu pozwoliło to zwiększyć 
nakłady na inwestycje drogowe ok. 4-krotnie z kwoty 3,5 mln/rok do ok. 15 mln/rok w okresie 
2015-2017. 

Przykładem wspólnie realizowanych drogowych inwestycji drogowych w Gminie Kolusz-
ki są: budowa drogi Borowa – ul. Przestrzenna – Gałkówek Parcela (ok. 6 km), Wierzchy – Dłu-
gie – Stefanów – Redzeń (ok. 8 km), ul. 11 listopada w Koluszkach i inne. W 2018 r. mamy za-
gwarantowane środki na budowę ścieżki rowerowej Gałków Mały – Justynów (inwestycja w 
toku realizacji), modernizację drogi Felicjanów – Erazmów - Lisowice, remont drogi Zygmun-
tów – Długie, budowa chodnika w Wierzchach do granic powiatu, budowa chodnika w Gałko-
wie Dużym od parkingu przy starej plebanii do ul. Czatolińskiej, zakończenie budowy drogi 
przy torach kolejowych Katarzynów – Redzeń. Współpracujemy również z gminą przy opraco-
waniu dokumentacji na budowę tunelu pod torami w Gałkówku – informuje starosta Andrzej 
Opala. 

Wyzwaniem stającym przed władzami powiatu w odniesieniu do Gminy Koluszki w naj-
bliższym czasie będzie nadzór nad funkcjonowaniem szkół średnich (w tym czuwanie nad na-
borem do tych szkół), zapewnienie im odpowiednich warunków technicznych i organizacyj-
nych (np. zapewnienie współpracy z zakładami pracy, zakupy wyposażenia), koordynacja prac 
i współpraca z władzami gminy w budowie tunelu pod torami kolejowymi w Gałkówku, prze-
budowa ul. Głównej od ul. Dzieci Polskich do ul. Przestrzennej (po wykonaniu przez gminę ka-
nalizacji sanitarnej), współpraca przy budowie tras roweru miejskiego, budowa miejsc parkin-
gowych przy szkole i przedszkolu w Gałkowie Dużym, rewitalizacja parku i termomodernizacja 
budynku w DPS Lisowice. 
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Skatepark ozdobą  
kompleksu sportowego

Latem nieocenionym narzędziem do aktywnej rozrywki na terenie Koluszek jest kompleks 
boisk sportowych zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach. W czerwcu 
2017 r. kompleks został rozbudowany o nowoczesny skatepark.  Obiekt został zaprojektowany 
w ten sposób, by dostosowany był do różnych poziomów umiejętności jeżdżących i stwarzał 
możliwość dalszej rozbudowy. Z kolei konsultacje z młodzieżą spowodowały, że dysponuje on 
przeszkodami, idealnie dostosowanymi do potrzeb użytkowników.  Skatepark wyposażony zo-
stał w przeróżne schody, murki, poręcze, a także w mini rampę, wyśmienicie nadająca się do na-
uki utrzymywania równowagi. 

Park wodny odpowiedzią  
na potrzeby wypoczynku i rekreacji

W połowie ubiegłego roku rozpoczęto budowę parku wodnego nad zalewem w Lisowi-
cach. Obecnie wokół zbiornika toczą się prace związane z oczyszczaniem i przygotowywaniem 
olbrzymiego terenu do wypoczynku. Budowana jest restauracja, alejki i parkingi. 12 lipca jako 
pierwszą z atrakcji, uruchomiono dwa odkryte baseny wraz z infrastrukturą do kąpieli. Miesz-
kańcy już mogą z nich korzystać w ramach wakacyjnego wypoczynku. Do czerwca 2019 r. nad 
zalewem powstaną jeszcze m.in. park linowy, wakeboard (deska wodna), plaże, molo, zjeżdżal-
nia, wypożyczalnia kajaków, boisko do piłki plażowej, plac zabaw, siłownia, pola namiotowe 
oraz punkty widokowe.

Jako ciekawostkę dodajmy, 
że trwają rozmowy z człowie-
kiem, który na terenie parku wod-
nego chce uruchomić muzeum 
rowerów. Pasjonat z Łodzi posia-
da największą w Polsce kolekcję 
jednośladów. I w sezonie letnim 
jest gotowy przenieść wystawę 
pod Koluszki.

Wraz z otwarciem basenów, 
nad zbiornikiem wodnym w Liso-
wicach rozpoczął się cykl imprez, 
promujących uruchomienie parku 
wodnego. Zabawa każdego tygo-
dnia będzie zaczynać się już w 

czwartek i trwać do niedzieli. Dlatego też imprezy będą promowane hasłem „U nas weekend 
rozpoczyna się już w czwartek”. Część z wydarzeń będzie emitowana przez TVP Łódź. Na za-
dania promocyjne, czyli organizację przeróżnych pikników, festynów czy występy gwiazd, 
gmina pozyskała znaczne środki unijne.



Tydzień w Koluszkach16 lipiec 2018 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Aktywny wypoczynek w Hali Sportowej

Największy kryty obiekt sportowy na terenie Gminy Koluszki, to Hala Sportowa przy ul. 
Ludowej w Koluszkach. Obiekt ten oprócz zadań związanych ze wsparciem zajęć szkolnych w 
placówkach oświatowych, świadczy również usługi komercyjne. Mieszkańcy mogą zatem or-
ganizować się w grupy, i wynajmować poszczególne sektory do gry w piłkę halową, koszyków-
kę, czy  siatkówkę. W okresie zimowym w hali odbywają są także rozgrywki Halowej Ligi Pił-
ki Nożnej o Puchar Burmistrza Koluszek. Ten rodzaj aktywnej rozrywki cieszy się dużym 
zainteresowaniem, o czym świadczy nieprzerwana organizacja turnieju już od 17 lat.     

Kino ODEON 3D  
i ogólnopolskie premiery

Koluszkowskie Kino Odeon 3D to 
prawdziwy ewenement na mapie woje-
wództwa. Mimo naporu multipleksów i 
innego rodzaju „sieciówek”, nie bez ol-

brzymiego wysiłku władz miasta, Koluszkom 
udało utrzymać się miejscowe kino z tradycjami 
sięgającymi 1934 r. 

Kino Odeon 3D rocznie odwiedza 10-12 tys. 
widzów. Jak na miejscowe warunki spora fre-
kwencja możliwa jest m.in. dzięki temu, że jest 

ono w stanie zamawiać PREMIERY. Mieszkańcy naszej gminy są zatem na bieżąco z najnow-
szymi produkcjami. Kino mocno zachęca również ceną. Bilet normalny można tu kupić za 15 
zł, a ulgowy już za 12 zł. Jak sama nazwa wskazuje, dzięki jednemu z najnowocześniejszych 
projektorów cyfrowych w Polsce, filmy mogą być wyświetlane także w technologii 3D.

Zimą zapraszamy na łyżwy
Kilka lat temu władze miasta zdecydowały się na odważny krok, zakupując rozkładane 

sztuczne lodowisko. Tzw. „Biały Orlik” okazał się strzałem w dziesiątkę, każdej zimy przycią-
gając sporą liczbę amatorów jazdy na łyżwach na świeżym powietrzu. Gdy tylko temperatura 
spada do wymaganego poziomu, obiekt zapewnia rozrywkę przez cały tydzień od godz. 9.00 do 
21.00. Ceny za wstęp na taflę nie są wygórowane. Za bilet normalny zapłacimy 6 złotych, ulgo-
wy 3 zł, natomiast za bilet studencki-5 zł. Istnieje również możliwość wypożyczenia łyżew. Z 
dużych upustów mogą korzystać również posiadacze Karty Dużej Rodziny.


