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Policja – 997, 47 842 12 13
Straż Pożarna – 998, 44 725 69 00

OSP Koluszki – 44 714 58 27
Pogotowie Ratunkowe – 999

URZĄD MIEJSKI
Sekretariat  – 44 725 67 00
Redakcja TwK  – 44 725 67 18
USC  – 44 725 67 60
Biblioteka Miejska  – 44 714 58 38
MOK, Kino Odeon – 44 714 58 80

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

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

Apteki:
ul. Żwirki 2  – 736 697 592
ul. Sikorskiego 6  – 44 714 16 43
ul. Głowackiego 20  – 44 714 02 86
ul. Korczaka 5  – 44 714 24 58
ul. 11 Listopada 33  – 44 714 03 63
ul. Przejazd 6  – 44 714 24 44
ul. 3 Maja 8  – 44 714 07 88
ul. 3 Maja 19G  – 44 714 02 73
ul. Brzezińska 54 – 44 714 00 77
Gałków  – 605 509 502

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 2020 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

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

14.08.  
ul. Głowackiego 20

15.08.  
ul. Korczaka 5

16.08.  
ul. Sikorskiego 6A

17.08. 
ul. 3 Maja 8

18.08.  
ul. 3 Maja 19G

19.08.  
ul. Brzezińska 54

20.08.  
ul. Przejazd 6

Biuro Inżyniera Gminy 
przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

l awarii sieci infrastruktury miejskiej (wodociągi, 
kanalizacja, ciepłownictwo, energetyka, 
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
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Zapowiedź sesji Rady Miejskiej 
17 sierpnia (poniedziałek) 2020 r. o godz. 14.00 odbędzie się XXIV 

sesja Rady Miejskiej w Koluszkach. Przypomnijmy, że ze względu na ob-
ostrzenia epidemiczne, posiedzenia na terenie naszej gminy odbywają za 
pośrednictwem internetu. Transmisję można obserwować on-line. 

W porządku obrad m.in.: ustalenie niższej stawki za zagospodaro-
wanie bioodpadów.

Pielgrzymka w cieniu 
koronawirusa

Pielgrzymka z Koluszek na Jasną Górę będzie miała bardzo ograni-
czony charakter. Do 13 sierpnia zapisały się jedynie 33 osoby. Przypo-
mnijmy, że pielgrzymki każdego dnia będą wracać do swoich domów. Nie 
będzie polowej kuchni i poczęstunków podczas postojów. Codziennie 
rano dla osób, które nie będą mogły maszerować, w kościele w Kolusz-
kach będzie odprawiana Msza św.(przez pierwsze trzy dni o godz. 6.00, 
czwartego dnia w niedzielę o godz. 5.30). W kościele Niepokalanego Po-
częcia NMP wyłożona jest księga, do której możemy wpisywać nasze in-
tencje. Zapisy kończą się 15 sierpnia (godz. 8.00-11.00). Obowiązuje 
ograniczenie wiekowe: 18-65 lat. Koszt uczestnictwa w całej pielgrzym-
ce to 120 zł od osoby, marsz przez jeden dzień - 30 zł. Pielgrzymka wyru-
szy 20 sierpnia.                                                                                     (pw)

Zgłaszajmy uszkodzenia  
miejskich rowerów

Jeżeli zauważymy, że któryś z jednośladów posiada ślady korozji, coś 
przestało płynnie działać lub rower ma uszkodzone siodełko, zgłaszajmy to 
dzwoniąc na infolinię Nextbike lub wyślijmy powiadomienie wykorzystu-
jąc aplikację do wypożyczenia roweru. Zgodnie z umową operator będzie 
musiał wymienić części lub doprowadzić stan roweru do optymalnych pa-
rametrów. Przy zgłaszaniu podajemy numer roweru, który widnieje ma tyle 
jednośladu. W szczególnych przypadkach uszkodzenie można zgłosić rów-
nież do Biura Inżyniera Gminy (44 725 67 68).                                     (pw)

Zgłoś się po dopłatę  
do kastracji psów

Urząd Miejski w Koluszkach zachęca właścicieli psów z terenu na-
szej gminy, do korzystania z dopłat do sterylizacji i kastracji swoich zwie-
rząt. Przypomnijmy, że tego rodzaju zapis, gmina wprowadziła pod ko-
niec marca do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 
2020 r. Dopłata do zabiegu wynosi 100 zł. W celu ułatwienia skorzystania 

z usługi, zabieg może zostać 
przeprowadzony w dowolnym 
gabinecie weterynaryjnym. Po 
stronie mieszkańca spoczywa je-
dynie obowiązek powiadomie-
nia gminy o chęci skorzystania z 
dopłaty. W tym celu do Urzędu 
Miejskiego w Koluszkach nale-
ży złożyć stosowny wniosek (in-
formacja: 44 725 67 66). Rozli-

czenie z gminą nastąpi na podstawie faktury za usługę, którą mieszkaniec 
naszej gminy otrzyma od weterynarza. Pieniądze zostaną wypłacone przez 
samorząd po dostarczeniu faktury do Urzędu Miejskiego w Koluszkach. 

Program dopłat ma ułatwić mieszkańcom podjęcie decyzji w sprawie 
ograniczania niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, a tym samym 
zmniejszyć liczbę psów, które trafiają do schronisk.                             (pw) Pierwsze „koronawesele”  

w Koluszkach
Choć podczas letniego wypoczynku mieszkańcy starają się wymazać z 

głowy stan epidemiczny, wirus wciąż nie daje zapomnieć o sobie. W ostat-
nich czasie w Koluszkach odbyło się wesele, po którym u uczestników uro-
czystości wykryto koronawirusa. Wielu mieszkańców naszej gminy i gmin 
sąsiednich trafiło na kwarantannę oraz stosowne badania.                     (pw)

Od września rusza połączenie  
autobusowe z Borową 

Przypominamy, że 1 września zostanie uruchomiona linia autobuso-
wa Borowa - Gałków Duży, prowadząca od strony Karpina do dworca ko-
lejowego w Gałkowie Dużym. Wkrótce na stronie www.koluszki.pl poja-
wi się rozkład jazdy. Linia będzie obsługiwać cztery połączenia: dwa rano 
i dwa po południu. Rozkład zostanie skorelowany z godzinami odjazdów i 
przyjazdów pociągów na dworcu kolejowym w Gałkowie Dużym. Na razie 
linia będzie działała od 1 września do 31 grudnia 2020 r. Dalsze jej funkcjo-
nowanie będzie zależne od faktycznego zainteresowania.                        (pw)

INFORMACJA
o możliwości składania wniosków  

do projektu budżetu Gminy Koluszki na rok 2021

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały nr XXII/61/2020 Rady Miejskiej w 
Koluszkach z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej Gminy Koluszki na rok 2021, Radni, Komisje Rady, 
Sołtysi wraz z Radami Sołeckimi oraz Przewodniczący Osiedli wraz z Za-
rządami mają możliwość składania wniosków do projektu uchwały bu-
dżetowej na rok 2021 w terminie do dnia 15 września 2020 r. 

Jednocześnie informujemy mieszkańców Gminy Koluszki chcących 
wprowadzić do przyszłorocznego budżetu zadania, które uważają za stra-
tegiczne dla rozwoju Koluszek, że mogą to czynić wyłącznie za pośred-
nictwem: Radnych, Komisji Rady, Sołtysów wraz z Radami Sołeckimi, 
Przewodniczących Osiedli wraz z Zarządami, działających w ich miejscu 
zamieszkania.
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Burmistrz Koluszek
ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Gałków 
Mały, obręb Gałków Mały, stanowiącej własność Gminy Koluszki:

- działka nr 580/12 o pow. 0,1907 ha, cena wywoławcza 52 000,00 zł, 
  wadium 5 200,00  zł, postąpienie minimalne 520,00 zł.

Obecnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania na ten te-
ren. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską w Koluszkach w dniu 19 
kwietnia 2017 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Koluszki, przedmiotowa nieruchomość określona 
jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskowej i 
usług (oznaczenie MNL).

Nieruchomość w ewidencji gruntów określona jako użytek– R V.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2020 r. o godz. 10.00  

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65,  
w sali nr 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości danej działki, 
nie później niż do godz. 12.00 21 września 2020 r. lub na konto Urzędu  
nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski S. A. o/Kolusz-
ki najpóźniej do dnia 21 września 2020 r.  (włącznie). Dowód wpłaty wa-
dium musi dokładnie określać położenie i numer ewidencyjny działki. Za 
termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto.

Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z 
ważnych powodów. 

Pełna treść ogłoszonego przetargu wywieszona jest na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65 
oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl (ko-
munikaty) i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.    

  Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Prze-
strzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ko-
luszkach, tel. (44) 725-67-54.

Burmistrz Koluszek
ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż zabudowa-
nej nieruchomości, położonej we wsi Regny, obręb Regny, gm. Ko-
luszki, stanowiącej własność Gminy Koluszki:

 - działka nr 327/1 o pow. 0,2425 ha, cena wywoławcza 80 000,00 zł,   
   wadium 8 000,00 zł, postąpienia  800,00 zł.

Nieruchomość ogrodzona, zabudowana budynkiem mieszkalnym 
parterowym i budynkiem gospodarczym drewnianym (komórką).             

Obecnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania na ten te-
ren. Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2020 r. o godz. 10.00,  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65 w 
sali nr 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kasie 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w podanej wysokości danej działki, 
nie później niż do godz. 12.00 21 września 2020 r. lub na konto Urzędu  
nr 92 1020 3352 0000 1102 0240 6890 PKO Bank Polski S. A. o/Kolusz-
ki najpóźniej do dnia 21 września 2020 r.  (włącznie). Dowód wpłaty wa-
dium musi dokładnie określać położenie i numer ewidencyjny działki. Za 
termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto.

Burmistrz Koluszek zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z 
ważnych powodów. 

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu wywieszony jest na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz zamieszczony 
jest na stronie internetowej Urzędu: www.koluszki.pl (komunikaty) i na 
stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej.

Bliższych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzen-
nego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koluszkach, 
tel. (44) 725-67-54.

Geoportal ułatwi zarządzanie  
nieruchomościami

W połowie grudnia 2019 r. Powiat Łódzki Wschodni uruchomił 
nowy serwis informacyjny, który zawiera dane zgromadzone w powiato-
wym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

W trybie publicznym 
geoportal umożliwia m.in. 
przeglądanie takich da-
nych jak: granice, numery 
i powierzchnie działek 
geodezyjnych, klasoużytki 
(kontury klasyfikacyjne, 
użytki gruntowe), budyn-
ki, rzeźba terenu, czy 
uzbrojenie podziemne któ-
re przebiega na przykład w 

okolicy działki którą jesteśmy zainteresowani (ciepło, energetyka, gaz, 
kanalizacja, telekomunikacja, woda, sieci naftowe, kanały, budowle pod-
ziemne, słupy i maszty). Po zaznaczeniu danego elementu, stosowna gra-
fika natychmiast pojawia się na mapie.   

Portal posiada narzędzia ułatwiające pracę: geodetom, rzeczoznawcom 
majątkowym, pracownikom instytucji publicznych, co usprawni działanie 
tych podmiotów i przyczyni się do szybszego procedowania różnego rodzaju 
postępowań dotyczących nieruchomości. Wdrożenie nastąpiło w ramach pro-
jektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świad-
czenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Udział Powiatu Łódzkiego Wschodniego w projekcie wyniósł 8,6 mln zł.

Geodezyjna mapa powiatu łódzkiego wschodniego jest dostępna pod 
adresem: lodzkiwschodni.geoportal2.pl .                                            (pw)
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„Człowiek wart jest tyle, ile może dać innym”

Wspomnienie  
o Krystynie Zarębskiej

27 czerwca 2020 roku, prze-
żywszy 97 lat zmarła Krystyna Za-
rębska. Koluszkowianka, córka 
wieloletniego kierownika Szkoły 
Powszechnej nr 1, najdłużej żyjąca 
maturzystka Liceum im. Henryka 
Sienkiewicza, harcerka, w czasie 
wojny – uczestniczka ruchu oporu. 

A dla mnie – „prywatnie” – moja 
ukochana Ciocia!. Wydaje mi się, że 
była „cząstką Koluszek” i dlatego 
przy pełnej aprobacie Redakcji „Ty-
godnia w Koluszkach” postanowi-
łem napisać ten artykuł. Choć oczy-
wiście to bardzo trudne zadanie, bo 
ciężko z tego długiego i wartościo-
wego życia wybrać te fragmenty, 
które zobrazują dokonania i posta-
wy „Cioci Krysi”. Na szczęście 
wśród wielu talentów Ciocia posia-
dała również talent literacki. Zawsze 
pięknie umiała mówić i pisać – pro-
wadziła pamiętnik, tworzyła piękne 
teksty, prowadziła ożywioną kore-
spondencję. 

„W Koluszkach spędziłam 
swoje dzieciństwo i młodość, od 
czwartego do dwudziestego drugie-
go roku życia. Tu zaczęły się pierw-
sze przyjaźnie, pierwsze miłości, 
pierwsze sukcesy i zawody, pierw-
sze poważniejsze obowiązki, zdo-
bywanie wiedzy ogólnej, a później 
starania o przetrwanie koszmarnych 
lat okupacyjnych. Pierwsze przeży-
cia są najważniejsze. Dlatego o Ko-
luszkach zawsze myślę z dużym 
sentymentem i nostalgią za młody-
mi latami. Nie zapomnę szczęśli-
wych lat tu spędzonych.” Tak napi-

sała w przedmowie do monografii 
wydanej na 100-lecie Szkoły Pod-
stawowej nr.1 w Koluszkach. To 
były rzeczywiście szczęśliwe, bez-
troskie lata…

Wraz z rodzicami oraz star-
szym rodzeństwem [siostra Wanda 
(moja Mama) i brat Witold] miesz-

kali w okazałym budynku 
szkolnym istniejącym do 
dziś. Tak szkołę opisywała 
w swoich wspomnieniach: 
„Zajmowaliśmy dwa po-
koje na parterze i 2 pokoje 
na pierwszym piętrze. Tam 
były sypialnie. Do miesz-
kania prowadziło oddziel-
ne wejście, na tyłach szko-
ły. Nad nami mieszkał 
woźny z rodziną. Do dziś 
pamiętam jego nazwisko - 
Czoła. Miał córę w moim 
wieku, z którą często się 
bawiłam. Ojciec, chociaż 
zawsze zajęty, uczył nas 
jazdy na rowerze dookoła 
budynku szkolnego, czy 
jazdy na łyżwach. Na lo-
dowisko chodziliśmy już 

na teren sąsiadującego z nami gim-
nazjum. 

Nasza szkoła posiadała obok 
licznych klas lekcyjnych, dużą salę 
gimnastyczną i na dole - obszerną 
pracownię robót ręcznych. Były tam 
między innymi wszystkie narzędzia, 
z których korzystali nie tylko 
uczniowie. Szkoła posiadała na II 
piętrze salę widowiskową wraz ze 
sceną. Odbywały się tam nie tylko 
przedstawienia, chociaż najlepiej 
pamiętam doroczne „Jasełka”. Pa-
miętam nawet nazwisko pana, który 
grał Heroda – Budziarek. W naszej 
sali organizowano również bale no-
woroczne dla koluszkowskiej spo-
łeczności. Myślę, że sala mogła po-
mieścić ok. 200 osób. Młodzież 
miała gdzie się popisywać. Sala słu-
żyła też oczywiście organizatorom 
różnych imprez, uroczystości szkol-
nych i większych zgromadzeń. 

Ojciec nasz lubił majsterko-
wać. To była jego pasja. Pamiętam 
na przykład, że korzystał z pracowni 
robót ręcznych i oprawiał tam książ-
ki, które mam do dzisiaj. Pasją Ojca 
była też uprawa ogrodu warzywne-
go znajdującego się przy domu. Na 
końcu ogrodu, od ulicy stał obelisk 
ku czci Tadeusza Kościuszki. Stoi 

do dziś. Szkoła przyjęła imię tego bo-
hatera. 

Ojciec przywiązywał dużą wagę 
do działalności Związku Harcerstwa 
Polskiego i organizacji obozów har-
cerskich. Oczywiście my z bratem by-
liśmy zapalonymi harcerzami. Śpie-
waliśmy również w 
kilkunastoosobowym chórze szkol-
nym, który prowadził Pan Franciszek 
Kubiś, bohater Koluszek, zamordo-
wany przez Niemców. Grono innych 
wspaniałych nauczycieli dodawało 
splendoru szkole. Panie: Nadolska, 
Giernard, Gorczyńska, państwo Ol-
czykowscy, Karbownikówna i inne 
osoby musiały być dobrymi nauczy-
cielami, jeśli były zatrudniane przez 
szereg kolejnych lat, do wojny. To za-
pewniało wychowanie młodzieży w 
duchu prawdziwego patriotyzmu, rze-
telności i uczciwości, a także w duchu 
religii katolickiej (Sodalicja Mariań-
ska). W każdej klasie wisiał krzyż i (o 
dziwo) nikomu nie przeszkadzał.”

Opis tych beztroskich, przedwo-
jennych lat uzupełnię jeszcze tekstem 
napisanym już podczas okupacji (w 
1941 roku), przywołującym wspo-
mnienie szczęśliwego dzieciństwa: 
„Pamiętam siebie sprzed trzech lat. 
Jakaż byłam czynną uczennicą gim-
nazjum… Najmilsza koleżanka, naj-
pilniejsza uczennica, pupilka wszyst-
kich profesorów, wiecznie czymś 
zaabsorbowana, zalatana, przewodni-
cząca klasy a na rok 1939/1940 obra-
na na prezeskę Sodalicji 
Mariańskiej, organizator-
ka wielu akademii, wie-
czorków klasowych, ba – 
nawet, zabaw na dużą 
skalę zakrojonych, a 
wreszcie prowadząca wy-
dawanie śniadań w szkole, 
z zamiłowaniem oddająca 
się pracy w P.W. (przyspo-
sobieniu wojskowym-
-przypis JK) – to ja. Ta, 
która najlepiej w piłkę gra-
ła, najlepiej w klasie czy-
tająca, jedna z najmilszych 
uczennic, jedna z najpobożniejszych, 
jedna z najweselszych i najpoważniej-
szych jednocześnie – słowem dziew-
czynka „do tańca i do różańca” – to ja. 
Wiedziałam, że żyję, codziennie mia-
łam tysiące interesów do załatwienia, 
zdało mi się, że beze mnie ani jeden 
dzień w szkole się nie obejdzie. Mia-
łam przy sobie rodziców, rodzeństwo, 
miałam przyjaciółkę, człowieka do 
którego kierowałam pierwsze swe 
uczucia, byłam szczęśliwa choć wiele 
rzeczy mi się nie wiodło. Ale byłam w 
swoim żywiole i to mnie uszczęśli-
wiało. Przyszłość zapowiadała się ró-
żowo.” 

No i nadeszła wojna! Krysty-
na Zarębska swoje wojenne prze-
życia opisała w pamiętniku zatytu-
łowanym „Wojna zastała mnie w 
szesnastym roku życia…”. Wspo-
mnienia napisane zostały w mo-
mencie, gdy wojna jeszcze trwała i 
gdy nie wiadomo było jak się za-
kończy. Mają więc charakter au-
tentycznego przekazu nastrojów 
panujących w tym okresie. Jest to 
opis wojny widziany oczami mło-
dego człowieka, który dopiero 
wkracza w dorosłość i dla którego 
przejście z okresu dziecięcego 
związane jest z rozwiązywaniem 
problemów wymagających więk-
szej dojrzałości niż tylko wynika-
jącej z metryki. Są one jednocze-
śnie dokumentem historycznym 
obrazującym jak wyglądało życie 
w Koluszkach w pierwszych la-
tach okupacji. Może więc warto, 
aby te wspomnienia wydać w for-
mie książki?

Wróćmy jednak do okupa-
cyjnych losów rodziny Zaręb-
skich. 10 listopada 1939 roku, 
wraz ze sporą grupą koluszkow-
skiej inteligencji aresztowany zo-
staje przez gestapo ojciec. Został 
osadzony w więzieniu w Rado-
goszczu w Łodzi i chociaż wrócił 
do Koluszek w kwietniu 1940 r. to 
pobyt ten znacznie odbił się na 
zdrowiu (pogorszenie słuchu). 
Wielkim ciosem dla rodziny było 

podpalenie przez Niemców bu-
dynku szkoły, w którym znajdo-
wało się również mieszkanie Za-
rębskich. Stało się to 22 września 
1939 roku. W jednej chwili rodzi-
na straciła wszystko! Przed wojną 
należała na pewno do dość za-
możnej koluszkowskiej elity, te-
raz doświadczała wielkiej biedy! 
Jedynym prezentem szesnastolet-
niej Krysi, który dostała na pierw-
sze wojenne święta Bożego Naro-
dzenia (spędzane bez własnego 
domu i bez obecności ojca, który 
przebywał w więzieniu) był… 
grzebień, który otrzymała od swo-
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jej przyjaciółki Krysi Gorczyńskiej 
(Krawczyk). Dzięki życzliwości 
wielu przyjaciół (państwo Dulębo-
wie, Urbaniakowie, Waszczykow-
scy) udało się jednak przetrwać naj-
trudniejszy okres. Bernard Zarębski 
po powrocie z Radogoszcza zaczął 
ponownie uczyć w szkole. Jego 
żona – Florentyna (również nauczy-
cielka) rozpoczęła tajne nauczanie 
zakazanych przez okupanta przed-
miotów, które prowadziła przez całą 
wojnę. Starsza siostra – Wanda pra-
cowała w aptece Państwa Dulębów, 
brat Witold w tartaku, ale jednocze-
śnie - jako żołnierz Armii Krajowej 
(ps. „Ryszard”) wraz ze swym przy-
jacielem z harcerstwa Eugeniuszem 
Waszczykowskim działał w pluto-
nie łączności. Dla szesnastoletniej 
Krysi nie było miejsca w AK (była 
za młoda), wstąpiła więc za namo-
wą Henryka Jastalskiego (zamordo-
wanego przez Niemców kolusz-
kowskiego bohatera) w szeregi 
Narodowych Sił Zbrojnych. Ta kon-
spiracyjna praca była wypełnieniem 
złożonego harcerskiego przyrzecze-
nia by „całym życiem służyć tobie 
ojczyzno”. Nie były to jakieś wiel-
kie akcje zbrojne, Krysia roznosiła 
ulotki i, wzorem swoich rodziców… 
uczyła dzieci z najbiedniejszych ko-
luszkowskich rodzin, historii Pol-
ski!. Sama zresztą okropnie przeży-
wała brak możliwości swojej 
edukacji. Jest to bardzo charaktery-
styczne w jej pamiętniku: taki swo-
isty „kult wiedzy”. Nie trudy okupa-
cyjnego życia, nie bieda 
powszechnie panująca, nie groza 
wynikająca z niepewności jutra, 
lecz brak możliwości uczenia się – 
były największą troską autorki pa-
miętnika. Utrata „ukochanej szkoły” 
i późniejsze próby kontynuowania 
nauki są dowodem na to, ja wielką 
rolę odegrały przedwojenne instytu-
cje oświatowe w kształtowaniu oby-
watelskich i patriotycznych postaw 
młodzieży polskiej.

W 1943 roku na tajnych kom-
pletach zdała maturę. Tak opisuje to 
wydarzenie w swoich wspomnie-
niach, serdeczna przyjaciółka Krysi 
– Hanka Kawecka-Urbaniak - póź-
niejsza (w latach 1956 - 1961) kie-
rowniczka Szkoły Podstawowej nr 1 
w Koluszkach, która też tę maturę 
wtedy zdawała: „Ostatni egzamin 
maturalny zdawałam 18 lutego 1943 
roku w tajnym komplecie. Trzy lata 
trwała nasza podziemna edukacja 
(…). To wszystko nauczyło nas głę-
bokiej przyjaźni i zaangażowania w 
swoje wzajemne losy, nas Krystynę 
Gorczyńską (Krawczyk), Annę Ka-
wecką (Urbaniak), Eugeniusza 

Waszczykowskiego, Krystynę Za-
rębską. Tym razem podążaliśmy do 
ostatniego, graniczącego z polem 
parterowego domu położonego przy 
słabo wtedy zabudowanej, mało ru-
chliwej ulicy Śląskiej do mieszkania 
p.p. Zarebskich. Obserwacja naj-
bliższego terenu należała do Witka, 
brata Krysi. Wiedzieliśmy, że prace 
pisemne z języka polskiego i mate-
matyki zostały ocenione pozytyw-
nie. Teraz czekał nas ostatni egza-
min ustny. Członkami Komisji 
Egzaminacyjnej byli: przewodni-

czący – dyr. Aleksander Szatkowski, 
prof. Konstancja Bulińska, prof. Li-
dia Głowacka. Twarze ich wyrażały 
spokój i przychylność wobec nas, 
stremowanych i wylęknionych. 
Mnie i Krysi zdawało się, że ktoś 
podejrzany szedł za nami, co okaza-
ło się grą wyobraźni (…). Egzaminy 
dojrzałości zdaliśmy wszyscy. I było 
nam jakoś dziwnie, że to koniec na-
szych lekcji, że oddala się nasza 
młodość, że trzeba teraz podjąć inne 
obowiązki wobec Ojczyzny. Posta-
nowiliśmy nazajutrz iść razem do 
kościoła i przyjąć Komunię Św…”.

Nauka, zdobywanie wiedzy to 
też był akt walki z okupantem. Była 
to praktyczna realizacja „służby oj-
czyźnie” wynikająca z patriotyczne-
go wychowania. Rodzina, szkoła, 
Kościół, harcerstwo – były filarami, 
na których wspierało się owo wy-
chowanie. W rodzinie Zarębskich 
patriotyzm nie był hasłem i pustym 
słowem, ale wartością przekazywa-
ną z pokolenia na pokolenie. Dzia-
dek Krystyny Zarębskiej był Po-
wstańcem Styczniowym, rodzice 
prowadzili tajne nauczanie, brat ojca 
– Stanisław Zarębski (absolwent 
prawa na Uniwersytecie Stefana Ba-
torego w Wilnie, oficer Wojska Pol-
skiego) w 1939 roku znalazł się na 
„nieludzkiej ziemi” a potem z gene-
rałem Andersem przeszedł bojowy 
szlak walcząc w Tobruku i pod 

Monte Cassino, drugi brat – Roman 
(ps. „Zaw”) był szefem referatu II 
„Wywiad” Komendy Obwodu Ar-
mii Krajowej – Kielce, siostra Wan-
da i brat Witold byli członkami ko-
luszkowskiego ruchu oporu… 
„Służba ojczyźnie” to nie było hero-
iczne poświęcenie, to była oczywi-
stość!!!

Po zakończeniu działań wojen-
nych rodzice Zarębscy nadal działa-
li w oświacie. Bernard po wyzwole-
niu organizował szkolnictwo w 
Koluszkach pozostając kierowni-
kiem Szkoły Podstawowej nr 1 (był 
m. in. członkiem sekcji oświatowej, 
wyłonionego 18 stycznia 1945 r., 
Komitetu Obywatelskiego ), Floren-
tyna przejęła w 1947 roku od swoje-
go męża kierownictwo szkoły, pra-
cując w niej do roku 1951. Po 
przeprowadzce do Łodzi pracowała 
nadal jako nauczycielka, będąc jed-
nocześnie kierownikiem szkoły 
podstawowej nr 90. Była członkiem 
Kuratorium Oświaty, sekretarzem 
komitetu do spraw walki z analfabe-
tyzmem, członkiem komitetu budo-
wy szkoły w Koluszkach. Dzieci 
państwa Zarębskich przeniosły się 
na studia do Łodzi: Wanda na Aka-
demię Medyczną (farmacja), Witold 
na Politechnikę (Wydział Elektrycz-
ny), Krystyna na Uniwersytet (filo-
logia polska).

W Łodzi zaczął się dla Krysty-
ny Zarębskiej nowy etap życia, w 
którym rozwinęła swą kolejną wiel-
ką pasję, jaką był ruch spółdzielczy. 
Przez całe swoje zawodowe życie 
pracowała w spółdzielczości i nie 
był to tylko sposób zarabiania pie-
niędzy czy też „ścieżka kariery”. To 
była prawdziwa pasja. Jak sama na-
pisała: „W spółdzielczości jest coś 
takiego, co porywa, przyciąga ludzi 
do siebie, wiąże ich ze sobą na dłu-
gie lata. Tym czymś jest życzliwy 
stosunek do drugiego człowieka, 
tym czymś jest również uczciwość i 
rzetelność w pracy, gotowość niesie-
nia pomocy, współdziałanie.”

Troska o innych to była chyba 
najistotniejsza cecha jej charakteru. 
Kompletnie nie dbała o siebie a za-
wsze myślała o rodzinie, przyjacio-
łach, znajomych – o wszystkich 
tych, którzy potrzebowali pomocy. I 
wszyscy zawsze mogli na tę pomoc 
liczyć! Zawsze przedkładała „BYĆ” 
nad „MIEĆ”. Obdarzała wielką mi-
łością i serdecznością ludzi, z który-
mi się spotykała. Była najlepszą cór-
ką, siostrą, ciocią… Nawiązywała 
trwałe i prawdziwe przyjaźnie. Była 
ciekawa świata i realizowała swe 
liczne pasje i zainteresowania. Wiel-
ką namiętnością była gra w szachy i 

w brydża. Lubiła chodzić na górskie 
wycieczki, jeździła na nartach, grała 
w siatkówkę. Mając ponad 90 lat 
jeździła na rowerze i pływała w Bał-
tyku (przypomniała mi się taka 
scenka: byliśmy razem nad morzem 
– w Łazach k. Mielna i Ciocia po-
szła się wykąpać, wzbudzając tym 
pewnego rodzaju sensację. Jakiś 
plażowicz nie wytrzymał i zadał py-
tanie: ”Przepraszam a ile ma pani 
lat?” Na to Ciocia: „Proszę pana. Ja 
mam 93 lata i postanowiłam wresz-
cie robić to co sprawia mi przyjem-
ność i daje satysfakcję! I naprawdę 
nie przejmuję się tym co sobie inni o 
mnie pomyślą!”).

Studiując, pracując, mieszkając 
w Łodzi nigdy nie zapominała o 
swoim rodzinnym mieście. „O Ko-
luszkach zawsze myślę z dużym 
sentymentem i nostalgią za młody-
mi latami. Koluszki to moje miasto 
rodzinne. Chętnie je zawsze odwie-
dzam.” Ta miłość do Koluszek była 
chyba miłością odwzajemnioną. 
Ciocia wielokrotnie zapraszana była 
na różnego rodzaju koluszkowskie 
uroczystości. Między innymi 13 
października 2007 roku, jako naj-
starsza maturzystka, wspólnie z 
Henryką (Lilką) Waszczykowską 
odsłaniała tablicę pamiątkową na-
uczycieli tajnego nauczania umiesz-
czoną na gmachu Liceum w 90. 
rocznicę jego utworzenia a na Jubi-
leuszu 100-lecia tego Liceum (14 
października 2017 r.) jej list otwierał 
publikację poświęconą tej rocznicy. 
Jako honorowy gość uczestniczyła 
również 14 października 2011 r. w 
obchodach 100-lecia Szkoły Podsta-
wowej nr 1, kierowanej kiedyś przez 
jej rodziców. Była szczęśliwa z za-
proszenia na uroczystą sesję Rady 
Miejskiej Koluszek związaną z ob-
chodami 60-lecia nadania Kolusz-
kom praw miejskich (1 kwietnia 
2009 r). Bardzo cieszyła się, że mło-
dzi ludzie utworzyli stowarzyszenie 
„Historia Koluszek” i bardzo dbają 
o dziedzictwo kulturowe jej rodzin-
nego miasta. Internetowemu mu-
zeum Koluszek ofiarowała szereg 
pamiątek, udostępniła również swój 
pamiętnik: „Wojna zastała mnie w 
szesnastym roku życia”. Ostatni raz 
Ciocia była w Koluszkach 26 paź-
dziernika 2019 roku. 

Krystyna Zarębska pozostanie 
w naszej pamięci jako szlachetny, 
wspaniały, życzliwy, wrażliwy, mą-
dry człowiek, jako ktoś kto potrafił 
nadawać sens, treść i wartość takim 
pojęciom jak dobro, patriotyzm, 
uczciwość i skromność.

Jacek Karczewski
Łódź, 15 lipca 2020
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Weekendowy kiermasz ciast na rzecz Mai

Słodka zbiórka przy rondzie
Blisko 4,5 tys. zł zebrali organizatorzy kiermaszu ciast na rzecz 

5-miesięcznej Mai, która cierpi na rdzeniowy zanik mięśni. Jeszcze więk-
sze wrażenie zrobiła jednak 
otwartość, jaką mieszkańcy 
naszej gminy okazali akcji. 
Kto mógł piekł ciasta, dzie-
ci przynosiły swoje zabaw-
ki, które zostaną wkrótce 
zlicytowane, zebrano rów-
nież prawdziwą „górę” pla-
stikowych nakrętek. Wspie-
rając akcję, mieszkańcy nie 
odmawiali sobie oczywiście 
słodkich wypieków. – Poja-
wiały się panie, które tego 
dnia dla swoich domowych 
gości ciasta zamiast w skle-
pie, kupowały specjalnie na 
charytatywnym kiermaszu. 
I zapewne nie żałowały, bo 
w nasze wypieki zostało 
włożone prawdziwe serce. 
Ciasta smakowały zatem 
wyśmienicie – opowiada 

Wioletta Hemer, która wraz z Martą Siedlecką i Krzysztofem Grzelakiem, 
organizowały akcję. 

Zbiórka trwała od rana do wieczora. Przez kiermasz przelała się rze-
ka ludzi. - Aż łza się w oku kręci – podsumowuje pani Wioletta.

(pw)         

Dziękujemy za wsparcie
Kiermasz ciast i innych fantów na rzecz Majeczki wypadł 

rewelacyjnie i to dzięki Wam. Chcielibyśmy podziękować klubowi KKS 
KOLUSZKI na czele z zastępcą Prezesa Panem Krzysztofem Grzelakiem 
za użyczenie namiotu, krzeseł, stołu i nagłośnienia oraz za przekazanie 
gadżetów na licytację. Pani Ani z „Zielonej Budki” za udostępnienie: 
miejsca, lodóweczki i czynny udział w akcji, Panu Markowi ze sklepu 
„ATUT” za udostępnienia miejsca, Sklepowi „ALiAD” za wypożyczenie 
busa i możliwość przechowania naszych słodkości.   

Za dostarczone przepyszne wypieki dziękujemy: Paniom z 
Przanówki, Pani Danusi z Helonowa, Pani Stanisławie z Redzenia, 
Pani Agnieszce z Koluszek, Ali i Bożence z Łodzi.   

Mieszkańcom Gminy Koluszki za czynny udział w akcji, oraz 
za bardzo dużą ilość przyniesionych korków plastikowych i rzeczy 
przekazanych na szczytny cel.

Kwota jaką udało się uzbierać to 4 463,90 zł.

Jeśli chcielibyście poznać i wesprzeć Majeczkę  
zapraszamy na strony:

https://www.siepomaga.pl/maja
https://www.facebook.com/walczymaja/

Jeszcze raz serdeczne dzięki  
za przybycie i zaangażowanie. 
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Przebudowa sali widowiskowej 
już za półmetkiem 

Mija rok od rozpoczęcia przebudowy sali widowiskowej przy Urzę-
dzie Miejskim w Koluszkach. Z zewnątrz budynek jest już całkowicie go-
towy. Przebudowana została cała przeszklona ściana obiektu od strony 
urzędowego patio. W końcu zniknęły zniszczone i niedomykające się 
drzwi i okna. Wyremontowano cały dach wraz z orynnowaniem. Kończy 
się przebudowa głównego wejścia, przy którym zamontowano windę dla 
osób niepełnosprawnych. Obecnie kostką brukową utwardzany jest teren 
wokół budynku. Na tyłach sali powstaje dodatkowy parking. 

Wewnątrz budynku powstały nowe pomieszczenia, wydzielone z 
większych powierzchni. Przy głównej sali wyodrębniony został aneks ku-
chenny, szatnie, toalety oraz dodatkowe pomieszczenia biurowe. Z kolei 
szeroki korytarz łączący urzędowy biurowiec z kompleksem głównej sali 
widowiskowej, przerobiony został na salę konferencyjną. Remontowane 
są także piwnice zlokalizowane pod salą widowiskową. Docelowo będą 
one pełnić rolę urzędowych archiwów.  

Nowego wyglądu nabrała sala widowiskowa. Gotowy jest już sufit z 
nowoczesnym oświetleniem oraz systemem wentylacji i ogrzewania. Ste-
rowanie nawiewem będzie odbywać się z oddzielnego pomieszczenia. Do 
tej pory kwestia ogrzewania była prawdziwą zmorą obiektu. 

Dodajmy, że zmodernizowana sala widowiskowa jest wręcz niezbęd-
na dla naszej gminy, ponieważ obecnie nie dysponujemy odpowiednim 
obiektem do przeprowadzania większych imprez miejskich. W sali kino-
wej mieści się za mało miejsc, w dodatku jedynie stacjonarnych, a hala 
sportowa zniechęca złą akustyką. Po przebudowie będzie sala będzie w 
stanie pomieścić ok. 300 osób. Prace modernizacyjne mają zakończyć się 
wiosną 2021 r. Wartość inwestycji to 7,68 mln zł. 

(pw)

Sterownia nawiewu i ogrzewania

Odnowione wejście od strony patio

Glazura w toaletach

Piwnica, pomieszczenia pod archiwa urzędowe

 Sala konferencyjna

Parking przy głównym wejściu
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Widok od strony zaplecza

Winda dla osób niepełnosprawnych

Główne wejście

Sala widowiskowa

 Nowe wyodrębnione pomieszczenia

Wyremontowany dach
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PRZEDSIĘBIORSTWO AGAT S.A. Z SIEDZIBĄ W KOLUSZKACH 

POSZUKUJE OSÓB NA STANOWISKO

MECHANIK SAMOCHODOWY
Wymagania:

• wykształcenie kierunkowe, min. zawodowe
• doświadczenie na stanowisku mechanik samochodowy  

lub podobnym – min. 2 lata
• umiejętność diagnozowania i usuwania awarii
• prawo jazdy kat. B poparte doświadczeniem
• uczciwość, sumienność, odpowiedzialność 
• brak nałogów

Oferujemy:
• pracę z doświadczonym zespołem w uznanej w branży firmie
• możliwość rozwoju zawodowego
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności

Oferty prosimy przesyłać drogą mailową na adres:  
mwawrzonowski@agat-koluszki.pl lub składać osobiście w siedzibie firmy: 

AGAT S.A. 95-040 Koluszki, ul.Paderewskiego 1.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-
nych osobowych przez AGAT S.A.  dla potrzeb niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych).”

Pietrzyk Running Team  
wśród najlepszych w Polsce  
w biegach górskich

Pomimo pandemicznej aury 9 sierpnia w Ludwikowicach Kłodzkich 
udało się zorganizować już 11  Bieg na Wielką Sowę, czyli jeden z najlep-

szych, a być może najlepiej ocenia-
ny bieg górki w Polsce w kategorii 
biegów alpejskich. Zawody roze-
grano w formule Mistrzostw Polski 
Weteranów w Biegu Górskim oraz 
Mistrzostw Polski w Biegu Alpej-
skim. Trasa liczyła 10 km, z prze-
wyższenie + 600 m między startem 
a metą.

Świetnymi wynikami wykaza-
li się nasi biegacze z grupy Pietrzyk 
Running Team. Małgorzata Jagiełło 
w kategorii K-50 uplasowała się na 
4 miejscu (01:07:07), z kolei Joan-
na Mędrek na 10 miejscu 
(01:26:58). W młodszej kategorii 
K-20 Magdalena Pierzchała zajęła 
4 miejsce (00:56:21). Wśród męż-

czyzn trener Krzysztof Pietrzyk w kategorii M-40 walczył o zwycięstwo. 
Ostatecznie z czasem 45:23 zajął 2 miejsce.  Dobry wynik w kategorii 
M-65 uzyskał również Stanisław Korczyński, plasując się na 8 miejscu 
(01:11:18).

(pw)

Karol drugi, Michał szósty  
na 2 km w Białych Błotach!

Tuż po zgrupowaniu 
sportowym w Międzygórzu 
nasi młodzi biegacze wystar-
towali w  3. Memoriale Mi-
chała Joachimowskiego w 
Białych Błotach, uzyskując 
dobre miejsca i niezłe czasy. 
Karol po mocnym finiszu po-
konał Maksymiliana Zawiśla-
ka z Omegi Kleszczów zajmu-
jąc z czasem 6:31,65 drugie 
miejsce i kolejną 5. klasę spor-
tową. Michał Smyka był szó-
sty uzyskując czas 7:23,21. 

Obydwaj byli zadowoleni 
z biegu choć uznali, że mogło-
by być lepiej, ale tak po prostu 
nie było za kim biec żeby uzy-
skać lepsze czasy. W imieniu 
swoim i wszystkich zawodni-
ków LKS Koluszki, dziękuję 
Mateuszowi Koziarskiemu 
SANMAT Usługi  Projektowe, 
za ufundowanie pięknych ko-
szulek startowych.
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Piłka nożna
Klasa okręgowa 2020/2021, grupa: Łódź

Kolejka 2. (8-9 sierpnia)
KKS Koluszki - UKS SMS Łódź  2:1
Widzew II Łódź - LKS Różyca (odwołany)
Orzeł Parzęczew - Włókniarz Pabianice  1:2 
GLKS Dłutów - GKS Ksawerów  0:2  
PTC Pabianice - Sokół II Aleksandrów Łódzki (odwołany)
Zawisza Rzgów - Victoria Rąbień  2:5 
KAS Konstantynów Łódzki - KS II Kutno  2:0  
Start Brzeziny - Termy Uniejów  4:3  

Kolejka 3. (12 sierpnia)
AKS SMS Łódź - KKS Koluszki  7:0

Tabela 
  1. Victoria Rąbień     2  6  10-2      
  2. KAS Konstantynów Ł.   2  6  7-0     
  3. Włókniarz Pabianice    2  6  5-1     
  4. GKS Ksawerów     2  4  3-1     
  5. AKS SMS Łódź     2  3  8-2 
  6. LKS Różyca      1  3  1-0
  7. UKS SMS Łódź     2  3  3-3
  8. KKS Koluszki     3  3  2-9
  9. KS II Kutno      2  3  5-3     
10. Start Brzeziny      1  3  4-3     
11. Orzeł Parzęczew     2  1  2-3     
12. Sokół II Aleksandrów Ł.  0  0  0-0     
13. Widzew II Łódź     0  0  0-0     
14. GLKS Dłutów      1  0  0-2     
15. Termy Uniejów     2  0  3-7     
16. PTC Pabianice      1  0  0-5     
17. GLKS Sarnów/Dalików   1  0  0-5     
18. Zawisza Rzgów     2  0  3-10

Koluszki, dnia 14 sierpnia 2020 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 11/3,11/4, 

12/3 położonych w obrębie 6 miasta Koluszki wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293  
ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy z dnia 3 październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), realizując uchwałę 
Nr XLIII/29/2018 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 marca 2018 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla działek nr: 11/3, 11/4, 12/3 położonych w ob-
rębie 6 miasta Koluszki, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek nr: 11/3, 11/4, 12/3 położonych w obrębie 6 
miasta Koluszki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 24 sierpnia 2020 r. do 13 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, w godzinach 
pracy Urzędu. Projekty dokumentów zostaną udostępnione również w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koluszkach  
(https://www.koluszki.samorzady.pl/).

Jednocześnie informuję, iż czynności związane z wyłożeniem projektu 
planu do publicznego wglądu określone w ogłoszeniu i obwieszczeniu z 
21.07.2020 r. jako nieskuteczne z przyczyn formalnych, nie będą wykonywa-
ne. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się  w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, w go-
dzinach pracy Urzędu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym wizyty.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 września 2020 r. (wtorek) w Kinie 
Odeon 3D w Koluszkach, ul. 3 Maja 2, o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu pla-
nu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza 
Koluszek, zgodnie z wymogami ww. ustawy:
– w formie papierowej – bezpośrednio lub listownie w Urzędzie Miejskim 

w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki,
– w formie elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej 

lub poczty elektronicznej na adres: um@koluszki.pl, bez konieczności 
opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

– z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i ad-
resu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie od 24 
sierpnia 2020 r. do 27 września 2020 r. Odpowiednio wydłużeniu do 27 
września 2020 r. ulega termin wnoszenia uwag wyznaczony w ogłosze-
niu i obwieszczeniu z 21.07.2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Koluszek. 
Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione 
bez rozpatrzenia. Uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza będą przed-
miotem rozpatrzenia przez Radę Miejską w Koluszkach.

W związku z realizacją przez Burmistrza Koluszek czynności, o których 
mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, zgodnie z art. 17a tej ustawy, informuję, że:
– administratorem danych osobowych jest Burmistrz Koluszek, z siedzibą 

przy ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki,
– klauzula realizacji obowiązku informacji w zakresie ochrony danych 

osób fizycznych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Koluszkach (https://www.koluszki.samorzady.pl/), w 
zakładce „Informacje ogólne” - „Klauzula realizacji obowiązku informa-
cji w zakresie ochrony danych osób fizycznych”,

– prawo dostępu do informacji o źródle danych, z którego zostały zebrane, 
przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od któ-
rej dane te pozyskano.

Burmistrz Koluszek
Waldemar Chałat

Wyniki ćwierćfinału Pucharu Knura:
Iskra Bęben - Gang Plebanii  10:2
Albatros Katarzynów - Dobre Mordy  4:6
Kartofliska - Mariany 2:5
TRGK Zjednoczeni - Strefa Zrzutu 5:10

Pary półfinałowe: Dobre Mordy - Iskra Bęben, Mariany - Strefa Zrzutu
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Docieplenia, prace ogólnobudowla-
ne, 609-296-865
Tynki agregatorem cementowo-wa-
pienne i gipsowe 669-201-962
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Ogrodzenia – produkcja, montaż, 
tel. 515-310-037
Pranie tapicerki samochodowej, 
dywanów i mebli tapicerowanych, 
513-573-078
Mycie kostki i elewacji, 513-573-078
Usługi koparką. Wykopię, rozbiorę, 
wywiozę, 603-692-065
Pranie dywanów, tapicerki meblowej, 
samochodowej itp., 600-932-147
ROLETY materiałowe w kasetkach, 
Dzień - Noc, Plisy, Żaluzje, Moski-
tiery, tel. 603-993-306
Montaż ogrodzeń panelowych, 
sztachetowych oraz z siatki. Wybu-
rzenia i inne. Wycena gratis,  
507-364-074
Wycinki, koszenia. Karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074
Zadbam o Twoje auto. Mycie, 
sprzątanie, odkurzanie, polerowanie. 
Usługa od ręki, tel. 600-932-147
Budowa domów, 505-509-874
Fotowoltaika, dofinansowania, 
782-508-763
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA PODEJMĘ
Posprzątam dom jednorodzinny 
bądź mieszkanie, 739-097-452

PRACA
Zatrudnię pomoc domową, opieka 
nad dziećmi, 509-790-284
Zatrudnimy pracownika rozlewni 
gazu w Brzezinach, 885-052-000
Zatrudnię pracownika do stolarni, 
785-998-740
Firma konfekcyjna z siedzibą  
w Jeżowie zatrudni krojczego  
i szwaczki, 509-602-925
Zatrudnię szwaczki, praca cały rok, 
605-845-380

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam siedlisko w Stefanowie, 
1100 m2, przy drodze asfaltowej. 
Media na działce, woda ze studni 
głębinowej, 508-192-328
Sprzedam działkę rekreacyjną  
z domem w Koluszkach, 505-484-617
Sprzedam dom w Koluszkach,  
tel. 698-614-915
Sprzedam dom z działką w Kolusz-
kach, tel. 44 74-01-85-67-14  
lub 48 729-677-655
Sprzedam bardzo ładne mieszkanie 
w blokach – ul. 11 Listopada, metraż 
61,5m2, M-4, tel. 696-054-543
Sprzedam dużą działkę budowlaną 
w Koluszkach, 691-750-199
Sprzedam działki budowlane od 600 
do 900m2, Koluszki, ul. Wyspiańskie-
go, tel. 661-428-684 lub 601-28-56-27

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      
Do wynajęcia 3-pokojowe mieszka-
nie w domu jednorodzinnym, 
601-28-56-27
Do wynajęcia M-3, 501-64-91-04 
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Sprzedam Opel Corsa 1.0, 2005 r., 
796-497-726
Drewno opałowe z remontu palet. 
Tanio, 885-162-087
Volkswagena Polo 2002 r,  
1,2 Benzyna + gaz, tel. 603-248-565
Drewno kominkowe - opałowe, 
509-101-167
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377 
Drewno kominkowe opałowe  
i rozpałka, tel. 608-830-403

KUPIĘ
AUTO SKUP, całe, uszkodzone, 
502-592-035
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

USŁUGI
Pralki – Naprawa, 609-046-483
Transport piachu, żwiru, wywóz 
ziemi. Rekultywacja terenu,  
wywrotka, koparka, tel. 728-012-040

OGŁOSZENIA DROBNE
Firma OLIKOL RAIL ENERGY 
zatrudni pracowników budowlanych 
oraz elektromonterów w branży 
kolejowej. Umowa o pracę.  Zapew-
niamy noclegi, posiłki regeneracyj-
ne, dojazdy na teren budowy (praca 
w delegacji od poniedziałku  
do piątku). Kontakt: e-mail:  
biuro@olikol.pl, tel. 42 208-06-09
Zatrudnimy brukarzy i pracowników 
budowlanych do firmy drogowej. CV 
na e-mail: buddrogstan@wp.pl / biuro 
Koluszki, ul. 11 Listopada 65,  
tel. 605-053-812
Zatrudnię pracownika do docie-
pleń, praca stała, więcej informacji 
pod tel. 666-383-355
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
budowlanego w Koluszkach na 
stoisko hydrauliczne, 604-574-055
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
budowlanego w Koluszkach, 
604-574-055
Zatrudnię pracownika do robót 
wykończeniowych w Brzezinach 
– glazura, płyta GKB, 604-574-055
Zatrudnię pracownika do docie-
pleń, praca stała, więcej informacji 
tel. 666 383 355
Szwaczki zatrudnię, stała praca, cały 
rok. Wysokie zarobki, 605-600-896 
Przyjmę do ochrony z orzeczeniem 
o niepełnosprawności, 507-774-111, 
696-069-191 
Szukam pracownika do montażu 
ogrodzeń, 507-364-074
Zatrudnimy pracownika do wulka-
nizacji w Żelechlinku z możliwością 
przyuczenia, 508-641-807
Firma remontowa zatrudni  
pracownika do wykończeń wnętrz, 
tel. 515-144-089 lub 510-064-044 
Skład budowlany Tobartus  
w Jeżowie zatrudni sprzedawcę, 
601-692-302

Zatrudnię panów do sprzątania  
w zakładzie produkcyjnym na 
terenie Koluszek. Praca dwuzmiano-
wa. Do obowiązków należeć będzie 
obsługa maszyn myjacych oraz 
drobne prace porządkowe. Orzeczenie 
o niepełnosprawności będzie dodatko-
wym atutem. tel: 724-486-855 
Zatrudnię panią do sprzątania  
w zakładzie produkcyjnym  
na terenie Koluszek. Praca dwu-
zmianowa. Do obowiązków należeć 
będzie bieżące utrzymanie czystości 
w biurach oraz zapleczach socjalnych. 
Orzeczenie o niepełnosprawności 
będzie dodatkowym atutem.  
tel.: 724-486-855 
Zatrudnię pracownika gospodar-
czego, tel. 603-692-065
Zatrudnimy spawaczy MIG/MAG  
lub TIG z możliwością przyuczenia. 
DRIVAL Żelechlinek, tel. 606-762-071
Zatrudnimy konstruktora/technolo-
ga. Branża konstrukcje stalowe. 
Może być student, możliwość 
przyuczenia. DRIVAL Żelechlinek, 
tel. 606-762-071
Zatrudnię mechanika samochodo-
wego, tel. 502-118-870
Zatrudnię prasowaczkę, 601-175-330
Brukarzy z doświadczeniem, 
atrakcyjne wynagrodzenie, umowa  
o pracę, 607-303-814

ZDROWIE/URODA
MAKIJAŻ okazjonalny! Kuferek 
gotowy do zadań specjalnych. 
Możliwość dojazdu, tel. 881-250-683
PODOLOGIA u pacjenta (odciski, 
modzele, wrastające paznokcie itp. , 
tel. 794-133-358

RÓŻNE
Spływy kajakowe Pilicą, 505-962-185

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Firma KOLREX zatrudni  
pracownika na produkcję:

  Wymagania:
  - dyspozycyjność oraz chęć nauki pracy przy maszynach tekstylnych

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV  
i ostatniego świadectwa pracy na adres: tomek@kolrex.com.pl

Zatrudnię do prostego szycia, szwaczki ,chałupniczki i osobę do pakowania. 
tel. 664-975-055
Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy, 20 m2, Koluszki, ul. Brzezińska 8, 
44 714-13-83
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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! 

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; 19.00-20.00

TERMAL
USŁUGI 

HYDRAULICZNE
- POMPY CIEPŁA
- KOTŁOWNIE
- INSTALACJE: C.O., GAZ, 

WOD-KAN
- REKUPERACJA

95-040 KOLUSZKI
UL. BRZEZIŃSKA 50
TEL. 44 714 68 78

501 10 22 81, 509 307 458

USŁUGI  
SPRZĄTAJĄCE
 �pranie dywanów, kanap  
i tapicerki
 �mycie okien

tel. 691 840 071 
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NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

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.

BIURO PODRÓŻY  
TURKUS

ul. Głowackiego 21
95-040 Koluszki
tel: 44 714 35 00

www.turkus-travel.pl

t kostka
t orzecho-kostka
t orzech
t ekogroszek
t miał
Nowe niższe ceny!!

NAJLEPSZY
POLSKI WĘGIEL

Budziszewice, ul. Graniczna 1
tel. 660 733 019

44 710 23 55

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

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

tel. 509 099 286

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

PIELĘGNACJA OGRODÓW
Wycinka i formowanie  

drzew i krzewów
Zakładanie, koszenie  

i pielęgnacja trawników
Wywóz liści, gałęzi itp.
Malowanie i naprawa  

ogrodzeń
Automatyczne systemy 

nawadniania
Faktury VAT

Ogród i dom. Koluszki  
ul. Przejazd 8

tel. 44 714-49-45  
605-23-67-37

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

 
 KOSTKA r ORZECH II r EKO r MIAŁ r BRYKIET DRZEWNY

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

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

NAJLEPSZY POLSKI PELLET
z certyfikatem jakości A1 i DIN plus

BARLINEK, OLIMP
DĘBOWY, ZŁOTY GOLD

Skład u Marka – Bukowiec
 Zielonogórska 15A, tel. 505-610-959

https://ecg-polska.pl

WĘGIEL  
(KOSTKA, EKOGROSZEK)

SKUP ZŁOMU STAL.
Gałków Mały  

ul. Towarowa 2 (obok stacji PKP)  
tel.: (44) 714-17-47
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„Dla Ciebie” TANIE UBRANIE
Koluszki, ul. Brzezińska 2
Czynne od 9.00 do 17.00

Nowa dostawa w każdy piątek!!!

Skup Aut
513-067-594

INSTALACJE GAZOWE 
DOZIEMNE i WEWNĘTRZNE

- Instalacje Centralnego 
Ogrzewania, Podłogowe

- Wymiana Kotłów Węglowych 
na Gazowe lub inne

- Pompy Ciepła
- INSTALACJE WODNO- 

-KANALIZACYJNE
- INSTALACJE POWIETRZA 

SPRĘŻONEGO
- MONTAŻ SYSTEMÓW 

SPALINOWO-POWIETRZNYCH

Gałków Mały, Ogrodowa 31
tel. 693-124-409

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

Piątek 14.08
15:00 SAMSAM 2D Dub.
17:00 Wiking i magiczny miecz 2D Dub. 
19:00 Jezioro dzikich gęsi 2D Nap.

Sobota 15.08 Kino nieczynne

Niedziela 16.08
15:00 SAMSAM 2D Dub.
17:00 Wiking i magiczny miecz 2D Dub. 
19:00 Jezioro dzikich gęsi 2D Nap.

Środa 19.08 17:00 SAMSAM 2D Dub.
19:00 Jezioro dzikich gęsi 2D Nap.

Czwartek 20.08 17:00 SAMSAM 2D Dub.
19:00 Jezioro dzikich gęsi 2D Nap.

Wiking i magiczny miecz

Komedia / Animacja 
82 min., 2D Dubbing

Wigi jest synem wodza wikingów mo-
carnego Halvara. Jego tatko ma złote serce, 
ale działa szybciej niż myśli, co niestety jest 
źródłem problemów całego plemienia. Wigi 
może nie ma ojcowskiej siły i postury mamu-
ta, dysponuje za to odwagą i nie lada sprytem. 
Obie te cnoty okażą się kluczowe, gdy na sku-
tek złowrogiej klątwy, mama Wigiego zmieni 
się w złoty posąg. Dzielny chłopak kompletuje załogę, która wyruszyć ma 
na poszukiwania magicznej wyspy. Według legendy tylko tam można od-
czynić czar i przywrócić mamie jej dawną postać. 

Jezioro dzikich gęsi
Kryminał / 2020 / 117 min.
PREMIERA 2D Napisy

Zhou przypadkowo zastrzelił policjanta 
podczas nocnej eskapady. List gończy oraz 
wysoka nagroda za odnalezienie go sprawia, 
że w sprawę zaangażowana jest jego cała ro-
dzina oraz tajemnicza kobieta, którą spotyka 
na stacji.

SAMSAM
Komedia / Animacja / 
Francja / 2020 / 77 min., 
2D Dubbing

Dołącz do Samsama i jego fantastycz-
nych przyjaciół. Zwiedzaj kosmos i sięgnij 
gwiazd w poszukiwaniu zaginionej supermo-
cy. Być może odkryjesz nową planetę lub do-
trzesz tam, dokąd nie dotarł jeszcze żaden 
dzieciak.

STELLA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Jesteśmy producentem najwyższej jakości mebli tapicerowanych.

Poszukujemy pracownika na stanowisko

OPERATOR MASZYN 
Miejsce pracy: Koluszki                 

Obowiązki:
 • realizacja produkcji w oparciu o plany produkcyjne;
 • bezpośrednia, prawidłowa obsługa przydzielanych maszyn;
 • wypełnianie niezbędnej dokumentacji produkcyjnej
 • jakościowa kontrola wykonywanej produkcji na stanowisku pracy

Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenie mile widziane zawodowe lub średnie;
 • samodzielności z wysokim zaangażowaniem w pracy;
 • solidności, kreatywności, uczciwości;
 • umiejętności pracy w zespole, zdolności organizacyjnych, komu-

nikatywności;
 • gotowości do pracy na dwie zmiany
 • znajomość rysunku technicznego
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;

Istnieje możliwość przyuczenia do wykonywania pracy na danym sta-
nowisku

 CV proszę przesyłać na adres  kadrysk@stella-furniture.pl



Ze względu na okres pandemiczny, w tym 
roku uczniowie klas ósmych egzamin pisali w 
drugiej połowie czerwca. W całej Polsce przy-
stąpiło do niego blisko 350 tys. uczniów. Każdy 
ósmoklasista zdawał egzamin pisemny z trzech 
przedmiotów obowiązkowych: języka polskie-
go, matematyki i języka obcego nowożytnego. 
Choć egzamin nie ma wpływu na ukończenie 
szkoły (zalicza go każdy), to jednak jego wynik 

Wyniki egzaminu dla ósmoklasistów
jest istotny przy naborze do szkoły ponadpod-
stawowej.

Jeśli chodzi o naszą gminę, egzamin ósmo-
klasisty wypadł bardzo dobrze. W uśrednieniu 
gminnym uczniowie z naszych szkół osiągali wy-
niki wyższe od średniej krajowej, wojewódzkiej 
czy powiatowej. Poniżej przedstawiamy szczegó-
łowe wyniki dla poszczególnych szkół.         

(pw)  

„Bezpieczny przejazd…” 
– edukacja na lato

99 proc. wypadków na przejazdach kolejo-
wo-drogowych wynika z nieostrożności, po-
śpiechu i brawury kierowców. 

W trakcie podróżowania pociągiem czy sa-
mochodem najmłodsi mogą poznać zasady bez-
pieczeństwa. „Bezpieczny przejazd VR” to apli-
kacja mobilna, która, przy użyciu gogli VR, 
pozwala uczyć się na wykreowanym w wirtual-
nej rzeczywistości przejeździe. Aplikacji można 
używać również korzystając z samego smartfo-
na. Dostępna jest w wersji na Androida oraz iOS. 

„Bezpieczny Przejazd – Wyzwanie”, to 
niekończący się wyścig, podczas którego moż-
na  poznać różne kategorie przejazdów oraz wy-
robić nawyk prawidłowego ich pokonania, nie-
zależnie od kategorii. Świetna zabawa  dla 
wszystkich lubiących rywalizację, pobijanie re-
kordów i zdobywanie trofeów. Dostępna jest w 
wersji na Androida, iOS oraz Windows. 

Dla najmłodszych – Gra w znaki, Memory, 
Znajdź różnicę i Puzzle, czyli to co wszyscy lu-
bimy najbardziej. I doskonała okazja dla rodzi-
ców, by sprawdzili swoją wiedzę na temat zasad 
bezpieczeństwa i znajomość przepisów ruchu 
drogowego. Wszystkie gry są dostępne na 
www.bezpieczny-przejazd.pl/edukacja/dla-
-dzieci oraz www.bezpieczny-przejazd.pl/edu-
kacja/aplikacje-mobilne 

Zatrzymaj się przed torem, nie ryzykuj!
W wakacje było 410 sytuacji, kiedy drągi 

rogatek były łamane przez kierowców, którzy 
nie dostosowali się do przepisów ruchu drogo-
wego. W przypadku uszkodzenia urządzeń na 
przejeździe lub stwierdzenia innej awarii należy 
skorzystać z #ŻóltejNaklejkiPLK

#ŻółtaNaklejkaPLK ma trzy ważne nume-
ry. To indywidualny numer przejazdu, który 
precyzyjnie określa położenie, numer alarmowy 
112, który należy wybrać, gdy zagrożone jest 
życie i zdrowie oraz numer do służb technicz-
nych PLK, na który można zgłaszać nieprawi-
dłowości i awarie na przejazdach, które nie za-
grażają bezpośrednio życiu.

Jak uzyskać  
wsparcie dla firmy?

18 sierpnia (wtorek) o godz. 13.00 w Sali  
„u Lenarta” przy ul. Partyzantów 1 w Kolusz-
kach odbędzie się spotkanie, podczas którego 
pracownicy ŁARR, Urzędu Marszałkowskiego 
i WUP, przedstawią możliwości wsparcia dla 
firm w zakresie ich rozwoju jak również pomo-
cy związanej ze skutkami epidemii Cowid-19. 
Zapraszamy przedsiębiorców. Więcej informa-
cji na stronie www.larr.pl.   


