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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

Policja – 997, 44 714 69 77
Straż Pożarna – 998, 44 714 08 90

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

Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych 

przy ulicy Reymonta 
w Koluszkach jest czynny w dniach:

• sobota w godz. 8.00 – 13.00

Kasa Urzędu
poniedziałek, środa, czwartek  

– 8.15-14.10
wtorek – 8.15-15.10 
piątek – 8.15-13.10 

przerwa w godzinach: 10.30-10.40 i 
12.30-12.50

Infolinia  
ws. przyłączy 

Tu uzyskasz informacje jak przyłączyć się 
do sieci kanalizacyjnej

pon. - piąt. w godz. 7.00-15.00 
tel. 44 714 58 79

6.03.  
ul. Korczaka 5

7.03.  
ul. Sikorskiego 6A

8.03.  
ul. 3 Maja 8

9.03.  
ul. 3 Maja 19G

10.03.  
ul. Brzezińska 54

11.03.  
ul. Przejazd 6

12.03.  
ul. 11 Listopada 33
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Burmistrz Koluszek odebrał promesę  
o wartości 1,6 mln zł na utworzenie 
drugiego żłobka

27 lutego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi odbyła się 
konferencja prasowa, podczas której wojewoda łódzki oraz sekretarz sta-
nu w Ministerstwie Rodzinny, Pracy i Polityki Społecznej wręczyli samo-
rządowcom z województwa łódzkiego promesy dofinansowania w ra-
mach tegorocznej edycji programu ,,Maluch +”.

W imieniu Gminy Koluszki promesę, czyli swego rodzaju zobowią-
zanie złożone przez organ państwowy do przekazania naszej gminie dofi-
nansowania w wysokości 1,6 mln zł, odebrał burmistrz Koluszek Walde-
mar Chałat. Powyższe środki zostaną przeznaczone na utworzenie 
drugiego żłobka w Koluszkach.

Przypomnijmy, że kolejny żłobek ma zostać zlokalizowany w budyn-
ku po byłym gimnazjum przy ul. Mickiewicza w Koluszkach. Znajdzie 
się w nim miejsce dla 64 dzieci. Aby umożliwić przyjęcie maluchów, bu-
dynek zostanie odpowiednio zmodyfikowany. Projekt przewiduje m.in. 
dobudowanie klatki schodowej z windą. 

Żłobek najpóźniej ma ruszyć 1 stycznia 2021 r. W optymistycznym 
wariancie, który związany jest m.in. ze sprawnym wyborem wykonawcy, 
uruchomienie może nastąpić już we wrześniu 2020 r.   

(pw)

UWAGA: Dofinansowanie  
na usuwanie azbestu w 2020 r.

Przypominamy, że prowadzony jest nabór wniosków na demontaż 
i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości  leżą-
cych na terenie Miasta i Gminy Koluszki. Wnioski można składać do 30 
marca 2020 r. Warto zainteresować się tematem, ponieważ obecny nabór 
w związku ze zmianą przepisów może okazać się ostatnim, jaki nasza 
gmina realizuje wspólnie z mieszkańcami.

Właściciele nieruchomości zainteresowani udziałem w programie 
powinni złożyć w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 
pokój 219 – komplet dokumentów. Wzory wniosków oraz załączników 
można pobrać w tutejszym urzędzie pokój 219 II piętro oraz ze strony in-
ternetowej urzędu:  www.koluszki.pl .

Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, 
odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mo-
gącego być podstawą do roszczeń. Dofinansowanie nastąpi pod wa-
runkiem przyznania dotacji na to zadanie dla Gminy Koluszki. Dofi-
nansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem 
nowych pokryć dachowych.

Rozpoczęli budowę  
parku linowego

Na terenie tworzonego parku wodnego w Lisowicach, rozpoczęła się 
budowa parku linowego. Wykonawca jest już na terenie budowy. Obecnie 
trwa palowanie, czyli przygotowywanie filarów, na których montowane 
będą urządzenia do zabawy. Dodajmy, że park linowy będzie składał się z 
dwóch elementów: wysokościowego systemu platform i przeszkód lino-
wych zainstalowanych na słupach, oraz bezasekuracyjnego, który umiesz-
czany jest tuż nad ziemią. Atrakcja ma być uruchomiona w tym roku. 

Kąpielisko
Na obecny sezon wakacyjny planowane jest również uruchomienie 

naturalnego kąpieliska na rzece Mrodze. Kąpielisko wyposażone zostanie 
w rozległą, sztuczną plażę. Nad bezpieczeństwem kąpiących się będzie 
czuwało 10 ratowników. Przewiduje się, że z atrakcji będzie można ko-
rzystać w lipcu i sierpniu.                                                                      (pw)       
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Działania Straży PożarnejKalendarium gminnych wydarzeń
 � 7 marca (sobota), od godz. 9.30 – zbiórka charytatywna dla chorej Łucji 
Kobus, pasaż przy rondzie prymasa Wyszyńskiego w Koluszkach

 � 8 marca (niedziela) godz. 17.00 – koncert z okazji Dnia Kobiet, Miejski 
Ośrodek Kultury w Koluszkach, ul. 3 Maja 2

 � 12 marca (czwartek), godz. 18.00 – Okiem Kobiety, dyskusja na temat 
stresu, restauracja „Kriada”, Koluszki ul. Brzezińska 11

 � 16 marca (poniedziałek), godz. 18.00 – darmowy pokaz filmu „Skazany na 
zapomnienie”, Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, ul. 3 Maja 2  

 � 17 marca (wtorek) godz. 9.00-14.00 – składanie PIT, Urząd Miejski  
w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65  

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP. Nikodemy Szustkiewicz-Krajewskiej
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają

słuchacze Akademii Wieku Dojrzałego w Koluszkach
dyrektor i pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach

Terminy płatności 
Urząd Miejski w Koluszkach przypomina, że w dniu 29.02.2020 r.upływa 

termin płatności opłaty rocznej za rok 2019 za przekształcenie prawa użytko-
wania wieczystego na własność oraz przypomina, że w dniu 31.03.2020 r. – upły-
wa termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 
2020, opłaty rocznej za rok 2020 za przekształcenie prawa użytkowania wie-
czystego na własność oraz termin płatności rocznych czynszów dzierżawnych.

Wpłat należy dokonywać na konto Gminy Koluszki o numerze:  
11 1020 3352 0000 1802 0240 6841 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach 
z dopiskiem: „Użytkowanie wieczyste za rok 2020” lub „opłata roczna za prze-
kształcenie za rok 2019” lub „opłata roczna za przekształcenie za rok 2020” lub 
„czynsz dzierżawny”.

W dniu 27 lutego w Regnach na ul. Głównej straż pożarna została 
wezwana do  zagrożenia związanego z pojawieniem się „ptasiej grypy”. 
Strażacy zabezpieczali teren i przez kolejne dni brali udział w dekontami-
nacji gospodarstwa wspólnie z innymi służbami. W działaniach brały 
udział  zastępy z JRG Koluszki i OSP Koluszki.

Do pompowania wody z zalanej piwnicy zostali wezwani strażacy w 
dniu 28 lutego w Gałkowie Dużym na ul. Dzieci Polskich. Strażacy wy-
pompowali ok. 50m3 wody. W wyniku tego zdarzenia, nikt nie został ran-
ny. Prawdopodobną przyczyną zalania piwnicy, było napłynięcie wód 
gruntowych w czasie opadów deszczu. W działaniach brał udział zastęp z 
OSP Gałków Duży.

W dniu 28 lutego, do straży pożarnej zgłoszono niedogaszone ogni-
sko, które pozostawiono bez nadzoru na terenie leśnym w Koluszkach. 
Strażacy dogasili ognisko. W działaniach brał udział zastęp z JRG Ko-
luszki.

Zbiórka zużytego sprzętu  
elektrycznego i elektronicznego 

W środę 4 marca o godz. 15 00 na parkingu przy kościele parafial-
nym w Gałkowie Dużym odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego pod hasłem – „Oczyść dom i świat z elektro-
śmieci”. Będą przyjmowane następujące elektrośmieci: komputery, 
monitory, klawiatury, drukarki, klimatyzatory, telewizory, magnetofony, 
magnetowidy, dekodery, telefony, żelazka, odkurzacze, grzejniki elek-
tryczne, kuchenki, mikrofalówki, itp.

Dofinansowanie na fotowoltaikę
Kolejnych 200 mieszkańców z naszej gminy skorzysta z dofinansowa-

nia na montaż instalacji fotowoltaicznych. Będą one montowane w okresie od 
kwietnia do września br. Wkład własny mieszkańca to tylko 15 proc. warto-
ści inwestycji. Przy instalacji o mocy 2 kWp wkład własny wyniesie 1,9 tys. 
zł, o mocy 3 kWp – 2,5 tys. zł. Obecnie trwają zapisy do kolejnego projektu, 
który planowany jest do rozpoczęcia w marcu (okres realizacji 2021 r.). Ist-
nieje już lista rezerwowa z poprzedniego roku, co świadczy o dużym zainte-
resowaniu projektem. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Koluszkach oraz na stronie www.koluszki.pl.                       (pw) 

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci      

Pani  
STANISŁAWY ZYLBERSZTAJN
wybitnej lekkoatletki – najpopularniejszej sportsmenki   

40-lecia LZS woj. piotrkowskiego w 1986 r.  

  Wyrazy głębokiego współczucia najbliższym składają: 
        Przewodniczący, członkowie i sportowcy LKS Koluszki
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Ruszyły kontrole  
placów zabaw

Wraz z nadejściem wiosny place zabaw znów zapełnią się dziećmi. 
Aby najmłodsi mogli w bezpieczny sposób z obiektów korzystać, urzą-
dzenia muszą zostać doprowadzone do odpowiedniego stanu techniczne-
go po zimowej przerwie. Obecnie w teren wyruszyli pracownicy gmin-
nych instytucji wraz z uprawnionymi inspektorami budowlanymi. Do 
skontrolowania mają 28 placów zabaw, jakimi zarządza nasza gmina. 

Rocznie na utrzymanie 
obiektów (kontrole, napra-
wy, koszenie trawy) kolusz-
kowski samorząd przezna-
cza aż 150 tys. zł. UWAGA: 
jeżeli podczas wizyty na pla-
cu zabaw dostrzeżemy jakieś 
usterki, czy mamy wątpli-
wości co do stanu technicz-
nego, powinniśmy to zgła-
szać do Biura Inżyniera 
Gminy w Koluszkach (tel. 

44 725 67 68). Dodajmy, że na terenie gminy znajdują się również place 
zabaw należące do innych instytucji, jak np. spółdzielnie mieszkaniowe. 
O ich odpowiedni stan techniczny właściciele odpowiadają już we wła-
snym zakresie. 

Nowe miejsca do zabawy
Jeszcze w tym roku, na terenie gminy pojawią się dwa kolejne place 

zabaw. – Pierwszy z obiektów powstanie w miejscowości Kaletnik. 
Oprócz funkcji typowo rozrywkowej, będzie służył jako miejsce spotkań 
dla lokalnej społeczności. Drugi plac zabaw wybudujemy przy Przed-
szkolu nr 1 w Koluszkach. Ponieważ tuż obok znajduje się Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, obiekt będzie przystosowany również 
dla dzieci niepełnosprawnych - informuje Mateusz Karwowski, dyrektor 
Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w 
Koluszkach. 

(pw) 

Wyróżnienie dla Powiatowego  
Urzędu Pracy Łódź - Wschód

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyróżniło Powia-
towy Urząd Pracy Łódź - Wschód za uzyskanie w 2019 roku efektywnych 
i skutecznych działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bez-
robotnych z uwzględnieniem sytuacji na lokalnym rynku pracy w woje-
wództwie łódzkim. 

W parku w Koluszkach  
pojawił się sokolnik

Już po raz trzeci w Parku Miejskim w Koluszkach przeprowadzana 
jest akcja płoszenia gawronów z wykorzystaniem sokolnika. Sokoły nad 
parkiem puszczane będą przez cały marzec, od świtu do zmierzchu. 

Rezultaty z poprzednich lat wskazują na to, że jest to bardzo skutecz-
na forma zmuszania gawronów do zmiany miejsca gniazdowania. Po 
pierwszym płoszeniu w 2017 r., liczba gniazd w parku zmalała blisko o 
połowę. Niestety późniejsze ograniczenia w możliwości stosowania tej 
metody, doprowadziły do ponownej odbudowy populacji gawronów w 
Parku Miejskim w Koluszkach. 

(pw) 

Tajemniczy żółw
W poniedziałek na trawniku przy jednym z bloków na os. Głowac-

kiego w Koluszkach znaleziono żółwia. Niestety, zwierzę już nie żyło. 
Martwego żółwia zabrali pracownicy Zakładu Usług Komunalnych, któ-
ry zajmuje się usuwaniem padłych zwierząt na terenie gminy. Skąd po-
chodził żółw, czy wypadł z balkonu, a może został wypuszczony? Tego 
niestety już się nie dowiemy.                                                                (pw)    

Przetarg wyłoni firmę  
wywożącą odpady 

Urząd Miejski w Koluszkach ogłosił przetarg na wybór firmy, która 
od 1 maja będzie odbierać odpady komunalne. Według planów nową fir-
mę poznamy 6 kwietnia. Wtedy też gmina będzie szykować się do ewen-
tualnych korekt opłat za śmieci dla mieszkańców. Przetargi w okolicz-
nych samorządach wskazują bowiem na to, że stawki idą w górę.      (pw) 

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego  
w Koluszkach

Nabór do Żłobka Miejskiego w Koluszkach rozpocznie się  
9 marca 2020 r. Wniosek do pobrania na stronie www.zlobekkolusz-
ki.wikom.pl oraz w siedzibie Żłobka. Kartę zgłoszenia należy złożyć 
w placówce przy ul. Staszica 36, do dnia 27 marca 2020 r. 
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Odtwórzmy echa minionych lat  
Przedszkola nr 2

Stojąc u progu jubileuszu pla-
cówki, okazało się że karty historii 
wciąż odkrywają nowe, nieznane 
wydarzenia, wskazują osoby, któ-
rych losy są z nią związane.  Chlubą 
naszego przedszkola są  przede 
wszystkim ludzie, wspaniali nauczy-
ciele i wychowawcy, ale również ab-
solwenci. 

Być może ktoś rozpoznaje 
dziewczynkę z tej fotografii, absol-
wentkę naszej placówki. Udało nam 
się ustalić, że ma na imię Zosia.  

Osoby które chciałyby podzie-
lić się swoimi wspomnieniami, udo-
stępnić pamiątki, czy fotografie 
związane z naszym przedszkolem zachęcamy do kontaktu. Wzbogacą one 
nasze zbiory, pozwolą nam odtworzyć historię tego miejsca, sięgnąć do 
jego początków.

Prosimy o kontakt z nami tel. 714 58 28 lub osobiście w placówce 
przy ul. Reja 5.

Amator złomu wpadł  
w ręce policjantów

Policjanci z Koluszek zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kra-
dzież części ciągnika siodłowego. Wartość strat to 1500 zł. Mundurowi 
odzyskali skradzione elementy, które wróciły do właściciela. Amator cu-
dzego mienia usłyszał zarzut kradzieży, za co grozi kara do 5 lat więzie-
nia.

2 marca 2020 roku przed południem do Komendy Powiatowej Poli-
cji w Koluszkach wpłynęło zawiadomienie, iż kilka dni wcześniej  doszło 
do kradzieży części do ciągnika siodłowego na terenie jednej z posesji w 
Koluszkach. Wartość strat oszacowano na 1500 zł. Policjanci zajęli się 
sprawą i szybko ustalili mężczyznę, który odpowiada za ten czyn. Skra-
dziony towar sprawca sprzedał na skupie złomu. Już po kilku godzinach 
od zgłoszenia kradzieży, stróże prawa zapukali do drzwi amatora cudzego 
mienia. Był nim 35-letni mieszkaniec Koluszek, dobrze znany munduro-
wym. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży. Przestępstwo to zagrożone 
jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. 

(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

Dopłaty 2020: 
ARiMR przyjmuje  
oświadczenia od 2 marca

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa będą mogli złożyć zamiast 
e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 pa-
pierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wnio-
sku z roku poprzedniego. W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i po-
trwa do 15 kwietnia 2020 r.

Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we 
wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą 
niż 10 ha, potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przy-
znanie płatności złożonego w 2019 r., chcą ubiegać się o te same płatno-
ści co w roku minionym, i w 2019 r. wnioskowali wyłącznie o:
- jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność do-

datkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płat-
ność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;

- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);

- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);
- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020). 

Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o 
przyznanie płatności na rok 2020. Wzór oświadczenia będzie dostępny 
na stronie internetowej ARiMR.

Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 
pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus się nie zmienia. Tak jak dotych-
czas rozpocznie się 15 marca.

Okiem Kobiety zaprasza
To już 2 lata!!! Okiem Kobiety zaprasza w dniu 12 marca 2020, 

godz. 18.00 do restauracji Kriada na dyskusje nt: „Stres jako przyczyna 
chorób i trudnych relacji miedzyludzkich” oraz „Łapacz snów i Mandala 
- współczesna moda - egzotyczne korzenie”. Osoby prowadzące to Boże-
na Godlewska- terapeuta Totalnej Biologii, Facilitator Access Bars, spe-
cjalista od redukcji stresu oraz Iwona Gajek- coach, trener, edukator, so-
cjolog, twórca „szydełkowego bazarku” na fb. Podczas spotkania 
odbędzie się kiermasz szydełkowych prac. Zapraszamy.
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Rusza nabór na dotację  
do wymiany pieca 

Wszystko wskazuje na to, że gminny program dopłat do wymiany 
pieca węglowego, został dobrze przyjęty przez mieszkańców gminy. Spo-
tkanie informacyjne w sprawie dotacji cieszyło się bardzo dużym zainte-
resowaniem. Stawiło się na nie ponad 200 mieszkańców. Od 9 marca 
Urząd Miejski w Koluszkach uruchamia nabór wniosków. Druki można 
pobierać ze strony www.koluszki.pl lub bezpośrednio w Urzędzie. Skła-
damy je w kancelarii przy wejściu. Informacji udzielają pracownicy w p. 
219. Jeżeli złożony wniosek będzie kompletny, Urząd przystąpi od razu 
do jego rozpatrzenia.

Przypomnijmy, że w myśl 
programu, którego celem jest 
walka o czyste powietrze i li-
kwidacja tzw. „kopciuchów”, 
każdy z naszych mieszkańców, 
który zdecyduje się na zaprze-
stanie palenia węglem, otrzyma 
5 tys. zł na zakup nowego urzą-
dzenia na ekologiczne źródła 
ciepła. W grę wchodzi zarówno 
przejście na gaz, jak i wyposa-
żenie się w ogrzewanie na bazie 
kotła na biomasę, pompy ciepła, 
ogrzewania olejowego lub elek-
trycznego. Niedozwolone bę-
dzie jednak pozostawienie pieca 
węglowego, jako zapasowego 
źródła ciepła. Dotacja nie doty-
czy również wymiany pieca ga-
zowego na nowszy model.  

Dotacja przyznawana bę-
dzie w bardzo przejrzysty i pro-
sty sposób. By otrzymać dofi-
nansowanie w wysokości 5 tys. zł, wystarczy okazać fakturę na 5 tys. zł. 
Uwaga: zakup na fakturę będzie możliwy dopiero po podpisaniu umowy 
na dotację. Zwrot pieniędzy nastąpi po realizacji inwestycji. Dotację bę-
dzie trzeba wydać w danym roku i rozliczyć do końca listopada. Po złoże-
niu wniosku, Urząd na jego rozpatrzenie będzie miał 60 dni.

(pw)      

Opłata za zajęcie  
pasa drogowego

Przypominamy, że stosowanie do art. 40 ustawy z dnia 21 marca 
1985 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) o drogach publicznych 
zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, re-
montem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy dro-
gi wydawanego w formie decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 40 ust. 
12 pkt przywołanej ustawy osoby, które nie dopełnią obowiązku zgłosze-
nia zajęcia pasa drogowego podlegają karze pieniężnej w wysokości 
10-krotności opłaty ustalonej z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w okresie do 31 marca 
2020 roku istnieje możliwość uregulowania spraw związanych z zajęciem 
pasa drogowego i umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym bez nali-
czenia kar. 

Po tym terminie zostaną przeprowadzone kontrole zajęć pasa drogo-
wego bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi i zostaną naliczone 
stosowne kary pieniężne.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE 
DOTACJI CELOWEJ NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA  

NA TERENIE GMINY KOLUSZKI
Burmistrz Koluszek ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji ce-

lowej z zakresu ochrony środowiska na zadania polegające na likwidacji 
starego źródła ciepła i montażu nowego ekologicznego źródła ogrzewania 
na terenie Gminy Koluszki. 

1. Termin rozpoczęcia naboru:  9 marca 2020 roku 

2. Podstawa prawna: Uchwała Nr XVII/11/2020 Rady Miejskiej w Ko-
luszkach  z dnia 29.01.2020 roku w sprawie określenia zasad  udziela-
nia dotacji celowych z budżetu Gminy Koluszki na dofinansowanie 
zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez 
trwałą zmianę istniejącego źródła ciepła opartego na paliwie stałym w 
nieruchomościach mieszkalnych na terenie Gminy Koluszki. 

3. Koszty kwalifikowalne w ramach dotacji:
- koszt demontażu palenisk na paliwo stałe;
- koszt zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania wraz z zakupem 

i montażem zasobnika ciepłej wody użytkowej,
- koszt wykonania lub modernizacji instalacji związanej z nowym 

źródłem ogrzewania, 
- koszt modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do 

funkcjonowania nowego źródła ogrzewania,
- koszt przyłączenia do sieci gazowej. 

4. Rodzaje ogrzewania dopuszczone do montażu w ramach dotacji:
- ogrzewanie gazowe – z sieci lub ze zbiornika,
- kocioł na biomasę,
- pompa ciepła,
- węzeł cieplny,
- ogrzewanie olejowe,
- ogrzewanie elektryczne.

5. Podmioty, które mogą ubiegać się o dotację:
 Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości, na których nie 

jest prowadzona działalność gospodarcza. 

6. Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 9 mar-
ca 2020 roku. 

Wnioski muszą spełniać następujące warunki formalne: muszą być 
złożone na właściwych formularzach, mieć wypełnione wszystkie wyma-
gane pozycje, być opatrzone podpisem Wnioskodawcy i mieć dołączone 
wszystkie wymagane załączniki. 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać do Kance-
larii ogólnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach lub przesłać na adres: 
Urząd Miejski w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki. Jako 
datę wpływu wniosków należy rozumieć termin dostarczenia wniosków 
do Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia. W przy-
padku przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na re-
alizację zadania dalsze rozpatrzenie złożonych już wniosków może nastą-
pić po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie Gminy Koluszki 
lub w latach kolejnych,o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany 
pisemnie. 

Druki wniosków są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Koluszkach 
–  II piętro pokój 202, 219 lub ze strony internetowej Urzędu – www.ko-
luszki.pl. 

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy Koluszki na 
rok 2020 przypadających na realizację zadania wynosi 250 000,00 zł –
dane na dzień ogłoszenia naboru.  

W przypadku pytań dotyczących programu należy kontaktować się z:
Michałem Fijołek – tel. 44 725 67 45, pokój 202;
Katarzyna Skibińska – tel. 44 725 67 49. 
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Akademia Kreatywnego  
Przedszkolaka

Jak  zamienić obraz stworzony na kartce w trójwymiarową kompo-
zycję?  Jakich kodów i rekwizytów użyć, by odnaleźć wyjście z pokoju 
zagadek? Jak zaprogramować robota, aby wykonywał nasze polecenia? 

Jak można eksperymentować z 
użyciem suchego lodu i innych 
bogactw przyrody? 

Odpowiedzi na te wszyst-
kie pytania znają już mali stu-
denci Akademii Kreatywnego 
Przedszkolaka  zorganizowanej 
przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Koluszkach.

Zajęcia,  odbywające się w 
ramach autorskiego pomysłu 
nauczycieli JEDYNKI, cieszą 
się ogromnym zainteresowa-
niem. W czwartkowe popołu-
dnia szkolne korytarze wypeł-
niają się gwarem maluchów 
ciekawych świata i gotowych 

na wyzwania przygotowane dla nich w ramach kolejnych modułów zajęć. 
Cztery szesnastoosobowe  grupy słuchaczy rozwijają swoje interdyscy-
plinarne zainteresowania, uczą się kreatywnego myślenia i współpracy. 

Od grudnia mali studenci wzięli udział w warsztatach tematycznych, 
takich jak: Robotyka dla smyka, W krainie komputerów, Eko-ludki, La-
boratorium małego chemika, Pokój zagadek, Artystyczne ABC – pędzlem 
malowane i Fascynujący świat przyrody. Ale to oczywiście nie koniec 
atrakcji. Wiosną czekają ich spotkania z baśniami, geomagami i kulinaria-
mi. Będą szukać skarbów, stworzą swoje własne dzieła sztuki. Będą  ry-
walizować  na zajęciach sportowych 
i podczas logicznych pojedynków 
rozgrywanych w czasie turnieju gier 
planszowych. 

Akademia Kreatywnego Przed-
szkolaka to innowacyjny, autorski  
pomysł twórczych, zaangażowa-
nych, pracujących społecznie na-
uczycieli, wspieranych przez Dy-
rekcję Szkoły. 

 Niezwykle entuzjastyczne 
przyjęcie naszych działań przez ma-
łych studentów  i ich rodziców po-
kazuje, że warto podejmować takie 
wyzwania.  Elementy wszystkich 
warsztatów proponowanych przez Akademię Kreatywnego Przedszkola-
ka będą miały swoją kontynuację podczas zajęć dla pierwszoklasistów 
uczęszczających od września 2020 roku do SP1 w Koluszkach. 
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Dzień Kobiet dla chorej Łucji
W grudniu 2019 r. mieszkańcy Koluszek ochoczo ruszyli z pomocą 

dla Łucji Kobus, dzielnej 10-letniej koluszkowianki, która ma guza mó-
zgu wzgórza lewego. Po biopsji sterotaktycznej doszło do komplikacji i 
Łucja doznała niedowładu połowicznego prawostronnego. Akcja charyta-

tywna uruchomiła wiele środowisk. Zbierały szkoły (SP nr 1 – 2010 zł,  
I LO – 2539 zł, ZS nr 2 – 1325 zł), Studio Tańca FAME zorganizowało 
koncert (2127 zł), salon fryzjerski przy ul. Brzezińskiej 65 czesał i mode-
lował w zamian za datki do puszki (2289 zł), w internecie mieszkańcy 
wystawiali na sprzedaż przedmioty w ramach akcji „Bazarek dla Łucji”, 
w sklepach wystawiano puszki (3282 zł). Łącznie z wpłatami na pomoco-
we konto, zebrano 31 tys. zł. Kilkutygodniowy turnus rehabilitacyjny, 
który sfinansowano z powyższych środków, przyniósł wspaniałe efekty. 
Łucja stanęła na nogi, zaczyna samodzielnie chodzić. 

Aby dokończyć dzieło, już w sobotę na pasażu przy rondzie pryma-
sa Wyszyńskiego w Koluszkach, zorganizowana zostanie kolejna zbiórka. 
Szczegóły na plakacie. Dobrego dnia Łucjo.    

Wsparcia finansowego można udzielać poprzez Fundację Niosę Pomoc 
na stronie Pomagam.pl., zbiórka: GUZ MÓZGU WZGÓRZA LEWEGO. 

(pw)

Z okazji Dnia Kobiet 
życzę wszystkim Paniom 

nieprzemijającego piękna. 
Niech to wyjątkowe święto 

przyniesie mnóstwo 
zadowolenia, radości  

oraz zastrzyku pozytywnej 
energii na każdy dzień.   

      Burmistrz Koluszek  
        Waldemar Chałat

Trzy Dni Niezłomnych  
w parafii w Świnach

W nietypowy, a zarazem bardzo uroczysty sposób Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” uczciła Parafia św. Jana Chrzciciela w 
Świnach. Obchody rozpoczęły się w piątek Mszą Św. w kościele św. Jana 
Chrzciciela w Świnach, po której odbyła się droga krzyżowa zatytułowa-
na „Golgota Wyklętych”. 

W kolejnym dniu kościół stał się swego rodzaju nośnikiem pamięci 
o żołnierzach podziemia antykomunistycznego. W świątyni zainstalowa-
no wystawę patriotyczną, poświęconą Danucie Siedzikównie ps. „INKA”. 
Sanitariuszka 4. szwadronu odtworzonej na Białostocczyźnie 5 Wileń-
skiej Brygady AK, za „udział w związku zbrojnym, mającym na celu oba-
lenie siłą władzy ludowej”, została skazana i zamordowana w więzieniu 
w Gdańsku. Egzekucja przez rozstrzelanie odbyła się 28 sierpnia 1946 r., 
na sześć dni przed jej 18 urodzinami. Wyrok ten stał się symbolem brutal-
ności komunistycznych sądów. W grypsie przesłanym z więzienia Siedzi-
kówna napisała: „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”. 
„INKĘ” strzałem w głowę zabił dowódca plutonu egzekucyjnego z KBW. 
Wcześniejsza egzekucja z udziałem żołnierzy nie udała się. Żaden nie 
chciał zabić młodej dziewczyny, choć strzelali z odległości trzech kro-
ków. 

W kościele w Świnach, oprócz tablic z życiorysem Danuty Siedzi-
kówny, na monitorze przez cały dzień wyświetlany był także film doku-
mentalny, opowiadający historię „INKI”. Wystawę opracowało Biuro 
Edukacji Narodowej IPN z Gdańska.  

Trzydniowe obchody zakończyła niedzielna Msza Św. i koncert po-
święcony Żołnierzom Wyklętym.   

(pw)    
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Młodzież nie jest zła, młodzież szuka prawdy, 
młodzież pragnie zainteresowania

Koluszki na Arenie Młodych 
Kilkanaście tysięcy młodych osób z terenu Archidiecezji Łódzkiej 

wzięło udział w największym corocznym wydarzeniu ewangelizacyjnym, 
jakim jest Arena Młodych. Inicjatywa zapoczątkowana przed trzema laty 
przez metropolitę łódzkiego arcybiskupa Grzegorza Rysia, z roku na rok 
cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dlaczego? Bo jest niezwy-
kle autentyczna w swoim przekazie. Dla młodzieży tworzy ją młodzież. 
W zorganizowanie Areny angażują się setki młodych ludzi, posługują-
cych swoim czasem, zdolnościami i wysiłkiem. 

W trakcie spotkania młodzież ma niebywałą wolność w podejmowa-
niu decyzji: może pozostać na trybunach, by śledzić wydarzenia z oddali, 
może dać się porwać prowadzącym i zejść na płytę by tańczyć, śpiewać i 
dawać wyraz swoim emocjom. Wszelkie bariery przełamywane są blisko-
ścią. Gdy biskup tłumaczy ewangelię, czyni to w otoczeniu siedzącej tuż 
przy nim młodzieży. Gdy kapłani spowiadają, czynią to twarzą w twarz, jak 
przyjaciel z przyjacielem.       

W tym roku niezwykle mocno postawiono na obraz, a więc tę formę 
przekazu, która najlepiej przemawia do młodych osób. Opowieść w for-
mie pantomimy o człowieku, który skuszony przez złego, wchodzi w 
grzech, by ostatecznie zakosztować radości po uwolnieniu go przez Jezu-
sa, wywarła na wielu osobach ogromne wrażenie. Podobnie jak marsz 
lampionów tuż przed czytaniem Słowa Bożego. Nieszablonowym ele-
mentem spotkania, który zaskoczył nawet samych organizatorów, był 
również niezwykły akt pokuty. Każdy z uczestników spotkania podcho-
dził do jednego z kapłanów, który polewał dłonie uczestnika wodą, a ten 
wodą przemywał sobie oczy. Na zakończenie tego obrzędu, każdy otrzy-
mywał od kapłana również biały szal: symbol odrodzenia. 

Czy spotkanie przemówiło do młodych? Na Arenie nie zabrakło również 
uczniów z terenu naszej gminy, którzy na wydarzenie przybyli wraz ze swo-
imi szkolnymi opiekunami. Jeżeli chcesz podzielić się tym co przeżyłeś, ko-
niecznie napisz (twk@koluszki.pl). Twój głos się liczy.

(pw, fot. www.archidiecezja.lodz.pl) 
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twk@koluszki.pl

EUROGLAS Polska Sp. z o.o. to huta szkła, wykorzystująca najnowocześniej-
sze techno-logie do produkcji szkła płaskiego, powlekanego oraz laminowa-
nego. EUROGLAS Polska należy do szwajcarskiej grupy Glas Trösch i jest jed-
ną z wiodących firm w swojej branży na świecie, gromadzącą 
wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach technicznych. Zatrudniamy 
prawie 500 osób, tworzymy zgrany zespół oraz dbamy o wszystkie stanowi-
ska pracy. 

Jeśli szukasz nowoczesnej, stabilnej firmy o świetnej atmosferze  
– to czekamy właśnie na Ciebie!

OPERATOR  
PRODUKCJI

Miejsce pracy:  
okolice Tomaszowa Mazowieckiego

Zakres obowiązków:
• Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych, kontrola 

parametrów procesu.

Kwalifikacje:
• Dyspozycyjność do zatrudnienia na pełen etat  

w systemie trzyzmianowym/czterobrygadowym.
• Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w firmie 

produkcyjnej.
• Wykształcenie wymagane: minimum zawodowe.
• Dokładność i sumienność przy wykonywaniu obowiązków.
• Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie.
• System premiowy.
• Atrakcyjny pakiet socjalny.
• Dobrą atmosferę pracy.

Zgłoszenia zawierające klauzulę o przetwarzaniu danych  
osobowych prosimy przesyłać na adres  

rekrutacja@euroglas.com,  
wpisując w temacie Pracownik Produkcji.

Zapraszamy do współpracy!

Euroglas Polska sp. z o.o. www.euroglas.com 
Dział Personalny
Os. Niewiadów 65, 97–225 Ujazd
Telefon 44  719 40 00
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Spotkania traktujące o historii 
zarówno lokalnej, jak i powszech-
nej na stałe wpisały się w działal-
ność Sali Muzealnej w Kolusz-
kach. 27 lutego 2020 r. odbyło się 
spotkanie „Kadrowanie Historii” 
zorganizowane przez Miejski 
Ośrodek Kultury w Koluszkach, za 

którego przygotowanie spotkania 
odpowiedzialni byli Adrian Kut 
oraz Damian Polny. 

Po raz drugi podjęto temat 
operacji łódzkiej 1914 roku. Przy-
pomnijmy, że na poprzednim spo-
tkaniu (28 listopada ubiegłego 
roku) głos zabierali Dominik Tro-
jak, Paweł Siedlik, Piotr Łyszko-
wicz oraz Adrian Kut. Pomimo pra-
wie 3 godzinnego spotkania tematu 
nie udało się wyczerpać. Tym ra-
zem wykład dotyczący przebiegu 
oraz ciekawostek operacji łódzkiej 
wygłosiła prof. Jolanta Daszyńska z 
Instytutu Historii Uniwersytetu 
Łódzkiego. Poznaliśmy historię 
użytych pod Koluszkami: pociągu 
pancernego, samochodów opance-
rzonych oraz lotnictwa. Następnie 
głos zabrał dr hab. Paweł Siedlik – 

reżyser oraz wykładowca Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Filmo-
wej, Telewizyjnej i Teatralnej w 
Łodzi mówiąc o kulisach powsta-
wania filmu „1914. Zanim opadły 
liście…”, którego projekcja była 
następnym punktem spotkania. W 
między czasie wyświetlane były 

fotosy z planu filmowego wspo-
mnianego filmu autorstwa prof. To-
masza Komorowskiego. Uczestnicy 
wydarzenia całkowicie zapełnili 
Salę Muzealną po brzegi. W trakcie 
spotkania można było skosztować 
ciasta oraz herbaty z oryginalnego 
rosyjskiego samowara.

Ciesząc się z zainteresowania 
mieszkańców tematami historycz-
nymi Miejski Ośrodek Kultury 
planuje kolejne spotkania w tej te-
matyce. Najbliższe odbędzie się 
pod koniec marca i dotyczyć bę-
dzie Talvisoty, czyli mało znanej 
wojny fińsko-radzieckiej z przeło-
mu 1939 i 1940 roku. Wszystkim 
dotychczasowym uczestnikom 
dziękujemy za obecność i zapra-
szamy na następne wydarzenia.

Adrian Kut

KADROWANIE HISTORII  
w Sali Muzealnej

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
Urząd Miejski w Koluszkach 

ul. 11 Listopada 65, III piętro, pok. 319

poniedziałek: 9:00 – 13:00
wtorek: 12:00 – 16:00    środa: 9:00 – 13:00

czwartek: 9:00 – 13:00    piątek: 9:00 – 13:00
Uwaga!  Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z ustawą  

z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej  
oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255 z późn. zm.), przysługuje osobie 

uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i 
przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy złoży w tej sprawie pisemne oświadczenie.

Zadanie realizuje Powiat Łódzki Wschodni
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Kordian drugi, Łucja piąta, Małgosia 
jedenasta w VIII Biegu Powstańca

W ramach uroczystych obchodów 157 rocznicy Powstańczej bitwy 
pod Dobrą k/Łodzi, po raz ósmy  Klub Biegowy Powstaniec zorganizo-

wał biegi dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych.

W tym roku Ludowy Klub 
Sportowy Koluszki reprezentowany 
był przez rodzeństwo Kordiana i Łu-
cję Ciesielskich i Małgorzatę Jagieł-
ło. Trójka naszych wspaniałych za-
wodników  spisała się wyśmienicie. 
6-letni Kordian w biegu przedszko-
laka na dystansie 100 m był drugi, 
8-letnia Łucja w kategorii dziewcząt 
7 -11 lat na dystansie 400 m zajęła 
wysokie piąte miejsce. W biegu 
głównym na dystansie 10 km, 11 
wśród kobiet z czasem 48,27 była 
Małgorzata Jagiełło, najlepsza w 
K50. 

Maciej Jeżyna trzeci w Małym  
Półmaratonie w Wiązowni  

W Wiązowni podczas 40. Półmaratonu, odbył się Mały Półmaraton 
biegu młodzieżowego w kategorii wiekowej 2004-2006. Wzięło w nim 
udział prawie 200 zawodników z różnych stron kraju. Zawodnicy mieli 
do pokonania dystans 1500 m. W biegu wystartował zawodnik LKS Ko-
luszki Maciej Jeżyna, który po niesamowitym finiszu i ambitnej walce o 
drugie miejsce, był trzeci. Rok temu uplasował się na 17 miejscu.

Dzień Babci i Dziadka  
w Żłobku Miejskim w Koluszkach

Babcie i Dziadkowie zajmują szczególne miejsce w serduszku małe-
go dziecka. Dlatego, Dzień Babci i Dziadka obchodziliśmy w naszym 
Żłobku bardzo uroczyście. 

Dzieci zaprosiły do placówki swoje kochane babcie i dziadków, dla 
których przygotowały specjalny program artystyczny. W miarę swoich 
możliwości recytowały krótkie wierszyki, śpiewały piosenki i tańczyły.

Dziadkowie ze wzruszeniem przypatrywali się występom swoich 
wnucząt, nagradzając ich gromkimi brawami. Na koniec uroczystości 
dzieci wręczyły swoim ukochanym babciom i dziadkom skromne upo-
minki.

Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, 
przygotowany przez rodziców. 

To był wyjątkowy dzień, pełen radości, uśmiechu i dumy. Mamy na-
dzieję, że wspólnie spędzone w naszej placówce chwile, na długo pozo-
staną w pamięci zarówno dzieci jak i dorosłych.

Po więcej zdjęć zapraszamy na stronę internetową żłobka www.zlo-
bekkoluszki.wikom.pl 
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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

Biuro Rachunkowe  
Kredo

Małgorzata Zielińska

Koluszki ul. 11 Listopada 65 
pokój 312  

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

tel. 532-155-142

Księgowość  
dla małych i dużych firm, 

doradztwo, pity

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

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

 r Istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów księgowych.
 r Posiadamy ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Sprzedam dwa pola  
na Felicjanowie

Działki położone obok siebie 
0,5262ha  0,6300ha
Więcej informacji  

pod nr. tel. 730-947-113

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

Oxford College 
of English

Zaprasza na wakacyjne kursy 
języka angielskiego

 9 20 lekcji j. angielskiego 
tygodniowo,
 9 zakwaterowanie w rodzinie 
angielskiej,
 9wycieczki, kręgle, gry laserowe, 
dyskoteki i sport.

Informacje i zapisy:  
604-598-044

www.oxfordcollage.pl

PRZYŁĄCZA GAZU
Instalacje CO,CWU,GAZOWE.

Instalacje WOD-KAN
Kotłownie gazowe, pellet, ekogroszek

Ogrzewanie podłogowe 
Protokoły szczelności instalacji gazowej

tel. 693-905-839

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
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Piątek 6.03
15:30 Bayala i ostatni smok 2D Dub
17:30 Sala samobójców. Hejter 2D Pol
20:00 Bad Boy 2D Pol 

Sobota 7.03
15:30 Bayala i ostatni smok 2D Dub
17:30 Sala samobójców. Hejter 2D Pol
20:00 Bad Boy 2D Pol 

Niedziela 8.03 19:30 Bad Boy 2D Pol

Środa 11.03 17:30 Sala samobójców. Hejter 2D Pol
20:00 Bad Boy 2D Pol 

Czwartek 12.03 17:30 Sala samobójców. Hejter 2D Pol
20:00 Bad Boy 2D Pol 

Bayala i ostatni smok
Animacja / Fantasy / Niemcy/Luksemburg / 
2019 / 84 min. 2D Dubbing

Przez stulecia czarodziejska kraina Bayala była 
szczęśliwym domem dla elfów i wróżek. 
Wszystko zmieniło się, gdy podstępna królowa 
Ophira porwała i uwięziła smoki – źródło życio-
dajnej, magicznej mocy. Na szczęście nie 
wszystko jest jeszcze stracone. Nadzieja na oca-
lenie pojawia się, gdy odnalezione zostaje ostat-
nie smocze jajo, a wraz z nim szansa na to, że 
magia może powrócić. Jest tylko jeden waru-
nek! Pierwszą rzeczą jaką musi zobaczyć wy-
klute pisklę, są jego rodzice. Aby do tego doszło, 
siostry Surah, Sera i przyjaciele wyruszają w 
pełną przygód i niebezpieczeństw podróż. Zro-
bią wszystko, by połączyć młodego smoka z ro-
dzicami, zjednoczyć zwaśnione plemiona elfów 
i przywrócić wieczną magię do Bayala.

Sala samobójców. Hejter
Dramat / Polska / 2020 / 2D Polska

Tomek, student prawa Uniwersytetu Warszaw-
skiego, zostaje przyłapany na plagiacie i wyda-
lony z uczelni. Postanawia jednak ukrywać ten 
fakt przed światem i nadal pobiera pomoc finan-
sową od państwa Krasuckich – rodziców Gabi, 
przyjaciółki z czasów dzieciństwa. Kiedy oszu-
stwo wychodzi na jaw, skompromitowany chło-
pak traci zaufanie i życzliwość swoich dobro-
czyńców. Przepełniony gniewem i żalem, 
oddzielony od Gabi, w której skrycie podkochu-
je się od lat, Tomek planuje zemstę na Krasuc-
kich. Szansa pojawia się, kiedy otrzymuje pracę 
w agencji reklamowej, a wraz z nią dostęp do 
najnowszych technologii i tajemnic stołecznej 
elity. Pod pozorem obowiązków zawodowych 
Tomek zaczyna inwigilować Krasuckich, ak-
tywnie włączonych w kampanię polityczną kan-
dydata na prezydenta stolicy – Pawła Rudnic-
kiego. Wkrótce plan internetowego hejtera 
zaczyna nabierać coraz realniejszych kształtów, 
a droga do jego realizacji wiedzie przez wirtual-
ny świat popularnej gry komputerowej.

1% dla organizacji pożytku publicznego

Możemy wspomóc lokalne inicjatywy
Przedstawiamy listę OPP (nazwa i numer KRS), które działają na te-

renie naszej gminy. Wybierając którąś z nich, możemy wspomóc osoby i 
organizacje funkcjonujące w naszym lokalnym środowisku. W przypad-
ku chęci znalezienia się na tegorocznej liście prosimy o przekazanie takiej 
informacji do redakcji gazety „Tydzień w Koluszkach”.
 • Fundacja JiM, Nr KRS 0000127075, w rubryce cel szczegółowy wpisać: 

#177 Maciek i Wojtek Łudzikowscy
 • Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej „Sercówka”, Nr KRS 0000283761
 • Stowarzyszenie Historia Koluszek, nr KRS 0000215720, cel szczegółowy: 

Historia Koluszek
 • Fundacja Dla Dzieci z Cukrzycą KRS 0000163346 cel szczegółowy: Artur 

Ostrowski 2775
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Koluszkach, KRS 0000 15 92 03
 • Ludowy Klub Sportowy „Różyca”, KRS 0000 208 100
 • Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży „PRO MUZA”,  

KRS nr 0000149337
 • Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach,  

KRS: 0000232719
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, KRS nr 00000 49 771  

z dopiskiem dla Agnieszki Lenkiewicz
 • Fundacja Avalon, KRS 0000 270 809, z dopiskiem Olczyk Łukasz 9920
 • Fundacja Rozszczepowe Marzenia, KRS 0000 248 920 z dopiskiem 
Tymoteusz Grochal 

 • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko, KRS   
0000 186 434, subkonto 249/D Dyrała Paulina

 • Fundacja Avalon, KRS: 0000270809, z dopiskiem Oller 12803
 • ZHP, KRS: 0000283814, cel szczegółowy: Chorągiew Łódzka,  
Koluszkowski Szczep Harcerski „Niebo” 

 • Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, KRS: 0000037904, 36920 
Amelia Piechota

 • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”,  
KRS 0000186434, cel szczegółowy: 690/G Sławomir Głowacki  

GABINET  
KOSMETYCZNY

„NINA COSMETIC”
Zaprasza od 20 lutego

Oferujemy zabiegi:
- Endermologii
- Drenażu Limfatycznego
- GENEO
- IPL
Zapraszamy od 1000 do 1800

Brzeziny, ul. Głowackiego 30
tel. 607-967-767

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

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

Skup Aut
513-067-594
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Wynajmę ok 20-30 m2 powierzchni 
biurowej, Łódzka 43, Brzeziny,  
tel. 508-301-005
Tanio do wynajęcia Garaż 60 m2 

+poddasze. Możliwość działalności, 
601-835-140
Do wynajęcia pomieszczenia 
biurowe w Żakowicach  
ul. Piotrkowska. tel. 503-359-777
Do wynajęcia lokal handlowo-usłu-
gowy 42 m2, Koluszki, ul. Targowa, 
693-45-00-93
Wynajmę pokój w Żakowicach 
1000 zł. tel. 503-35-97-77
Kwatery pracownicze, 693-97-97-01
Kwatery pracownicze Żakowice. 
tel. 503-359-777
Do wynajęcia lokal handlowo- 
-usługowy, Koluszki, ul. Reja 6,  
tel. 509-25-45-55
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, gaz). 
Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM

BMW 2005 r. czarny, automat,  
poj. 3.0, 570-617-780
Zadbany stół drewniany 90/150 cm 
rozkładany do 220cm + 6 krzeseł 
sprzedam, 700zł do negocjacji,  
tel. 606-458-168 
Kia Ceed trzydrzwiowy, 663-966-843
Owies, pszenżyto, jęczmień, 
730-160-793
Pralkę, Stół, Kanapę, 506-138-467
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377 
Drewno kominkowe opałowe  
i rozpałka, tel. 608-830-403
Drewno kominkowe – opałowe,  
tel. 695-277-882

KUPIĘ

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

EDUKACJA

Korepetycje, matematyka,  
662-489-226

USŁUGI

Instalacje Wod. Kan., CO i Gaz. 
Serwis Kotłów Gazowych, przeglą-
dy gazowe. Wymiana i montaż 
Kotłów Gazowych, tel. 601-739-479

Pralki – lodówki – naprawa, 
609-046-483
Meble na wymiar. Kuchnie, szafy  
i inne. Pomiar i projekt wraz z wizu- 
alizacją 3D Gratis, 665-141-917
Usługi hydrauliczne, instalacje c.o., 
wod.-kan. i gaz. Kotłownie, pompy 
ciepła, 506-098-164
Hydraulik – instalacje c.o.,  
wod.-kan., gazu, 506-864-713
Wycinki, karczowanie terenu, 
koszenie i inne. Usługi koparko-ła-
dowarką. Wywrotka do 3,5 t., 
507-364-074  
K/G – glazura, panele, malowanie 
itp., 789-030-878
Pranie kanap, dywanów i tapicerki 
samochodowej bez zapisów,  
512-450-390
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Budowy docieplenia wszelkie, 
604-350-807
Pranie tapicerki, mebli tapicerowa-
nych, wykładzin – profesjonalne 
środki firmy Karcher – komplekso-
we czyszczenie wnętrz pojazdów, 
693-303-448
Profesjonalne ostrzenie noży, 
nożyczek itp., tel. 782-411-355
Układanie kostki, zakładanie traw- 
ników, odwodnienia działek i dre- 
naże opaskowe, tel. 530-810-900
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
ROLETY materiałowe w kasetkach, 
Dzień - Noc, plisy, żaluzje, moski-
tiery, tel. 603-993-306
Kompleksowe usługi brukarskie, 
790-824-553
Remonty, wykończenia, niedrogo, 
solidnie, 660-160-989
Pranie kanap, dywanów, foteli  
bez zapisów, 512-450-390
Tynki maszynowe cementowo – 
wapienne, tel. 669-20-19-62
Ogrodzenia, łupek, klinkier, 
kamień, 604-543-817
Blaty, schody, parapety, kominki, 
tel. 661-196-032
Wynajem minikoparki,  
tel. 515-493-834
Wynajem koparko-ładowarki, 
koparki obrotowej, tel. 515-493-834
Przyłącza wodociągowe,  
tel. 515-493-834
Przyłącza kanalizacyjne,  
tel. 515-493-834
Remonty i Wykończenia Komplek-
sowo, 737-985-710
BUDOWA domów, Usługi budow-
lane, 505-509-874
RTV-SAT INSTALACJE, 608-857-122

Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA

Zatrudnię pomoc dziewiarza. Praca 
lekka, 508-860-054
Zatrudnimy operatora maszyn 
CNC – gilotyna, prasa krawędziowa, 
plazma, wykrawarka rewolwerowa 
– 606-762-071 DRIVAL Żelechlinek
Do szwalni zatrudnimy szwaczki  
i pomoc, tel. 519-375-900
Zatrudnię pracownika do gospodar-
stwa, 603-692-065
Zatrudnimy spawacza MIG/MAG 
lub TIG (możliwość przyuczenia), 
606-762-071 DRIVAL Żelechlinek
Zatrudnimy inżyniera konstruktora. 
Praca w Solidworks i Inventor. 
Branża przyczepy i konstrukcje 
stalowe. Może być student, możli-
wość przyuczenia, 606-762-071 
DRIVAL Żelechlinek
Restauracja Nowa Zachęta zatrudni 
Pomoc Kuchni, tel. 501-135-981
Zatrudnię szwaczki oraz praso-
waczkę, tel. 600-260-850
Zatrudnię pracownika budowlane-
go, tel. 724-724-402
Przyjmę do pracy osobę na praso-
wanie spodni damskich. Może być 
do pomocy, tel. 502-171-510
 „KAWY MALOWANE” zatrudnią 
pracownika, tel. 606-23-96-96
Zatrudnię prasowaczkę do zakładu, 
603-297-009
Zatrudnię osoby do montażu 
balustrad. Również do przyuczenia, 
tel. 785-197-253
Zatrudnię szwaczki, konfekcja 
damska, bluzki, sukienki, 519-375-900
Zatrudnię brukarzy z doświadcze-
niem, 790-824-553
Firma odzieżowa zatrudni osobę  
do prasowania, tel. 605-08-68-28 
lub 44 714-23-75
Zatrudnię osobę na dziurkarkę  
i guzikarkę, 512-298-308
Zatrudnię diagnostę samochodowe-
go, 502-357-222
Zatrudnię operatora wózka widłowe-
go, tel. 785-998-740 lub 44 719-54-19
Zatrudnię szwaczki, 602-194-850
Zatrudnię elektromontera,  
tel. 42 214-07-00
Zatrudnię fryzjerkę, tel. 509-618-229
Zatrudnię pracownika ogólnobu-
dowlanego. Umowa o pracę. Praca 
cały rok, 602-138-477
Zatrudnię pomocników elektro-
montera, tel. 42 214-07-00

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
M-4, 48 m2, III piętro, sprzedam, 
730-152-068
Sprzedam dom lub zamienię  
na mieszkanie, 606-662-128
Dom z działką 720 m2 sprzedam,  
tel. 730-152-068
Sprzedam dom w Kaletniku. 
Działka 3000m2, dom 257 m2. Cicha 
spokojna okolica, 601-332-441
Sprzedam Dom w Koluszkach,  
ul. Żeromskiego o pow. 95 m2, 
tel. 698-614-915
Sprzedam działkę budowlaną – 
1400 m2. Wszystkie media w drodze 
przy działce. Gałków Mały,  
ul. Borowiecka róg Wschodniej,  
tel. 605-169-391
Kupię działkę, ziemię lub gospodar-
stwo rolne, tel. 536-996-026
Kupię od 0,5 do 1 ha ziemi lub więcej 
przy głównej drodze asfaltowej w 
okolicach Koluszek, 602-57-97-06
Sprzedam działkę budowlaną  
1600 m2 w Koluszkach, ul. Granicz-
na, 80zł za m2, tel. 602-57-97-06
Sprzedam działkę budowlaną  
w Głownie, 2611m2, tel. 886-423-100
Działki 600 m2 i 850 m2 w Kolusz-
kach sprzedam, tel. 530-810-900

Sprzedam mieszkanie własnościo-
we na osiedlu Andersa, 61 m2,  
1 piętro, tel. 667-098-216 

Dom piętrowy, solidny do remontu. 
Tanio sprzedam, 607-370-071

Sprzedam działkę 2300 m2,  
Rewica „B”, media, blisko lasu,  
tel. 886-779-480

Sprzedam duże działki budowlane 
w Koluszkach, 691-750-199

Sprzedam działki budowlane  
od 600 do 90 0m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684 
lub 601-258-627

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      

Wynajmę 200-400 m2 powierzchni 
przygotowanej pod szwalnię, Łódzka 
43, Brzeziny, tel. 508-301-005
Do wynajęcia dom w Koluszkach, 
tel. 608-641-850
Do wynajęcia mieszkanie  
po remoncie ok 50 m2, parter domu 
w Żakowicach. Niedaleko sklepy, 
PKP, szkoła. 1500 zł plus opłaty,  
tel. 503-359-777
Wynajmę ok 200 m2 powierzchni 
magazynowej, Łódzka 43, Brzeziny, 
tel. 508-301-005

OGŁOSZENIA DROBNE
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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

telefon: 690 901 602

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Zatrudnię szwaczki z doświadcze-
niem w szyciu sukienek i żakietów. 
Praca cały rok, 605-600-896
Zatrudnię do zakładu krawieckiego 
prasowacza oraz szwaczki,  
601-20-44-20 lub 504-802-868
Brukarzy z doświadczeniem, 
atrakcyjne wynagrodzenie, umowa  
o pracę, 607-303-814

RÓŻNE

ROWERY używane, rowery 
elektryczne używane. Pomogę 
wybrać, tel. 600-83-11-89
DJ na Imprezy, 720-717-817

Przerwy w dostawach prądu
 � 17.03.2020 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Łódzka Nr 1, 

Ogrodowa Nr 3 – 5, Wincentego Pola, Przejazd Nr 1 – 16 i 93, Sło-
wackiego Nr 1 – 49, Sportowa Nr 1 – 4, Strzemińskiego Nr 1 – 9,  
Wileńska Nr 1 – 4.

Poszukuję opiekunki do rocznego dziecka. Osoby zainteresowane – tel. 
606-835-957

Zatrudnię do szycia spodni z bawełny, 503-187-516

Pranie dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej, itp., 720-724-916

Sprzedam działkę k/Koluszek oraz bramę wjazdową, tel. 604-637-528
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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.

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

BIURO PODRÓŻY  
TURKUS

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

www.turkus-travel.pl

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

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

REHABILITACJA  
FIZYKOTERAPIA

REHABILITACJA: ortopedyczna, neurologiczna I terapia manualna Kinesiology 
Taping I masaż leczniczy wizyty domowe

FIZYKOTERAPIA: elektroterapia I ultradźwięki I laser I sollux  
I pole magnetyczne I krioterapia

tel. 535 322 122 | Koluszki, ul. Poprzeczna 5  
(ul. naprzeciwko Liceum przy ul. Kościuszki)

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

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

GABINET TERAPII 
TLENOWEJ
TLEN-MED
662-888-129
ANDRESPOL
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Ostatki w I LO
Przebrania i zabawne scenki odgrywane przez uczniów to wielolet-

nia tradycja ostatkowa w naszej szkole. Tym razem zabawa odbyła się wg 
pomysłu przewodniczącej samorządu szkolnego Dagmary Koluszkow-
skiej. Uczniowie losowali za co mają się przebrać. Tematem przewodnim 
w tym roku były filmy i bajki. Stąd salę gimnastyczną wypełnili ucznio-
wie i ich wychowawcy przebrani za bohaterów min. Hotelu Transylwa-
nia, 101 dalmatyńczyków, Pszczółki Mai czy Harrego Pottera. Pojawili 
się też bohaterowie filmu dla trochę starszych – „Dom z papieru”. Mieli-
śmy okazję zobaczyć również układ taneczny z filmu „Grease”. Taniec 
zresztą jako nieodłączny element karnawału był podstawą kilku scenek – 
tańczyły Minionki, tańczyły pszczoły. Całość zakończył układ taneczny 
cheerleaderek (również w męskim wydaniu). Tradycji ostatkowej stała się 
zadość. A rywalizację o najlepszy pomysł na scenkę i przebranie wygrała 
klasa 1cg z świetną rolą Cruelli de Mon, w którą wcieliła się wychowaw-
czyni klasy p. prof. Aneta Korczyńska. Kolejne miejsca zajęły klasa 1d - 
Minionki (II miejsce) i klasa 1bg - Hotel Transylwania (III miejsce). 

(I LO w Koluszkach)




