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

OSP Koluszki – 44 714 58 27
Pogotowie Ratunkowe – 999

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

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

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

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

Taxi  – 44 714 58 42
Rower miejski – 42 214 40 00
Biuro numerów  – 118 913
Informacja PKP  – 19 757 
KSM  – 44 714 10 41
Spółdz. Odlewnik  – 44 714 19 98
Urząd Pracy  – 44 714 13 54

Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii 
ul. Staszica 34 – 44 714 67 67 

pon. 13.30-18.30, wt. 11.00-15.00,  
śr. 13.30-20.00, czw. 15.00-19.00
Abstynenckie Stowarzyszenie Klub  

Wzajemnej Pomocy „Ostoja”, ul. Staszica 34 
44 714-23-40 (pn-pt 17.00-20.00) 

Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie 
ul. Staszica 34 – 44 714-58-69 

(pn.: 16.00-19.00 i śr. 16.00-19.00)
Grupa AA „Iskierka”, ul. Mickiewicza 40, 

501 648 560

Wykaz opłat w 2021 roku

Opłata za podatek od nieruchomości, 
rolny, leśny:
- do 15 marca - I rata
- do 15 maja - II rata
- do 15 września - III rata
- do 15 listopada - IV rata

Opłata za podatek od środków 
transportowych:
- do 15 lutego – I rata 
- do 15 września - II rata

Opłata za posiadanie zezwoleń  
na sprzedaż alkoholu:
- do 31 stycznia – I rata 
- do 31 maja – II rata 
- do 30 września – III rata 

Nocna i Świąteczna  
Opieka Zdrowotna 

Szpital Specjalistyczny Brzeziny 
Powiatowe  

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
w Brzezinach

ul. M. Skłodowskie-Curie 6

46 874 20 11

Opłaty na rzecz Gminy Koluszki 
PKO Bank Polski S.A. z/s w Łodzi,  

Oddział 1 w Koluszkach,  
ul. 11 Listopada 41

- konto do uiszczania wpłat  
za podatki i pozostałych opłat:  

11 1020 3352 0000 1802 0240 6841
- konto do uiszczania wpłat za „śmieci”: 

35 1020 3352 0000 1302 0258 7947

Biuro Inżyniera Gminy 
przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

l awarii sieci infrastruktury miejskiej (wodociągi, 
kanalizacja, ciepłownictwo, 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

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

30.04.  
ul. 11 Listopada 33

1.05.  
ul. Żwirki 2

2.05.  
ul. Głowackiego 20

3.05.  
ul. Korczaka 5

4.05.  
ul. Sikorskiego 6A

5.05.  
ul. 3 Maja 8

6.05.  
ul. 3 Maja 19G
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Kup działkę z domem  
w okolicy rynku

Gmina wystawia na sprzedaż działkę przy ul. Warszawskiej, w 
bliskiej odległości od rynku.  Nieruchomość jest zabudowana muro-
wanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 91 m2 i 
budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 10 m2. Zabudo-
wa przylega do innego domu. Powierzchnia działki to 577 m2. Dział-
ka jest uzbrojona w energię elektryczną, wodociąg, gaz i kanalizację 
sanitarną. Cena wywoławcza nieruchomości to 170 000 zł (+VAT). 

Na powyższą nieruchomość gmina wkrótce ogłosi przetarg. 
Więcej informacji, Urząd Miejski w Koluszkach, tel. 44 725 67 54.

(pw)

Miejsca które wymagają  
budowy przejścia dla pieszych 

Są takie miejsca na terenie naszego miasta, w których zdaniem 
mieszkańców ruch pieszych jest znacznie utrudniony, a niekiedy 
wręcz obarczony ryzykiem wypadku drogowego. 

Kilka tygodni temu do Urzędu Miejskiego w Koluszkach wpły-
nęło pismo przewodniczącego Osiedla 11 Listopada w Koluszkach, 
z prośbą o rozpatrzenie możliwości montażu progu zwalniającego 
na ul. Sikorskiego oraz wymalowania pasów. 

- Kierowcy jadący od ul. Andersa do ul. 11 Listopada często 
osiągają spore prędkości, co może skutkować potrąceniem dziecka, 
dorosłego czy rowerzysty. Między blokami jest plac zabaw i często 
dzieci przechodzą przeze tę ulicę. Niestety na tym odcinku drogi nie 
ma przejścia dla pieszych. Przez ulicę przechodzą także osoby uda-
jące się do przychodni lub kościoła - czytamy w piśmie. 

Co prawda Prawo o ruchu drogowym zezwala na przechodzenie 
przez jezdnię poza przejściem dla pieszych gdy odległość od naj-
bliższego przejścia przekracza 100 m, ale chodzi właśnie o to, że na 
ul. Sikorskiego jest to czynność wymagająca dużej koncentracji i sa-
modyscypliny u pieszych. 

Inne z miejsc na terenie naszej gminy, w których mieszkańcy 
dopominają się wymalowania pasów dla pieszych, to m.in. teren 
przy markecie Biedronka przy ul. Słowackiego, czy bardzo ruchliwa 
ul. Piotrkowska. 

W przypadku Osiedla 11 Listopada zapadły już konkretne decy-
zje. Urząd Miejski poinformował, że zlecił wycenę zakupu platfor-
my przejścia dla pieszych, wykonania zmiany projektu organizacji 
ruchu oraz budowy nowych chodników, które doprowadzą pieszych 
do przejścia. Oszacowanie kosztów pozwoli na zabezpieczenie nie-
zbędnych środków w budżecie gminy.                                        (pw) 

Zamiatają ulice z piachu 
po zimie

Z lekkim opóźnieniem ruszyło pozimowe uprzątanie ulic na te-
renie naszej gminy. Do zgarnięcia jest sporo piachu, który pozostał 
po posypywaniu nawierzchni dróg przez ciężki sprzęt do odśnieża-
nia. W sumie koszt całej akcji zamiatania ulic, która obejmie rów-
nież okres po wakacjach, ma wynieść w 2021 roku ok. 80 tys. zł.

(pw)

Niebezpieczne miejsca na terenie gminy
Zachęcamy naszych czytelników do przesyłania informacji 

(wraz z opisem) o niebezpiecznych miejscach na terenie naszej 
gminy, w których konieczne jest dodatkowe oznakowanie bądź 
zmiana organizacji ruchu (twk@koluszki.pl).
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Otwarte galerie handlowe, siłownie  
i restauracje – wstępny harmonogram na maj 

Przy utrzymującym się niskim poziomie zakażeń możliwe bę-
dzie stopniowe luzowanie obostrzeń według zaplanowanego harmo-
nogramu. Harmonogram może zmieniać się w zależności od aktual-
nej sytuacji epidemicznej.

OD 1 MAJA
Jednolite zasady bezpieczeństwa w całym kraju – otwarte salo-

ny fryzjerskie i kosmetyczne
Sport – uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym 

powietrzu:
 • limit – max. 50 osób

Sport – uprawianie sportu w krytych obiektach sportowych oraz 
na basenach:

 • dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży
 • max. 50 proc. obłożenia obiektu

OD 4 MAJA
Kultura – otwarte galerie sztuki i muzea:
 • limit 1 osoby na 15 m2

 • działalność w ścisłym reżimie sanitarnym
Handel – otwarte sklepy budowlane, meblowe, galerie handlowe
 • limit 1 osoby na 15 m2

 • działalność w ścisłym reżimie sanitarnym
Kult religijny – nabożeństwa z limitem osób:
 • limit 1 osoby na 15 m2 w świątyniach
 • rekomendacja odprawiania ceremonii na świeżym powietrzu

Edukacja – szkoły podstawowe:
 • nauka stacjonarna dla klas 1-3 szkoły podstawowej
 • ścisły reżim sanitarny – m.in. wietrzenie sal podczas przerw 

oraz dezynfekcja placówek w weekendy

OD 8 MAJA
Hotele – otwarte dla gości:
 • max 50 proc. obłożenia obiektu
 • zamknięte restauracje oraz strefa welness&spa

Harmonogram  
rejestracji szczepień

30 kwietnia – roczniki 1982-1983,
1 maja – roczniki 1984-1985,
3 maja – roczniki 1986-1987,
4 maja – roczniki 1988-1989,
5 maja – roczniki 1990-1991,
6 maja – roczniki 1992-1993,
7 maja – roczniki 1994-1996,
8 maja – roczniki 1997-1999,
9 maja – roczniki 2000-2003

Do 9 maja wszystkie osoby powyżej 18. roku życia będą miały 
wystawione e-skierowanie. Oznacza to, że po 9 maja każda pełnolet-
nia osoba będzie mogła już zarejestrować się na szczepienie. 

OD 15 MAJA
Noszenie maseczek na świeżym powietrzu – zniesienie obo-

wiązku:
Jeżeli wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób spadnie poniżej 15 – 

możliwe będzie zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świe-
żym powietrzu.

Bez zmian pozostanie obowiązek zakrywania nosa i ust za po-
mocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych.

Gastronomia zewnętrzna (na świeżym powietrzu) – otwarte 
ogródki restauracyjne:

 • działalność w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany 
bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na sto-
lik

Kultura – otwarte kina i teatry na świeżym powietrzu:
 • max 50 proc. obłożenia
 • działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

Imprezy okolicznościowe na zewnątrz – możliwość zorganizo-
wania m.in. wesela i komunii:

 • limit do 25 osób
 • w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny 

dystans między stolikami oraz limit osób na stolik (regulacje 
takie same jak w przypadku gastronomii zewnętrznej)

Edukacja – szkoły podstawowe i średnie:
 • nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych
 • nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół średnich
 • ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezyn-

fekcja placówek w weekendy
Sport – uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym 

powietrzu:
 • max 25 proc. publiczności

OD 29 MAJA
Gastronomia wewnętrzna – otwarte restauracje: 
 • max obłożenie 50 proc. lokalu
 • działalność w ścisłym reżimie sanitarnym – zachowany bez-

pieczny dystans między stolikami, limit osób na stolik
Imprezy okolicznościowe wewnątrz – możliwość zorganizowa-

nia m.in. wesela i komunii:
 • limit do 50 osób
 • w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpiecz-

ny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik (regu-
lacje takie same jak w przypadku gastronomii wewnętrz-
nej)

Kultura – otwarte kina i teatry
 • max obłożenie 50 proc. placówki
 • działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

Sport – uprawianie sportu na krytych obiektach sportowych i 
basenach:

 • obiekty dostępne dla wszystkich
 • max obłożenie do 50 proc. (z widownią)

Sport – uprawianie sportu na siłowniach, w klubach fitness, so-
laria:

 • limit 1 osoby na 15m2

 • działalność w ścisłym reżimie sanitarnym
Edukacja – szkoły podstawowe i średnie:
 • nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów
 • ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezyn-

fekcja placówek w weekendy
(www.gov.pl)
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Młotek amortyzujący 
wstrząsy

Jak wbić gwóźdź bez nadwyrężania nadgarstka? Na taki pro-
blem zwrócił uwagę pan Krzysztof Michalczyk z Koluszek, wymy-
ślając narzędzie ręczne amortyzujące wstrząsy. Wynalazek został 
już opatentowany.

- Znane narzędzie ręczne ta-
kie jak młotek, jest sztywno osa-
dzone na stylisku (trzonku), 
przez co każde uderzenie jest 
bezpośrednio przenoszone na 
trzymającą dłoń. Długotrwała 
praca takim narzędziem często 
prowadzi do kontuzji dłoni – wy-
jaśnia wynalazca z Koluszek.

W celu wyeliminowania po-
wyższej niedogodności, pan 
Krzysztof wpadł na pomysł opra-
cowania giętkiego styliska 
(trzonka), w postaci elastycznego 
stalowego płaskownika lub napę-
dowego wałka giętkiego, bądź 
sprężyny.        

(pw)

Samochodowy punkt szczepień czeka w gotowości

Mamy zaplecze do szczepień,  
nie mamy szczepionek 

Gmina Koluszki jest w pełni gotowa do uruchomienia tzw. drive-
-thru, czyli samochodowego punktu szczepień. Za pieniądze z gminnego 
budżetu zakupiono m.in. namioty, kontenery i lodówki na szczepionki. 
Przygotowano również stosowne oznakowanie. 

Na współpracę z gminą w realizacji powyższego zadania zdecydo-
wała się Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, naj-
większy dyspozytor medyczny w naszym województwie. Do dyspozycji 
punktu, jednostka chce oddać dwa zespoły ratownictwa medycznego do 
podawania szczepionek. Dodatkowy zespół ma czuwać nad akcją pod ką-
tem nagłych działań medycznych.

- Jako gmina jesteśmy w stanie w 48 godzin uruchomić samochodo-
wy punkt szczepień. Tym co nas obecnie powstrzymuje, to zgoda woje-
wody i najważniejsze, dowiezienie szczepionek - informuje burmistrz 
Koluszek Waldemar Chałat.

Od dostępności szczepionek zależy również utworzenie powszech-
nego punktu szczepień, który ma zostać uruchomiony w przychodni 
MED-KOL w Koluszkach. Punkt formalnie został wprowadzony do ogól-
nopolskiej bazy punktów szczepień, niestety nie dysponuje szczepionka-
mi. Jego wydajność ma wynosić do 350 szczepień dziennie.       

(pw)

Złóż wniosek, by dalej 
dostawać 500+ 

Wraz z rokiem 2021 nastała ważna zmiana związana z ustala-
niem okresu świadczeniowego oraz terminem składania wniosków o 
świadczenie wychowawcze 500+. Od bieżącego roku, aby kontynu-
ować świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku. Nie otrzymamy 
go zatem z automatu, jak w ostatnich latach.

Aby zagwarantować sobie świadczenie na pełny okres od 
1.06.2021 do 31.05.2022, wniosek należy złożyć do 30 kwietnia. Je-
śli wniosek zostanie złożony w maju, nie otrzymamy świadczenia za 
czerwiec. Dla nowo urodzonych dzieci wnioski składać należy w 
ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, wówczas 500+ zostanie 
ustalone od miesiąca urodzenia się dziecka.

Wniosek można złożyć tradycyjnie - osobiście w urzędzie lub 
za pośrednictwem poczty, jednak zdecydowanie szybciej będzie zro-
bić to drogą elektroniczną. Przez Internet za pośrednictwem portalu 
Empatia (https://empatia.mpips.gov.pl/), przez swoją bankowość 
elektroniczną lub przez platformę PUE ZUS (https://www.zus.pl/
portal/logowanie.npi).

(pw)

Darmowe maseczki dla mieszkańców!!!
W Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach przy ul. 3 Maja 2, 

od wtorku 4 maja do piątku 7 maja 2021 r. w godz. 10:00 – 13:00 
mieszkańcy mogą odbierać maseczki – 3 szt. na każdą osobę odbie-
rającą (do wyczerpania zapasów).

Akcja „Zaszczep się 
w majówkę”

Od 1 do 3 maja będzie trwała akcja „Zaszczep się w majówkę” 
w mobilnych punktach do szczepień powszechnych, uruchomio-
nych po jednym w każdym województwie. Wszyscy zainteresowani 
z aktywnym e-skierowaniem (osoby powyżej 36 roku życia) mogą 
zaszczepić się bez wcześniejszego umawiania się. Majówkowe 
punkty szczepień będą szczepić jednodawkową szczepionką firmy 
Johnson&Johnson. Na szczepienie można przyjść z marszu. Wystar-
czy zgłosić się w mobilnym punkcie szczepień powszechnych i po-
czekać na swoją kolej.

W woj. łódzkim punkt uruchomiony zostanie w Łodzi w Parku 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (potocznie Park na Zdrowiu),  
Al. Unii, Srebrzyńska, Krakowska, Krzemieniecka, Konstantynowska.

Jeżeli Twój rocznik znajduje się w harmonogramie, to znaczy, 
że automatycznie otrzymałeś e-skierowanie.                                (pw)
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1 kwietnia rozpoczął się Narodowy 
Spis Powszechny Ludności  
i Mieszkań 2021

1 kwietnia na terenie całego kraju rozpoczął się Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zbierane są według 
stanu na 31.03.2021, godz. 24:00. Spis zakończy się 30 września. 

Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkowym, re-
alizowanym co 10 lat w oparciu o przepisy ustawy, a także zgodnie 
z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych. Jest to 
jednocześnie największe przedsięwzięcie statystyczne podejmowa-
ne nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Warto wiedzieć także, 
że w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. po-
ziom wykształcenia, narodowość, stopień niepełnosprawności czy 
wyznanie, spisy powszechne są jedynym źródłem danych.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a kto wbrew  obowiązkowi  
odmawia  wykonania  obowiązku statystycznego albo udzielenia in-
formacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie (art. 57 Ustawy 
o statystyce publicznej). Za odmowę udziału w spisie może zostań 
nałożona kara grzywny do 5 tys. złotych. 

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spiso-
wych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach okre-
ślonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie 
danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają 
się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną, za któ-
rej złamanie może grozić do 5 lat pozbawienia wolności. 

Dane pozyskane od respondentów zostaną udostępnione jedy-
nie w postaci wynikowych informacji statystycznych i będą wy-
korzystane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycz-
nych, a także umożliwią analizę i ocenę zróżnicowania przemian 
demograficznych i społecznych w kraju w dowolnych przekrojach 
terytorialnych. Ponadto informacje od respondentów posłużą do ak-
tualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez 
służby statystyki publicznej.

Spisem objęte są:
osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w 

mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach 

niebędących mieszkaniami, a także osoby fizyczne niemające miej-
sca zamieszkania,

mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz 
zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Metody zbierania danych.
Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samo-

spis internetowy w ramach spisu ludności jest obowiązkowy. W 
przypadku jeżeli (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdro-
wia czy niepełnosprawność) realizacja samospisu będzie niemożli-
wa, badanie przeprowadzą rachmistrze – bezpośrednio bądź telefo-
nicznie.

Metoda obowiązkowa:
samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem in-

teraktywnej aplikacji dostępnej od 1 kwietnia na stronie interneto-
wej spis.gov.pl. W ramach tej metody respondenci na własnych 
komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełnią wymagane 
dane o sobie i członkach swojego gospodarstwa domowego. Re-
spondent może także skorzystać ze specjalnie przygotowanego sta-
nowiska do samospisu w każdym urzędzie miasta bądź gminy, a tak-
że z możliwości „Spisu na żądanie” przeprowadzanego przez 
infolinię spisową (22 279 99 99) w kanale „Spisz się przez telefon”.

Każda osoba, która zakończy poprawnie samo-spis będzie mo-
gła wziąć udział w LOTERII SPISOWEJ (loteria.spis.gov.pl), w 
której nagrodami są samochody osobowe oraz bony pieniężne. 

Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego nie wy-
klucza zebrania w każdym czasie danych od osoby fizycznej, objętej 
spisem powszechnym, metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą 
wywiadu telefonicznego. W takiej sytuacji respondent nie może od-
mówić przekazania danych w ramach spisu   powszechnego. Udział 
osoby w wywiadzie bezpośrednim lub telefonicznym zwalnia ją z 
obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

Metody uzupełniające realizowane od 4 maja:
wywiad telefoniczny – wspierany programem komputerowym,
wywiad bezpośredni – przeprowadzany w zależności od sytu-

acji epidemicznej w kraju, przez rachmistrza spisowego, rejestrowa-
ny na elektronicznym urządzeniu przenośnym.

Weryfikacja tożsamości rachmistrza spisowego.
Każdemu rachmistrzowi spisowemu przydzielono unikatowy 

numer identyfikacyjny, którym posługiwał się będzie przy wykony-
waniu czynności w ramach wywiadu z respondentem. Jego tożsa-
mość można  zweryfikować np. przez kontakt telefoniczny z infoli-
nią spisową GUS:  22 279 99 99.

Zakres zbieranych danych.
Celem Spisu jest zebranie informacji o liczbie ludności oraz jej 

terytorialnym rozmieszczeniu i strukturze demograficzno-społecz-
nej, a także społeczno-ekonomicznej strukturze gospodarstw domo-
wych, ich zasobach oraz warunkach mieszkaniowych, na wszyst-
kich szczeblach podziału terytorialnego kraju: krajowym, 
regionalnym oraz lokalnym.

W formularzu spisowym znajdziemy pytania z zakresu: 
charakterystyki demograficznej osób,
aktywności ekonomicznej,
poziomu wykształcenia,
niepełnosprawności,
migracji wewnętrznych i zagranicznych,
charakterystyki etniczno-kulturowej,
stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych.
Szczegółowy zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostęp-

ny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o naro-
dowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 

Więcej informacji na stronie spis.gov.pl.
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Sklep SEN-MET Sendereccy  
oferuje w sprzedaży artykuły ogrodnicze:

 � ziemie ogrodniczą, podłoża,
 � nawozy i środki ochrony roślin ,
 � korę sosnową (80 l i 60 l),
 � suche drewno konstrukcyjne (dostępne od ręki),
 � zbiorniki na deszczówkę,
 � impregnaty do drewna, farby, lakiery,
 � narzędzia ogrodnicze i odzież BHP

Serdecznie zapraszamy!  

Koluszki ul. Partyzantów 32G

Pamiętajmy o właściwym  
zabezpieczeniu mienia  
w ogródkach działkowych

Działkowiczu właśnie rozpoczyna się sezon przebywania 
na terenie ogródków działkowych. Porządkowanie, siew wa-
rzyw, pielęgnacja roślin, weekendowy odpoczynek na świeżym 
powietrzu – to właśnie w tym czasie mogą pojawić się też tam 
złodzieje czy wandale. Pamiętaj o właściwym zabezpieczeniu 
swojego mienia!

Szczególnie w okresie wiosenno-letnim dzielnicowi są szcze-
gólnie zaangażowani w kontrolowanie miejsc odpoczynku i relak-
su naszych mieszkańców. Policjanci reagują na wszelkie niepoko-
jące sygnały napływające od właścicieli ,,działek”. Jednak duży 
wpływ na wzajemne bezpieczeństwo osób przebywających na 
,,ROD” mają sąsiedzi. Ich reakcja na każdą ,,dziwną sytuację”, 
pojawiające się nieznajome osoby, pojazdy, które parkują obok. 
Warto zadbać o kontakt ze swoim sąsiadem na przykład wymienić 
się numerami telefonów.

Jeśli na ,,działce” pozostawiamy sprzęt gospodarczy, elek-
tryczny pomyślmy o dobrym zabezpieczeniu altany (wzmocnio-
ne drzwi, zamki, okratowane okna). Nie zostawiajmy na tak 
zwanym ,,wierzchu” wartościowych rzeczy (pieniędzy, doku-
mentów, telefonów, kluczy do mieszkania), kiedy zajmiemy się 
pracami ogrodniczymi czy porządkami złodziej może wykorzy-
stać nawet wtedy naszą nieuwagę. Jeżeli łupem padną nasze do-
kumenty gdzie widnieje nasz adres zamieszkania a do tego klu-
cze od mieszkania amator cudzego mienia może się szybko do 
niego dostać.

Szczególną uwagę należy zwrócić na obce osoby przebywają-
ce na ogródkach działkowych, kiedy ich zachowanie wzbudza na-
sze wątpliwości natychmiast zadzwońmy na policję. Możemy też 
swoimi odczuciami podzielić się z dzielnicowym czyli policjan-
tem pierwszego kontaktu. Dbajmy wzajemnie o swoje bezpie-
czeństwo aby móc w pełni cieszyć się wiosenno-letnim wypo-
czynkiem.

(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)
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To już 90 lat!!! 
Droga Babciu!  

Choćby zgasły wszystkie gwiazdy na niebie,  
Ty świecić będziesz nam na zawsze.  

Choć imponujesz nam mądrością i onieśmielasz wszystkich swoim 
doświadczeniem, wciąż potrafisz ująć nas humorem, serdecznością 
i pokładami pozytywnej energii. Dlatego w dniu urodzin życzę Ci 

droga Babciu, aby każdy kolejny dzień nadal przynosił Ci mnóstwo 
przyjemności. Żebyś żyła w zdrowiu i szczęściu! 

Więc z dumą przyznawaj się do wieku!,  
bo to wiek świadczy o człowieku! 

Życzenia te składa z okazji 90 rocznicy urodzin która przypada  
w najbliższą niedzielę, Jadwigi Pecyny z. dm. Andryszczak  

wdowy po zmarłym w 2017 r. śp. Walentym Pecynie,  
ich prawnuk Mateusz Pecyna.

Panorama Firm

Koluszkowski „eksport”  
do Brzezin - PSB MRÓWKA 

Firma PSB Mrówka, z główną siedzibą w Bielsku-Białej działa 
na naszym rynku już od 22 lat, w tym w Koluszkach. Właściciele 
„Mrówki” z  Koluszek, rodzina Państwa Fejów, ruszyła na „podbój” 
sąsiednich Brzezin i w ubiegłym tygodniu przecięła wstęgę, otwiera-
jąc salon dla klientów. Trzeba przyznać, że rozmiary brzezińskiego 
sklepu zrobiły duże wrażenie, przynajmniej w porównaniu z „naszą”, 
koluszkowską „Mrówką”. Otwarcie odbyło się w reżymie sanitar-
nym, a zatem w bardzo skromnym gronie, z udziałem przedstawicieli 
Centrali firmy PSB Mrówka z Bielska-Białej, władz obu powiatów i 

gmin i   zaproszonych przyjaciół. W uroczystości wziął także udział 
dziekan dekanatu koluszkowskiego, ksiądz proboszcz Sławomir Jał-
mużny - rodem brzezinianin,  który pobłogosławił i poświęcił  obiekt. 
Wszystkim zaprezentowała się cała załoga, a Pani Dorota, która wcie-
liła się w postać Mrówki. Podczas otwarcia hipermarketu „Mrówka” 
rozmawiano o dotychczasowych dokonaniach firmy i możliwościach 
dalszego rozwoju. 

PSB Mrówka w Brzezinach przy ulicy Sienkiewicza, oferuje 
bogaty i bardzo szeroki asortyment. Można zaopatrzyć się w artyku-
ły dekoracji wnętrz, materiały budowlane, remontowe, akcesoria 
ogrodowe, kosiarki elektryczne i spalinowe i wiele innych elemen-
tów, niezbędnych w budowie, remontach domu i ogrodu. Brzeziny 
leżą blisko, trzeba tam „zajrzeć”. W imieniu właścicieli koluszkow-
sko-brzezińskiej ”Mrówki” zapraszamy!                                        

Zk

Biblioteka zaprasza na koncert  
i zachęca do przesyłania życzeń

„Nie ma jak u mamy”  
z życzeniami dla TWOJEJ MAMY

Mama. To chyba jedno z najpiękniejszych słów. Zawiera 
tyle uśmiechu, tkliwości, opiekuńczości a nade wszystko miło-
ści. 

Z okazji Dnia Matki, Miejska Biblioteka Publiczna w Kolusz-
kach wraz z przedszkolami Gminy Koluszki, przygotowuje koncert 
życzeń „Nie ma jak u mamy”. Jeśli chcesz wyrazić swoją wdzięcz-
ność prześlij życzenia, a my odczytamy je w trakcie koncertu wy-
emitowanego na profilu Biblioteki (Facebooku).

Życzenia, możecie nadesłać pocztą na adres Biblioteki (95-
040 Koluszki, ul. 11 Listopada 33), e-mailem (mbpkoluszki@wi-
kom.pl) lub przesyłając wiadomość na Facebooku.

Do życzeń dołączymy piosenkę w wykonaniu przedszkolaków. 
Na życzenia czekamy do 9 maja br.

Życzenia są bezpłatne.

Gmina kontynuuje program 
dotacji na wymianę pieca

Przypominamy, że gmina Koluszki przedłużyła na kolejny rok 
program dofinansowania wymiany pieca węglowego. Dopłata wy-
nosi 5 tys. zł. 

Urząd Miejski zachęca mieszkańców do składania wniosków 
(informacje pod numerem tel. 44 725 67 49). Warunkiem skorzysta-
nia z dofinansowania, jest całkowita likwidacja pieca węglowego na 
rzecz ogrzewania ekologicznego (gaz, pompy ciepła, biomasa, insta-
lacje elektryczne). Wnioski można składać do 30 czerwca. 

(pw) 
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Nowa sala widowiskowa 
już gotowa

Zakończyła się modernizacja dużej sali przy Urzędzie Miejskim 
w Koluszkach. Sala widowiskowa, która za czasów świetności ko-
luszkowskiej Odlewni tętniła życiem, znów ma szansę na to, by być 
świadkiem ciekawych wydarzeń artystycznych. 

Prace związane z odnową obiektu, rozpoczęły się w lipcu 2019 r. 
Były one dość złożone, ponieważ budynek najdelikatniej mówiąc, 
mocno odstawał od odpowiednich walorów użytkowych. Po gene-
ralnym remoncie dachu oraz przebudowaniu ścian z płytowych na 
ceglane a także dociepleniu murów, wymieniono wszystkie okna i 
drzwi. Osoby uczestniczące w sesjach Rady Miejskiej w Kolusz-
kach zapewne pamiętają nieszczelne okna i niedomykające się drzwi 
przeszklonej części sali od strony urzędowego patio. Nie mówiąc 
już o zniszczonym parkiecie i trudności z ogrzaniem tak dużej i nie-
szczelnej sali. Obecnie budynek dysponuje nowoczesnym system 
grzewczo-wentylacyjnym, zarządzanym z oddzielnej sterowni. 

Dzięki przebudowaniu wnętrza, obiekt zyskał również nowe 
możliwości, podnoszące jego atrakcyjność użytkową. Tuż przy sali 
powstało między innymi zaplecze sanitarne do gotowania i obsługi 
cateringu. Pojawiło się także sporo nowych pomieszczeń. Do tego 
celu wykorzystano m.in. stary łącznik, w którym kiedyś znajdowała 
się przychodnia. W ten sposób powstał dodatkowa większa sala, na-
dająca się do przeprowadzania na przykład konferencji lub wykła-
dów. Z kolei piwnice sali zostały przerobione na urzędowe archiwa. 
Zupełnie nowym elementem jest również winda dla osób niepełno-
sprawnych, zlokalizowana przy głównym wejściu do budynku.

Najważniejsze pomieszczenie budynku, czyli sala widowisko-
wa, może pomieścić ok. 300 osób. Salę wyposażono w składaną, 
przenośną scenę, oraz w podwieszany projektor multimedialny z 
wysuwanym ekranem. Za ogromnych rozmiarów ekran do wyświe-
tlania, może służyć również jedna ze ścian. Nowoczesna sala wido-
wiskowa była wręcz niezbędna naszej gminie, ponieważ bez niej nie 
dysponujemy odpowiednimi tego typu obiektami. W sali kinowej 
mieści się za mało miejsc, w dodatku jedynie stacjonarnych, a hala 
sportowa zniechęca złą akustyką.

Całkowicie przebudowano także teren wokół budynku. Tuż 
przy wejściu do sali powstały nowe miejsca do parkowania i nowe 
oświetlenie. Utworzono również dojazd do obiektu bezpośrednio od 
strony ul. 11 Listopada.  

Modernizacja i przebudowa budynku kosztowała samorząd 
7,68 mln zł. 

(pw) 
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PIES ZNALEZIONY 
 w NOWYM REDZENIU 

w 2021 ROKU

SZUKA WŁAŚCICIELA
LUB NOWEGO DOMU!
W SPRAWIE ADOPCJI, ODBIORU 

ZWIERZĘCIA PROSIMY O KONTAKT:
Z BIUREM INŻYNIERA   

GMINY KOLUSZKI - 44 725 67 68
lub

  SCHRONISKIEM DLA ZWIERZĄT
W ZAWIERCIU

730 505 255, 515 131 350
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Święto Konstytucji 3 Maja 
na przestrzeni wieków 

Sposoby czczenia Święta Konstytucji 3 Maja przez dziesięcio-
lecia ulegały zmianie. Było to ściśle związane z wyzwaniami losu i 
czasów z jakimi spotykały się dane pokolenia. Podobnie jak dziś, w 
dobie pandemii zmieniamy specyfikę uroczystości, tak w przeszło-
ści dostosowano ją do panujących realiów. 

Radość z uchwalenia Konstytucji świętowano już 3 maja 1791 
roku. Uczczono ją dziękczynnym nabożeństwem w ówczesnej Kate-
drze pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Już 5 maja 1791 specjal-
ną uchwałą uznano dzień 3 maja za święto i przypieczętowano pro-
jekt budowy „Świątyni Najwyższej Opatrzności”, która miała być 
wotum wdzięczności za Konstytucję. Niestety realizację tego wyjąt-
kowego oświeceniowego projektu przerwała wojna w obronie Kon-
stytucji, a następnie trzeci rozbiór Polski. Pierwsze oficjalne obcho-
dy Konstytucji 3 Maja zorganizował w Warszawie w 1807 roku 
książę Józef Poniatowski, bratanek króla Stanisława Augusta Ponia-

towskiego. Odbyła się wówczas uroczystość poświęcenia orłów i 
wręczenia ich jednostkom wojskowym walczącym u boku Napole-
ona. Orły były darami społeczeństwa. Na niewielkim amarantowym 
płacie o wymiarach 50×50 cm widniał biały orzeł w koronie z insy-
gniami królewskimi w szponach. Czterdziesta rocznica uchwalenia 
Konstytucji wypadła w okresie powstania listopadowego. Uroczy-
stości miały głównie charakter wojskowy i kościelny (głównie na 
prowincji). Z większych manifestacji patriotycznych i religijnych w 
Warszawie zrezygnowano ponieważ panowała tam epidemia chole-
ry. Siedemdziesiąta rocznica Konstytucji 3 Maja przypadała na okres 
powstania styczniowego. Pomimo surowego zakazu władz carskich 
w Warszawie zorganizowano uroczyste nabożeństwa w kościołach i 
synagogach. Carska policja aresztowała wówczas wiele osób, w 
szczególności Polaków mających na ubraniach przypięte symbole 
narodowe. W 1891 roku przypadała setna rocznica uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. Z tej okazji w krakowskich sukiennicach zorganizo-
wano specjalną wystawę, na której zaprezentowano m.in. powszech-
nie dziś znany obraz autorstwa Jana Matejki pt. Konstytucja 3 maja 
1791 roku. Wielkoformatowe dzieło było jeszcze nieukończone. 
Warto wspomnień o obchodach zorganizowanych w trakcie I wojny 
światowej. W roku 1916 przypadała 125. rocznica uchwalenia Kon-
stytucji. W części Polski okupowanej przez Cesarstwo Niemieckie 
oficjalnie zezwolono na zorganizowanie obchodów. Miało to na celu 
m.in. zaskarbienie przychylności ludności polskiej wobec władz nie-

mieckich. W wielu polskich miastach i miasteczkach odbyły się uroczy-
ste pochody. W pobliskiej Łodzi ludność różnych wyznań wspólnie ma-
szerowała ulicą Piotrkowską, odbywały się nabożeństwa i odczyty. 

W Koluszkach ten dzień również celebrowano w specjalny spo-
sób. Święto w 1916 roku wypadało w środę. W miasteczku za-
mknięto część sklepów, a swoje domy mieszkańcy ozdobili barwa-
mi narodowymi. W Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny odbyło się uroczyste nabożeństwo, w 
trakcie którego ksiądz proboszcz Ignacy Dąbrowski wygłosił pod-
niosłe przemówienie o znaczeniu Konstytucji 3 Maja. Po przemó-
wieniu licznie zgromadzeni wierni odśpiewali „Boże coś Polskę!”. 
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku, dzień 3 
maja uznano za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego 
z 29 kwietnia 1919 roku. Kilka dni później odbyły się pierwsze ob-
chody w wolnej Polsce. Również w Koluszkach zorganizowano z tej 
okazji pochód, który został uwieczniony na fotografii przedstawiają-
cej koluszkowian maszerujących ulicą Brzezińską pod sztandarem z 
orłem białym w koronie.  

Po drugiej wojnie światowej Święto 3 Maja obchodzono do 1946 
roku. W tym roku władze krwawo stłumiły demonstracje. Konse-
kwencją tych wydarzeń było zakazanie publicznego świętowania, a 
następnie oficjalne zniesienie Święta Konstytucji 3 Maja w 1951 
roku. Przez cały okres PRL największy nacisk kładziono na Święto 
Pracy obchodzone 1 maja. To ono miało być swoistą przeciwwagą dla 
Święta Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji wywieszano polskie flagi, któ-
re niektórzy w symbolicznym geście pozostawiali wywieszone aż do 
3 maja. Było to również piętnowane przez władze PRL. Nielegalnie 
organizowane demonstracje były tłumione do 1981, wtedy to chwilo-
wo zaczęto organizować obchody z inicjatywy władz. Dopiero 1990 
rok przyniósł pełną swobodę świętowania – Sejm RP uchwałą z 6 
kwietnia 1990 roku przywrócił Święto Konstytucji 3 Maja. Tu warto 
przytoczyć fragment uniwersału wydanego 7 maja 1791 roku przez 
marszałków Sejmu Rzeczypospolitej: „Ojczyzna nasza już jest ocalo-
na. Swobody nasze zabezpieczone. Jesteśmy odtąd narodem wolnym 
i niepodległym. Opadły pęta niewoli i nierządu…”. To ponadczasowe 
przesłanie jest skierowane do każdego z nas i to wyłącznie od nas za-
leży jego interpretowanie i zrozumienie. Jak wygląda wolność? Czym 
jest wolność narodu wobec swobody obywatela? Prądy i idee oświe-
cenia, które przyświecały twórcom Konstytucji 3 Maja są tak samo 
aktualne dziś jak 230 lat temu. Może teraz jest dobry czas, aby po-
nownie się im przyjrzeć?                                        Mateusz Jaśkiewicz

Jaśniej i ekologiczniej  
na dworcu w Koluszkach 

Dla podróżnych jasne światło LED zwiększa poczucie bezpie-
czeństwa i komfort. Korzyści z „nowego” światła na peronach, prze-
jazdach kolejowo-drogowych i przejściach to również mniejsze zuży-
cie energii elektrycznej, dłuższa praca oraz ograniczenie emisji CO2.

W ostatnich latach, tylko ramach bieżących działań, PKP Polskie Li-
nie Kolejowe S.A. zamontowały ponad 13 000 opraw w technologii LED. 
Rocznie to oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w wysokości ok. 
4500 MWh co odpowiada potrzebom na energię ponad 1900 gospodarstw 
domowych. Wymiana opraw oświetleniowych to także zysk dla środowi-
ska – redukcja emisji CO2 o ponad 3250 ton rocznie. Dla porównania sza-
cuje się, że 1 hektar sosnowego lasu wchłania rocznie 20 ton CO2.

W 2020 r. wymiana starych opraw na nowe LED-owe objęła również 
stację w Koluszkach.
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Czternasta emerytura z ZUS-u
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty 

czternastej emerytury. Kolejne w 2021 roku dodatkowe roczne 
świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, to znaczy nie trzeba bę-
dzie składać żadnego wniosku.

Czternasta emerytura, trafi do klientów Zakładu wraz z wypła-
tami świadczeń listopadowych. Tzw. czternastka w 2021 r. wyniesie 
1250,88 zł brutto. 

Czternastka będzie przysługiwała osobom, które na 31 paź-
dziernika 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długo-
terminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, ren-
ty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie 
otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawie-
szone.

Pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie podstawo-
we nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę 
pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przy-
kład jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, czternastka będzie 
przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł – wyjaśnia Monika Kieł-
czyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódz-
kiego.

Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane z urzędu, to znaczy, 
że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku w tej sprawie. Czter-
nasta emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu 
na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w 
zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podat-
ku. Co ważne, z kwoty czternastego świadczenia nie będą dokony-
wane potrącenia i egzekucje.

Czternasta emerytura ma zostać wypłacona dla ok. 9,1 mln 
emerytów i rencistów. W pełnej wysokości będzie przysługiwać dla 
ok. 7,9 mln świadczeniobiorców.

Piłka nożna
Derby gminy dla Różycy

KKS Koluszki - LKS Różyca  1:2 (1:0)

Po bramkach Słodkiewicza oraz Dorynia drużyna z Różycy pokona-
ła KKS Koluszki 2:1. Do przerwy drużyna z Koluszek prowadziła 1:0. 
Dla KKS bramkę strzelił Jacek Jankowski. Spotkanie odbyło się na sta-
dionie w Koluszkach. Ze względu na obostrzenia pandemiczne, mecz to-
czył się bez udziału publiczności.

Po remisowym spotkaniu z Zawiszą Rzgów, drużynie z Różycy ucie-
kły cenne punkty. Obecnie traci już 5 pkt do prowadzącego w tabeli Wi-
dzewa II Łódź. Jeżeli „Różyca” chce się liczyć w wyścigu o awans do 
wyższej ligi, kluczowym okaże się pojedynek z drużyną Widzewa, który 
planowany jest na 12 maja.

(pw)    

Kolejka 24.  24-25 kwietnia
LKS Różyca - Zawisza Rzgów   0:0
Orzeł Parzęczew - KKS Koluszki  2:0 

Pozostałę wyniki:
GLKS Sarnów/Dalików - Sokół II Aleksandrów Łódzki  2:0
Victoria Rąbień - GKS Ksawerów  1:2
KS II Kutno - Włókniarz Pabianice   2:2
KAS Konstantynów Łódzki - Start Brzeziny   2:0  
PTC Pabianice - UKS SMS Łódź    2:1
GLKS Dłutów - AKS SMS Łódź    1:1
Termy Uniejów - Widzew II Łódź   0:4 

Najbliższe spotkania
KKS Koluszki - GLKS Dłutów  1 maja, 16:00
LKS Różyca - KAS Konstantynów Łódzki  1 maja, 12:30

 Tabela

1. Widzew II Łódź     22  56   86-12  
2. LKS Różyca      22  51   60-27  
3. GKS Ksawerów     22  46   57-27  
4. Włókniarz Pabianice   22  46   51-22  
5. Start Brzeziny     22  43   65-38  
6. Sokół II Aleksandrów Ł.  22  37   61-39  
7. UKS SMS Łódź     22  37   67-31  
8. AKS SMS Łódź     22  33   51-37  
9. KAS Konstantynów Ł.   22  32   53-44  
10. Victoria Rąbień     22  31   57-48   
11. Zawisza Rzgów     22  29   33-35   
12. Termy Uniejów     23  28   38-61   
13. KKS Koluszki     22  23   28-55  
14. KS II Kutno      22  23   42-55  
15. GLKS Sarnów/Dalików  22  22   51-72   
16. Orzeł Parzęczew    22  17   35-75   
17. GLKS Dłutów     21    9   15-64   
18. PTC Pabianice     22    3   13-121  

Telefony zaufania
116 123 – bezpłatny Kryzysowy Telefon Zaufania dla doro-

słych, dostępny codziennie od 14.00 do 22.00
116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Bezpłatna i 

anonimowa pomoc telefoniczna dla dzieci i nastolatków trudnych 
sytuacjach życiowych. Wykwalifikowani konsultanci świadczą po-
moc przez całą dobę, można się z nimi skontaktować również przez 
stronę www.116111.pl/napisz 

800 080 222 – Linia dzieciom. Całodobowa, bezpłatna infoli-
nia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Z pomocy psy-
chologów, pedagogów i prawników można skorzystać także za pośred-
nictwem czatu i e-maila. Więcej informacji: www.liniadzieciom.pl 

12 333 70 88 – „Dobre Słowa – telefon dla seniorów”. Pomoc 
telefoniczna w odpowiedzi na samotność spotęgowaną przez pande-
mię koronawirusa dostępna codziennie w godzinach 10:00–12:00 
oraz 17:00–19:00.

800 012 005 – Telefon Pogadania. Wsparcie dla samotnych 
osób starszych w kontekście pandemii czynny codziennie w godzi-
nach 15:00-20:00.

22 594 91 00 – Antydepresyjny Telefon Zaufania Forum 
Przeciw Depresji. Telefon skierowany do osób chorujących na de-
presję oraz ich bliskich. 
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Firma brukarska ROBII 
zatrudni pracowników 

tel. 502-970-258

Przerwy w dostawach prądu
 � 30.04.2021 r. w godz. 8:00 do 15:00: Koluszki ul.: Armii Kra-
jowej Nr od 13 do 38, Lipowa Nr 13 i 19, Wierzbowa Nr od 2 
do 13, Zachodnia Nr od 10 do 32. 

SKŁAD GAŁKÓWEK 
oferuje:

WĘGIEL z najlepszych polskich kopalni
NAWOZY, MAT. BUDOWLANE, 
SKUP ZŁOMU

Gałków Mały, ul. Towarowa 23 (obok stacji PKP)
        tel.: 44 714 17 47

Facebook: Skład Gałkówek węgiel, nawozy, złom  
POLUB NAS :-)

DORABIANIE KLUCZY 
- kodowanie kluczy 

IMMOBILIZER -sprzedaż 
zamków, wkładek oraz kłódek 
-dorabianie wkładek do klucza 

Koluszki ul. Akacjowa 18  
tel. 668-152-835

NAPRAWA ROWERÓW 
Wiosenne przeglądy rowerów - 

centrowanie kół -części zamienne 
i akcesoria rowerowe - odbieram 

rower uszkodzony  
dowożę naprawiony  

Koluszki ul. Akacjowa 18  
tel. 668-152-835

F O T O W O LT A I K A
aprojekt   amontaż   aserwis

Zgłoszenia do programu „Mój Prąd” (5 000 zł)

POMPY CIEPŁA
bezwarunkowej gwarancji5 

L
A
T

TERMAL 95-040 KOLUSZKI ul. BRZEZIŃSKA 50 
termal@malecha.com.pl 

tel. 501 10 22 81, 509 307 458

UBEZPIECZENIA EWA JANECZEK
Koluszki, ul. Odlewnicza 34, tel. 509 220 910

ejaneczek@agentpzu.pl   fb : AgentPZUEwaJaneczek 
www.ejaneczek.agentpzu.pl

-ubezpieczenia komunikacyjne 
-ubezpieczenia domów/mieszkań i firm, gwarancje ubezpieczeniowe

-ubezpieczenia grupowe, -PPK, IKE, IKZE
-ubezpieczenia dla rolników, ubezpieczenia na życie

-opłaty rachunków
Od 1 kwietnia zapraszamy po DOTOWANE UBEZPIECZENIA UPRAW  

( 65% dotacji z budżetu państwa)
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od 1997 r. w godzinach 8.00-18.00. Zapewniamy 

profesjonalną obsługę przez 4 agentów, w reżimie sanitarnym oraz zdalnie.

SM „Odlewnik” 
ul. Gen. Andersa 7b/1, 95-040 Koluszki,  
smodlewnik@wp.pl, tel.: 44 714 19 98  

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
na:  

termomodernizację budynków mieszkalnych  
wielorodzinnych położonych w Koluszkach przy  
ul. Piłsudskiego 4 oraz ul. Gen. Andersa 9 i 11. 

Szczegóły umieszczono na stronie www.smodlewnik.pl. 
Osobą do kontaktu jest: Ewa Cieślak, tel. 44 714 19 98.

Oddam suczkę w dobre ręce
4-miesieczna sunia, znaleziona  

na koluszkowskim osiedlu w czasie 
najgorszych, styczniowych mrozów; 

niechciana i porzucona, szuka 
kochającego domu.

Sunia została odrobaczona  
i zaszczepiona. Jest ułożona i bardzo 
grzeczna (jak na szczeniaka), jeszcze 

niezdarnie chodzi na smyczy, ale z każdym 
dniem idzie jej coraz lepiej. Piesek może 
przebywać w towarzystwie innych psów, 

świetnie reaguje na obecność dzieci, 
nawet tych najmniejszych! Powoli reaguje 

na imię Layla.
Niestety, nie możemy jej zatrzymać. 

Sunia na pewno odwdzięczy się 
bezgraniczną miłością oraz lojalnością 

wobec nowego właściciela. 

Kontakt telefoniczny: 506 852 009
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EDUKACJA
Tłumacz przysięgły języka  
niemieckiego, tel. 607-753-916
Język niemiecki – tłumaczenia 
przysięgłe, nauczanie, konwersacje, 
tel. 607-753-916

ZDROWIE/URODA
Mobilne zabiegi podologiczne – od-
ciski, wrastające paznokcie, brodaw-
ki wirusowe, 794-133-358
UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrowski, 
Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 1. 
Pon/Śr/Pt: 13.00 - 16.00. WAZEK-
TOMIA, WSZYWKI (Esperal),  
tel. 602-190-429

USŁUGI
Wykopię, rozbiorę, wywiozę,  
tel. 603-692-065
Transport dużym busem - przepro-
wadzki tel.721-728-900
Pralki – naprawa, 609-046-483
Gazowe usługi – montaż i naprawa 
kuchni oraz pieców gazowych. 
Okresowe przeglądy instalacji 
gazowych, tel. 509-766-174
R.Wnuk – kompleksowe usługi 
remontowo – wykończeniowe,  
tel. 660-160-989
Docieplenia, remonty, solidnie, 
609-296-865
Usługi dekarskie, 518-222-282
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Wszelkie budowy, docieplenia, 
604-350-807
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060 
Montaż ogrodzeń Panelowych, 
Sztachetowych oraz z siatki.  
Wyburzenia i inne. Wycena gratis, 
507-364-074
Wycinki, koszenia. Karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074
Usługi koparko-ładowarkami, 
minikoparkami, tel. 799-203-990
Usługi koparkoładowarką,  
tel. 515-493-834
Usługi koparkami, wywrotkami,  
tel. 606-405-783
Przyłącza wodociągowe i kanaliza-
cyjne, Tel. 515-493-834
Budowa Domów, 505-509-874
Układanie kostki brukowej,  
tel. 783-141-557

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Osoba prywatna kupi dom  
w okolicy, 726-129-186
Kupię działkę na terenie ogródków 
Plener, 691-292-621
Sprzedam działkę uzbrojoną  
w Koluszkach, ul. Brzezińska 90, 
517-422-082
Sprzedam działkę budowlaną  
w Gałkowie Małym, 5000 m2, 
501-64-91-04
M-4 sprzedam na osiedlu Andersa  
w Koluszkach, 605-272-865
Sprzedam własnościowe M-4 
Koluszki, ul. Sikorskiego 7,  
tel. 512-196-220
Kupię działkę, Koluszki, Żakowice, 
502-248-979

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Szukam taniego pokoju lub mieszka-
nia do wynajęcia, tel. 691-173-034
Do wynajęcia Lokal w Pasażu przy 
ul. Brzezińskiej 11 w Koluszkach, 
tel. 600-802-959
Do wynajęcia kawalerka 25m2  
oraz lokal o pow. 90m2 na kwatery 
pracownicze lub cele mieszkaniowe, 
tel. 606-363-006
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Drewno opałowe kominkowe,  
tel. 509-101-167
Kultowy Bar Parkowy w Kolusz-
kach, ul. Kolejowa 2, 728-849-893
Sprzedam słomę, małe kostki, 
paszowa ze stodoły, 511-199-589 
wieczorem
Toyota Verso, 2006r, 501-64-91-04
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377
Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037

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

OGŁOSZENIA DROBNE
Tynki maszynowe cementowo-wa-
pienne, gipsowe, tel. 669-201-962
HYDRAULIK - Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,  
tel. 506-864-713
Instalacje sanitarne, wod-kan, gazu, 
C.O., pompy ciepła, tel. 506-098-164
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
Zatrudnię pracownika gospodarcze-
go (prawo jazdy), tel. 603-692-065
Zatrudnimy pracowników fizycz-
nych do firmy drogowej / utrzymanie 
terenów zielonych, tel: 509-999-944
Zatrudnię szwaczki, czapki, 
możliwość przyuczenia, wysokie 
zarobki, 608-810-914
Zatrudnię pracownika do prac 
dekarskich i ogólnobudowlanych, 
602-138-477
Szwaczki zatrudnię. Gwarancja 
pracy cały rok. Własna produkcja, 
powtarzalność wzorów, soboty 
wolne. 605-600-896
Zatrudnię osobę do prasowania w 
zakładzie krawieckim, 605-086-828
Zatrudnimy kierowcę C+E. Praca 
od poniedziałku do piątku.  
tel. 667-583-078
Zatrudnimy monterów konstrukcji 
stalowych. Mile widziane doświad-
czenie i uprawnienia kategorii IP 
(zwyżki). Praca głównie w delegacji. 
DRIVAL Żelechlinek 606-762-071
Zatrudnimy spawaczy TIG. 
Możliwość przyuczenia. DRIVAL 
Żelechlinek 606-762-071

Zatrudnimy operatora maszyn 
CNC do obróbki stali. Możliwość 
przyuczenia. DRIVAL Żelechlinek 
606-762-071
Zatrudnimy konstruktorów. Praca 
w środowisku AutoCad, Inventor, 
Solidworks. Może być student. 
DRIVAL Żelechlinek 606-762-071
Zatrudnię pracownika do robót 
wodno – kanalizacyjnych i ziem-
nych, tel. 665-183-407
Zatrudnię szwaczki do zakładu. 
Praca całoroczna, 607-426-909
Firma transportowa zatrudni kie-
rowcę C+E. Praca w kraju, wszyst-
kie weekendy wolne. Jeździmy  
w dzień, dobre warunki płacowe. 
Dodatkowe ubezpieczenie w PZU 
Życie. Posiadamy własny serwis, 
dojeżdżamy do ewentualnej awarii, 
tel. 507-199-570
Zatrudnię szwaczki, stała praca, 
produkcja Polska, tel. 605-086-828
Firma budowlana zatrudni pracow-
ników fizycznych, tel. 607-314-883
Zatrudnię pracownika do wykoń-
czeni i dociepleń, tel. 796-241-330
Zatrudnię szwaczki na konfekcję, 
693-426-098
Poszukujemy pracowników do 
utrzymania terenów zielonych, tel. 
506-056-163
Zatrudnię kierowcę C+E. Ruchoma 
podłoga. Praca po kraju, tel. 502-
653-907
Zatrudnię szwaczki. tel. 602-194-
850
Zatrudnię pomocnika do prac 
hydraulicznych, 666-152-285

RÓŻNE
SpływyKajakowePilicą, 506-704-420

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO  za SŁOWO

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Poszukuję pracownika do stajni w Borowej na pół etatu, tel. 731-701-550

Sprzedam drewno opałowe z remontu palet – tanio, tel. 885-162-087

Sprzedam ziemię 4,30ha na terenie gminy Koluszki, 669-576-994

Zatrudnię pracownika do produkcji palet, tel. 785-998-740

MATURA – Korepetycje, matematyka, j.angielski – reżim sanitarny, 
tel. 508-732-104

BDO – sprawozdania – odpady, opakowania, ewidencja odpadów,  
tel. 508-732-104
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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! 

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

Gabinet  
„ALEXANDER-MED”

akupunktura i terapia manualna
 - leczenie schorzeń kręgosłupa
 - rwa kulszowa, barkowa
 - przepukliny dysków
 - nerwica i naruszenie snu
 - skolioza u dzieci
 - bóle migrenowe

tel. 44 714-68-75
tel. kom. 601-226-862

95-040 Koluszki
ul. 11 Listopada 41  

godz. 10.00-11.30; 18.00-20.00

NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

Kontakt  
z redakcją:

twk@koluszki.pl

BDO – 
Sprawozdania
Odpady/Opakowania
Ewidencja Odpadów
tel. 508-732-104



18 30.04.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 17

Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

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.

� kostka od 800 zł
� orzech-kostka
� orzech
� ekogroszek
� miał

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

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

tel. 509 099 286

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

 
 KOSTKA 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

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

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
� usługi wyburzeniowe i rozbiórkowe

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

i rozładunek widłami, � odśnieżanie i posypywanie 
solą lub piaskiem, � wywóz ziemi oraz gruzu.

tel. 505 210 010

Miejsce  
na  

Twoją  
reklamę
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Miejsce  
na Twoją  
reklamę

Stacjonarnie-Kulturalnie

Księgarnia „Skład Główny” 
Dwa tygodnie temu byliśmy z wizytą w Klubie „Okiem Kobie-

ty”, dziś odwiedzamy Księgarnię „Skład Główny”. Okazją jest koń-
czący się kwiecień: miesiąc poświęcony książce i czytelnictwu.

Wspomnijmy że pod tym 
szyldem istnieje ona w tym 
miejscu od 9 lat, choć w ogóle- 
od ponad pół wieku. Przed woj-
ną na miejscu księgarni znajdo-
wała się synagoga, zatem w 
pewien sposób miejsce to nadal 
jest swego rodzaju  „Przybyt-
kiem Księgi”.

„Skład Główny” jest nie 
tylko składnicą książek, tomi-
ków poezji, książeczek dla dzie-
ci czy albumów i kalendarzy. Jej 
właściciele pomyśleli kilka lat 
temu, by ożywić nieco centrum 

miasta, zwłaszcza, że główna arteria, ulica Brzezińska znajdowała 
się wówczas w dosyć długo trwającym remoncie. Zorganizowano w 
ciągu ostatnich 5 lat ponad 200 różnych wydarzeń. -Odbywały się w 
naszej księgarni koncerty, pokazy filmowe, wieczory autorskie, mo-
nodramy, warsztaty plastyczne dla dzieci- wymienia Agnieszka 
Kurc, animatorka kultury w Księgarni „Skład Główny”.

Niezapomnianym i ważnym wieczorem autorskim była „Witry-
na literacka”- Pisarze z sąsiedztwa. Z publicznością spotkało się 
wówczas w księgarni kilkunastu autorów- mieszkańców Koluszek i 
naszej gminy. Zaprezentowali  swoją poezję, prozę, reportaż, książ-
ki komiksowe. Fragmenty utworów koluszkowskich twórców za-
prezentowano nie tylko w księgarni: były także dostępne na sztalu-
gach w witrynach sklepowych przy ulicy Brzezińskiej.

Spośród wieczorów autorskich na uwagę zasługują oczywiście 
wszystkie, ale nie sposób nie wspomnieć o spotkaniu z Katarzyną 
Grocholą, zdaniem wielu krytyków najpopularniejszą współczesną 
pisarką, a także Małgorzatą Gutowską- Adamczyk,  Małgorzatą 
Czyńską, autorką książki o Katarzynie Kobro „Kobro, skok w prze-
strzeń”,  Piotrem Pustelnikiem, Andrzejem Pilipiukiem, Justyną 
Bednarek, Martą Motyl, naszą rodzimą pisarką,  Henrykiem Skwar-
czyńskim, pisarzem żyjącym za Oceanem, a  pochodzącym z naszej 
gminy, i wielu innych. Księgarnia wcielała się parę razy w rolę „te-

atru”, a na jej „deskach” mogli-
śmy podziwiać role Małgorzaty 
Bogdańskiej czy Sebastiana 
Cybulskiego. Wielokrotnie z 
księgarni wybrzmiewały na 
Brzezińską dźwięki muzyki w 
wykonaniu skrzypaczki Pauliny 
Lubeckiej- Stawowskiej, sakso-
fonisty Artura Modrzejewskie-
go czy koluszkowskiego zespo-
łu White Muffins.

Rok ubiegły i obecny jest 
okresem dalszej działalności w 
kulturze, choć z uwagi na pan-
demię, należało zmienić sposób 
tej pracy. Spotkania autorskie w 
ramach „Taboru literackiego”, 
projektu  dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, odbywały się online. Dzięki temu wszyscy mogli 
w nich uczestniczyć za pośrednictwem Internetu. – Gościliśmy u nas 
w ciągu minionych 12 miesięcy Elżbietę Draczyńską, Martę Motyl, 
Michała Jerczyń-
skiego, Pawła Cioł-
kiewicza, Sebastiana 
Chosińskiego, Mi-
chała Śledzińskiego. 
Rok temu zorganizo-
waliśmy również ak-
cje czytelnicze „Ko-
luszkowianie 
czytają” oraz  „ Ko-
luszkowianie czytają 
dzieciom”. W kwietniu  obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień 
Książki Dziecięcej oraz Światowy Dzień Książki, ale celebrujmy 
czytanie cały rok- zachęca Agnieszka Kurc z Księgarni „Skład 
Główny” w Koluszkach.

Zk



Rozpoczęły się prace bu-
dowlane na drugiej części zale-
wu w Lisowicach. Chodzi o te-
ren zlokalizowany między 
drewnianym mostem samocho-
dowym przy wodospadzie, a 
mostkiem dla pieszych który 
ułożony został niedawno przy 
plaży.  

W tej części zalewu, przy 
którym znajduje się zabytkowy 
pałacyk i odnowiony park, poja-
wią się m.in. wytyczone miejsca 
dla wędkarzy oraz leśne ścieżki z 
nawierzchni mineralnych. Wybu-
dowany zostanie także taras wi-
dokowy z panoramą na podświe-
tlone i uporządkowane ruiny 
starej kaplicy. Ta strona zalewu 
zostanie również udostępniona 
pod kajaki i rowery wodne.

(pw)

Porządkują drugą część zalewu

Lekcje z Temidą w Szkole  
Podstawowej nr 1!

Uczniowie klas 6b i 7a wzięli udział w zajęciach prowadzonych 
przez panią Paulinę Salamon w ramach ogólnopolskiego programu 
edukacyjnego „Lekcje z Temidą”. Celem warsztatów było podnie-
sienie świadomości prawnej naszej młodzieży. 

Spotkanie szóstoklasistów rozpoczęło się nietypowo od prezen-
tacji swoich czworonożnych przyjaciół, co stworzyło bardzo przyja-
zną atmosferę. Uczniowie podjęli próby odpowiedzi na pytanie: 
Dlaczego ludzie stworzyli prawo? Następnie pani Salamon omówi-
ła systemy prawa na świecie. Duże zainteresowanie uczestników za-

jęć wzbudziło prawo anglosaskie, w którym stosuje się precedensy 
„stare decisis”,czyli wyroki wydane kiedyś przez sąd, na które mogą 
powoływać się obywatele. Uczniowie dowiedzieli się również o cie-
kawych zakazach prawnych występujących w USA, m.in. w stanie 
Georgia nie wolno jeść smażonego kurczaka nożem i widelcem, w 
stanie Delaware obowiązuje zakaz szeptania na ucho w kościele. 

Kolejnym punktem zajęć była rozmowa dotycząca źródeł prawa 
i roli parlamentu w jego tworzeniu. Druga część warsztatów rozpo-
częła się prezentacją zawodów prawniczych. Uczniowie dowiedzie-
li się również, jakie są wymagania przy rekrutacji na studia prawni-
cze i na czym polega aplikacja prawnicza. Wszyscy wiedzą, że 
„Ignorantia iuris nocet” (Nieznajomość prawa szkodzi.), więc waż-
nym elementem warsztatów było przedstawienie praw konsumenta, 
a także wskazanie, gdzie możemy szukać pomocy , jeśli staniemy 
się ofiarą przestępstwa. 

Końcowa część zajęć dotyczyła bardzo aktualnych problemów 
- stalkingu i odpowiedzialności za treści umieszczane w Internecie.  
Uczniowie obejrzeli dwa filmy pokazujące trudne sytuacje związane 
ze stalkingiem i prześladowaniem w szkole. Podsumowaniem zajęć 
było rozwiązanie testu sprawdzającego  umiejętność posługiwania 
się zdobytą wiedzą prawniczą. Uczniowie z klas 6b i 7a poradzili so-
bie z nim naprawdę celująco! Może wśród nich są przyszli prawni-
cy? Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia stro-
ny internetowej  projektu „Lekcje z Temidą” i wzięcia udziału w 
ciekawych zajęciach!  https://lekcjeztemida.pl


