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Koronawirus w gminie i na świecie

Gmina rozda mieszkańcom płyn do dezynfekcji
Burmistrz Koluszek podjął decyzję, że w ramach zarządzania kryzysowego do każdego domu w gminie zostanie 
w przyszłym tygodniu dostarczony płyn do dezynfekcji powierzchni. Od poniedziałku płyn zacznie rozwozić OSP. 
Zakup płynu sfinansuje gmina. Produkcją zajmuje się jedna z koluszkowskich firm.
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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

zamknięty  
do odwołania 

Kasa Urzędu
zamknięta  

do odwołania

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

20.03.  
ul. Przejazd 6

21.03.  
ul. 11 Listopada 33

22.03.  
ul. Żwirki 2

23.03.  
ul. Głowackiego 20

24.03.  
ul. Korczaka 5

25.03.  
ul. Sikorskiego 6A

26.03.  
ul. 3 Maja 8
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Koronawirus na terenie powiatu
Z informacji zamieszonej na rządowej stronie mapy zagrożeń wyni-

ka, że na terenie powiatu łódzkiego wschodniego mamy już pierwszy po-
twierdzony przypadek zarażenia koronawirusem. Prosimy jednak o za-
chowanie spokoju. Gdyby dany przypadek zagrażał mieszkańcom z 
naszej gminy, służby epidemiologiczne zarządziłyby stosowną kwaran-
tannę dla danej grupy ludzi.

(pw) 

Handel na rynkach
Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach informuje, że na targo-

wiskach miejskich w Koluszkach przy ul. Rynek i przy ul. Mickiewicza, 
w związku z wprowadzeniem w kraju stanu zagrożenia epidemiologicz-
nego, ogranicza się handel do artykułów pierwszej potrzeby jak żywność 
oraz artykuły higieniczne. Pozostałych handlujących prosi się o nieroz-
stawianie straganów. We wtorek na targowisku pojawiło się niewielu 
handlujących. 

Wybudują kanał deszczowy  
pod torami

Gmina Koluszki otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dalszą rozbudowę kanaliza-
cji deszczowej w os. Łódzkim. Zadanie, które ma kosztować ok. 1 mln zł, 
przewiduje wykonanie przecisku pod torami, prowadzącego od ul. Towa-
rowej do os. Głowackiego. 

Przecisk ma połączyć dwie duże zlewnie, rozmieszczone po obydwu 
stronach miasta. Do tej pory wody deszczowe z zachodniej strony Kolu-
szek trafiały tylko w kierunku Przanowic. Po wykonaniu instalacji, ich 
część będzie odprowadzana również w kierunku rzeki Piasecznicy i miej-
skiej oczyszczalni ścieków. Wykonanie kanału deszczowego pod torami 
pozwoli także na dalszą kontynuację prac w os. Łódzkim, gdzie już od 2 
lat toczy się kompleksowa przebudowa dróg osiedlowych. 

(pw)

Bezpieczne przejścia zgłoszone 
do budżetu obywatelskiego  
woj. łódzkiego

Do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego Gmina Kolusz-
ki zgłosiła zadanie, związane z poprawą bezpieczeństwa na drodze woj. 
716. Przewiduje ono budowę trzech bezpiecznych przejść dla pieszych, 
umiejscowionych na wysokości Szkoły Podstawowej w Różycy, ul. Ko-
luszkowskiej oraz ul. Słowackiego. Jeżeli projekt zostanie zakwalifiko-
wany do głosowania, będziemy informować mieszkańców naszej gminy 
o możliwości oddania swojego głosu na projekt.   

(pw)

Zarekwirowali nielegalne  
automaty do gier

Wspólne działania koluszkowskich kryminalnych oraz funkcjonariu-
szy Urzędu Celno –Skarbowego doprowadziły do zabezpieczenia czte-
rech nielegalnych automatów do gier hazardowych. Posiadanie takich 
urządzeń w lokalach zagrożone jest karą w wysokości 100 tys. zł od jed-
nego automatu, natomiast za organizowanie gier hazardowych grozi kara 
pozbawienia wolności do 3 lat.

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego 
wschodniego ustalili miejsce, którego najemca wbrew przepisom ustawy o 
grach hazardowych posiadał nielegalne automaty. 11 marca 2020 roku po-
licjanci pojechali pod ustalony adres w Koluszkach wspólnie z funkcjona-
riuszami łódzkiego Urzędu Celno – Skarbowego.  Funkcjonariusze zastali 
w salonie gier cztery nielegalne  automaty. Maszyny miały zainstalowane 
gry o charakterze losowym, prowadzone w celach komercyjnych. Na orga-
nizowanie tego typu gier wymagana jest koncesja niezbędna do prowadze-
nia kasyna. Funkcjonariusze przeprowadzili na miejscu eksperyment pro-
cesowy, który potwierdził, że są to automaty działające w sprzeczności z 
przepisami prawa. Maszyny zostały zarekwirowane przez łódzki urząd, 
który będzie teraz gospodarzem prowadzonego postępowania w tej spra-
wie. Prowadzącemu nielegalny proceder, jak również właścicielowi, który 
wynajął lokal, grozi grzywna w wysokości 100 tysięcy złotych od każdej 
zabezpieczonej maszyny oraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.

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

Gigantyczne oszczędności na zimie
Do tej pory na działania zwią-

zane z zimowym utrzymaniem 
dróg, gmina przeznaczyła jedynie 
45 tys. zł. W minionych latach 
średnio na ten cel wydawaliśmy 
ok. 1 mln zł. Zdarzyła się również 
wyjątkowa zima, która pochłonęła 
aż 2 mln zł.  

(pw)

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi
Telefony dyżurne 600 241 646 | 570 204 085 | 881 565 393  
 531 126 719 | 531 172 734        e-mail: psse@psselodz.pl

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej  
Województwa Łódzkiego, dedykowana wyłącznie  

sprawom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2
7 dni w tygodniu w godz. 08:00–22:00:

+48 695 422 338 | 663 114 439 | 782 236 442 | 782 277 228  
663 154 463 | 665 386 932

OGÓLNOPOLSKA BEZPŁATNA INFOLINIA KORONAWIRUS  
800 190 590
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Każdego z nas niepokoją in-
formacje dotyczące rozprzestrze-
niania się niebezpiecznego wirusa, 
który atakuje dolne drogi oddecho-
we ludzi na całym świecie przybie-
rając postać pandemii. Wirus ten 
należy do rodziny Coronaviridae, 
posiada charakterystyczną otoczkę 
zbudowaną z białek przypominają-
cą koronę. Jednak jak wykrywać 
wroga? To niełatwe zadanie zare-
zerwowane jest dla Diagnosty La-
boratoryjnego, który pracując i 
wprowadzając najnowsze procedu-
ry wydaje wynik, dzięki któremu 
Lekarz dostaje informacje o obec-
ności bądź braku zakażenia. 
Wszystko to jest możliwe, głównie 
dzięki genetyce dającej szeroki 
wachlarz możliwości pracy i odpo-
wiedzi na pytania. 

Etapy wykrywania wirusa:
1. Materiałem badanym najczę-

ściej jest wymaz z głębokiej 
części gardła (obie strony ję-
zyczka i migdałków), wymaz z 
głębokiej części jamy nosowej, 
plwocina (wykrztuszana wy-
dzielina z dróg oddechowych) 
lub krew. Wybór materiału ba-
danego zależy od kolejnych eta-
pów diagnostyki i jest ściśle 
sprecyzowany przez laborato-
rium wykonujące badanie.

2. Wyizolowanie materiału gene-
tycznego polega na uzyskaniu 
fundamentalnego składnika, 
którym jest RNA wirusa. Labo-
ratoria dostają konkretne proce-
dury, odczynniki oraz kontrole, 
dzięki którym mogą wykony-
wać ten etap badania. 

3. Odwrotna transkrypcja- prze-
pisanie nici RNA na DNA, jest 
to możliwe dzięki enzymowi 
odwrotnej transkryptazie, jest 
to konieczny krok, gdyż RNA 
ma bardzo słabą strukturę i ła-
two go zniszczyć poprzez 
temperaturę lub inne mechani-
zmy.

4. Kluczowym etapem diagnosty-
ki SARS-CoV-2 jest reakcja 
PCR w czasie rzeczywistym 
(ang. real time PCR), polegają-
ca na powielaniu konkretnego 
fragmentu materiału genetycz-
nego wirusa. Dzięki temu w 
probówce otrzymujemy kilka-
set tysięcy kopii badanego 
DNA. Reakcję monitoruje się w 
czasie jej trwania, a jej wynik 
Diagnosta opracowuje korzy-
stając ze  specjalnego sprzętu i 
programu komputerowego.

5. Ostatnim etapem badań dla la-
boratorium jest wydanie wyni-
ku Lekarzowi.

Każdy z opisanych etapów 
diagnostyki choroby COVID-19 
jest bardzo skomplikowany i cza-
sochłonny, stąd czas od pobrania 
próbki do wydania wyniku to kilka 
godzin. Jeśli z jakiegoś powodu 
badanie należy powtórzyć, to czas 
wydania wyniku lekarzowi nieste-
ty się wydłuża.

Dodatkowymi badaniami la-
boratoryjnymi z krwi obwodowej, 
które są niezmierne pomocne  
w diagnostyce są: CRP – białko 
ostrej fazy, LDH – dehydrogenaza 
mleczanowa, OB,  D-Dimer, Albu-
miny, Morfologia. Istnieje możli-
wość testów serologicznych, pole-
gających na wykryciu przeciwciał 
produkowanych przez organizm 
po zetknięciu się z wirusem. 

Do wykonywania tych wszyst-
kich badań potrzebny jest wysoko 
wyspecjalizowany sprzęt m.in. : ter-
mocyklery- to w nich zachodzi re-
akcja PCR, wirówki laboratoryjne, 
worteks, pipety automatycze, ko-
mory laminarne i wiele innych, ale 
przede wszystkim konieczna jest i 
zawsze była obecność LUDZI, któ-
rzy mają bezpośredni kontakt z ma-
teriałem zakaźnym, potrafią obsłu-
żyć sprzęt i prawidłowo 
zinterpretować wynik badania. 

Jako mieszkańcy doceniajmy 
prace wszystkich zawodów me-

dycznych w tym: Pielęgniarki, Le-
karzy, Diagnostów i Ratowników 
oraz Wszystkich Tych, którzy zo-

SARS CoV 2 oczami Diagnosty Laboratoryjnego 

Tak wykrywa się koronawirusa

stają w domach, gdyż Oni także są 
Bohaterami.  

Monika Gorządek

Raport z Gminy Koluszki 
 � wszystkie urzędy i instytucje działają w ograniczonym zakresie, zale-
cany jest telefoniczny lub internetowy kontakt. Przez całą dobę gmi-
na jest do dyspozycji mieszkańców poprzez Biuro Inżyniera Gminy: 
44 725 67 68

 � zabezpieczając się na przyszłość wyznaczono kilka miejskich budyn-
ków na potrzeby miejsc kwarantanny zamkniętej dla osób, które z róż-
nych przyczyn nie będą mogły jej odbyć w domu

 � obecnie na terenie gminy kwarantanną objętych jest ok. 9 domów. Prze-
bywają w nich ludzie, którzy  wrócili z zagranicy i zgodnie z przepisami 
muszą poddać się obserwacji, bądź też znaleźli się w miejscach (kina, 
szkoły, kluby) w których przebywała osoba zarażona koronawirusem   

 � do szkół i instytucji trafiły pierwsze środki dezynfekcyjne, rozpoczyna 
się wielkie mycie gminnych i powiatowych budynków użyteczności 
publicznej. W przedszkolach będą myte również zabawki

 � widoczne są już poważne problemy przedsiębiorców. Kilkanaście 
osób w naszej gminie zawiesiło działalność gospodarczą

 � władze gminy dużo czasu poświeciły analizie stanów kadrowych i 
technicznych naszych służb (łatwo dziś o zwolnienia lekarskie, urlopy 
na dzieci itp.) pod kątem zaopatrzenia w wodę, odbiór ścieków i do-
starczanie ciepła. Na ten moment gmina jest bezpieczna. Nadchodzi 
jednak sezon wiosenny, który sprzyja pękaniu rur wodociągowych. 
Gdyby doszło do awarii, służby techniczne mają gotowe beczkowozy 
z wodą, która obecnie jest na wagę złota

 � odbiór śmieci. Gmina ma pierwsze sygnały o zamykanych składowi-
skach odpadów. Na ten moment odbiór odpadów od mieszkańców od-
bywa się normalnie

 � właściciele sklepów zostali poproszeni o zwiększenie zabezpieczenia 
sprzedawców i bezpieczeństwo klientów poprzez ograniczenie liczby 
osób przebywających jednorazowo w placówkach. Przypominamy miesz-
kańców o zachowywaniu należytego odstępu w kolejkach i sklepach

 � według zapewnień koluszkowskich firm handlowych, mają one zapla-
nowane normalne dostawy i nie planują zamykania placówek. Warto 
w domu mieć zapasy, ale róbmy to z głową

 � ponieważ służby miejskie nie są w stanie dezynfekować placów za-
baw po każdej wizycie z dzieckiem, proszą o niekorzystanie z tego 
typu obiektów na terenie naszej gminy 

 � rowery publiczne są codziennie dezynfekowane, ich operator firma 
NextBike wprowadziła dodatkowe procedury bezpieczeństwa

 � życie toczy się dalej, na rondzie pojawiły się bratki.
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Koronawirus – fakty i mity
Informacje pochodzą z Serwisu Ministerstwa Zdrowia i NFZ pacjent.gov.pl

 � Koronawirus to nowy rodzaj zagrożenia, naukowcy nic o nim nie wiedzą.
 → FAŁSZ: Naukowcy znają 7 różnych koronawirusów. Średnio raz na 
dekadę pojawia się nowy koronawirus u ludzi. Wywołuje on rozmaite 
choroby układu oddechowego.

 � Koronawirus jest bardziej zaraźliwy niż dotychczas znane nam wirusy.
 → FAŁSZ: Koronawirus SARS-CoV-2 jest bardzo zakaźny, ale daleko 
mu do zakaźności wirusów od dawna znanych ludzkości, takich jak 
wirus odry czy ospy wietrznej.

 � Przebieg wywołanej przez koronawirusa choroby COVID-19 jest 
bardzo niebezpieczny i kończy się często śmiercią pacjenta.

 → FAŁSZ: U 80% chorych, przebieg choroby jest łagodny, ciężkie powi-
kłania występują u osób starszych, z obniżoną odpornością i choroba-
mi przewlekłymi.

 � COVID-19 powoduje więcej zgonów, niż grypa sezonowa.
 → PRAWDA: Około 3,4 procent potwierdzonych przypadków COVID-19 
było śmiertelnych, podczas gdy w przypadku grypy jest to poniżej 1 pro-
cent. Jednocześnie COVID-19 nie przenosi się tak szeroko jak grypa.

 � Koronawirus może się przenieść na rzeczach np. paczkach z Chin.
 → FAŁSZ: Zanim zostaną dostarczone do Polski, wirus zginie. Czas jego 
utrzymywania się na powierzchni zależy od wilgotności i temperatury 
powietrza, wirus zginie, nim dotrze do Polski.

 � Nie wiadomo, jak dużo czasu mija od zakażenia się koronawiru-
sem do zachorowania. Jeśli więc ktoś był w kraju wysokiego ryzy-
ka w grudniu, może zakażać.

 → FAŁSZ: Objawy choroby pojawiają się między drugim a czternastym 
dniem od zakażenia.

 � Objawy zakażenia się mogą być podobne do grypy: gorączka, ka-
szel i katar.

 → PRAWDA: Najczęściej występującymi objawami choroby COVID-19, 
wywołanej przez koronawirus SARS-CoV-2, są: gorączka, męczący ka-
szel, uczucie duszności oraz problemy z oddychaniem. Czasem pojawiają 
się też bóle mięśniowe. W poważniejszych przypadkach rozwija się cięż-
kie zapalenie płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej, posocznica i 
wstrząs septyczny, które mogą prowadzić do śmierci pacjenta.

 � Żeby się nie zakazić, trzeba nosić na twarzy maseczkę ochronną.
 → FAŁSZ: Nie zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdro-
we. Maseczki chronią inne osoby, jeśli jesteśmy nosicielami wirusa, żeby-
śmy ich nie zakazili. Pod warunkiem, że często je zmieniamy. Kichając, 
nie powinniśmy zasłaniać ust dłonią, którą potem dotykamy np. klamek.

 � Żeby się nie zakazić, trzeba brać preparaty na wzmocnienie od-
porności, jeść czosnek i cebulę lub zażywać dużo witaminy C.

 → FAŁSZ: Preparaty witaminowe, mieszanki minerałów i witamin, wyciągi 
roślinne i zwierzęce i inne reklamowane jako „wzmacniacze odporności” 
nie mają wpływu na to, jak nasz system odpornościowy zareaguje w kon-
takcie z koronawirusem. Badania nie potwierdziły skuteczności tych pre-
paratów w walce z koronawirusem. Ważny jest ogólny stan organizmu, 
który zależy od higienicznego i zdrowego trybu życia.

 � Alkohol chroni przed wirusem.
 → FAŁSZ: Picie alkoholu nie chroni przez wirusem. Alkohol obniża od-
porność organizmu. Wysokoprocentowy alkohol jest natomiast do-
brym środkiem dezynfekującym.

 � Picie wody z kranu jest bezpieczne.
 → PRAWDA: Koronawirus nie przenosi się drogą pokarmową, a woda 
w kranach jest bezpieczna.

 � Dzieci przechodzą COVID-19 łagodnie.
 → PRAWDA: Zazwyczaj choroba przebiega u dzieci łagodnie. Nie zna-
czy to jednak, że nie zakażają się wirusem, nie chorują, ani że nie 
mogą zakazić innych osób. Cięższą postacią choroby zagrożone są 
osoby z obniżoną odpornością lub towarzyszącymi chorobami prze-
wlekłymi.

 � Osoba, która nie ma objawów choroby, nie zakaża.
 → FAŁSZ: Odnotowano przypadki, kiedy osoba bez jakichkolwiek obja-
wów chorobowych zakaziła swoich bliskich.

 � Kiedy zrobi się ciepło, problem z koronawirusem się skończy.
 → FAŁSZ: Chociaż naukowcy zakładają, że wirus SARS-CoV-2 może 
podobnie do wirusa grypy wykazywać sezonowość, to brak jest wy-
starczającej liczby dowodów naukowych na wpływ temperatury i in-
nych czynników środowiskowych na koronawirusa.

 � Witamina D nie zapobiega zakażeniu koronawirusem.
 → PRAWDA: Żadna witamina, w tym także D, w żadnych ilościach nie 
zwalcza koronawirusa. Nadużywanie witamin i suplementów diety 
(bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą), zwłaszcza takich jak wi-
tamina D, czyli rozpuszczalnych w tłuszczach, może organizmowi za-
szkodzić.

 � Kup rodzinie przenośny koncentrator tlenu na wypadek zachoro-
wania na COVID-19.

 → FAŁSZ: Leczenie ciężkich postaci choroby COVID-19 odbywa się w 
szpitalu przy użyciu profesjonalnego sprzętu, pod opieką lekarza.

 � Musisz zgolić brodę, by chronić się przed koronawirusem.
 → FAŁSZ: Broda nie wpływa na to, czy się zakazisz. Ale zachowaj hi-
gienę osobistą.

 � Mężczyźni ciężej chorują na COVID-19.
 → PRAWDA: Statystyki wskazują, że wśród osób ciężko chorych jest 
więcej mężczyzn. Naukowcy sprawdzają, czemu tak się dzieje.

 � Myj ręce zwykłym mydłem w kostce, działa lepiej niż mydła w pły-
nie i żele do mycia.

 → FAŁSZ: Prawidłowe i częste mycie rąk, niezależnie od rodzaju stoso-
wanego mydła, jest podstawowym środkiem higieny.

 � Psy i koty mogą przenosić koronawirusa.
 → FAŁSZ: Obecnie brak dowodów naukowych na przenoszenie korona-
wirusa SARS- CoV-2 przez psy i koty. Jednak należy pamiętać o my-
ciu rąk po głaskaniu bądź dotykaniu psa lub kota.

 � Przez własny telefon można się zakazić koronawirusem.
 → PRAWDA: Telefon komórkowy jest jednym z najczęściej dotykanych 
przedmiotów w ciągu dnia. Dotykamy telefonu brudnymi rękoma, pozosta-
wiając na jego powierzchni chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regu-
larnie go dezynfekuj, np. przecierając ściereczką z płynem dezynfekującym 
po każdym powrocie do domu i nie korzystaj z niego podczas jedzenia.

 � Utrzymywanie wilgotności w gardle, picie co kwadrans ciepłej 
wody zapobiega zakażeniu.

 → FAŁSZ: Picie wody w odpowiedniej ilości (ok. 2 l dziennie) jest zdrowe, a 
błona śluzowa nosa i gardła lepiej funkcjonuje, jak jest nawilżona, więc war-
to utrzymywać odpowiednią wilgotność w pomieszczeniach i je wietrzyć. 
Ale ani jedno, ani drugie nie chroni przed zakażeniem koronawirusem.

 � Jeśli chcesz sprawdzić, czy nie masz koronawirusa, wykonaj ten 
test: weź głęboki oddech i wstrzymaj powietrze na dłużej niż 10 se-
kund. Jeśli uda ci się to zrobić bez kaszlu, bez dyskomfortu, dusz-
ności lub ucisku itp., oznacza, że jesteś zdrowy.

 → FAŁSZ: To nieprawda, taki „test” niczego nie wykrywa. Celem dia-
gnostyki w kierunku koronawirusa stosuje się zaawansowane techno-
logiczne testy przeprowadzane w wyspecjalizowanych laboratoriach.
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Szpital Specjalistyczny Brzeziny
Szanowni Państwo, w związku 

z sytuacją epidemiologiczną spowo-
dowaną zagrożeniem wirusem CO-
VID-19 (koronawirusem) w trosce o 
bezpieczeństwo pacjentów, lekarzy i 
wszystkich pracowników szpitala 
podejmujemy następujące działania:

Pacjenci zgłaszający się do szpitala:
❎ Do odwołania wstrzymane zostają przyjęcia planowe na oddziały 

zabiegowe i zachowawcze, a szpital pracuje w trybie ostrodyżuro-
wym.

❎ Ruch pacjentów odbywa się ➡️ Wyłącznie WEJŚCIEM GŁÓW-
NYM od strony ulicy Wojska Polskiego.

❎ Do szpitala zgłaszać się mogą wyłącznie pacjenci BEZ OSÓB TO-
WARZYSZĄCYCH.

❎ Wprowadzony został także ZAKAZ ODWIEDZIN osób hospitalizo-
wanych w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach.

❎ Pacjentów, którzy rozpoczynają lub kontynuują leczenie w ramach 
Dziennego Oddziału Chemioterapii proszeni są o wchodzenie na od-
dział WEJŚCIEM GŁÓWNYM do szpitala od strony ulicy Wojska 
Polskiego.

Pacjenci zgłaszający się do Poradni Specjalistycznej (AOS):
❎ Do niezbędnego minimum OGRANICZAMY ilość wizyt w Poradni 

Specjalistycznej (AOS, ul. Wojska Polskiego 9).
❎ Prosimy by WSZYSTKIE WIZYTY w poradni były poprzedzone 

kontaktem telefonicznym z rejestracją w celu przeprowadzenia wy-
wiadu po numerami:
☎️ 46 874 23 09
☎️ 506 008 297
☎️ 506 008 295. 

Pacjenci zgłaszający się do Poradni Rejonowej (POZ):
❎ Do niezbędnego minimum ograniczamy ilość wizyt w Poradni Rejo-

nowej (POZ, ul. Bohaterów Warszawy 2).
❎ Pacjenci POZ zadeklarowani w naszej poradni mogą korzystać także 

z TELEPORAD pod numerami telefonów:
☎️ 500 008 392
☎️ 601 445 029.

❎ W przypadku potrzeby wystawienia RECEPTY lub SKIEROWA-
NIA, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:
☎️ 46 874 25 24. 

Pacjenci zgłaszający się do poradni i oddziału komercyjnego:
❎ Wstrzymane zostają również wizyty komercyjne w Gabinetach Le-

karzy Specjalistów, poza konsultacjami ginekologów oraz zabiegi 
komercyjne w ramach Wieloprofilowego Pododdziału Zabiegowego. 
O wyznaczeniu nowych terminów będziemy informować Państwa 
telefonicznie.

Osoby podejrzewające MOŻLIWOŚĆ ZAKAŻENIA WIRUSEM 
COVID-19 (koronawirus):

🔴 Rodziców oraz dzieci, którzy podejrzewają możliwość wystąpienia 
zarażenia wirusem COVID-19 proszeni są o skontaktowanie się z lo-
kalną stacją epidemiologiczno-sanitarną (SANEPID)

Ważne numery telefonów:
☎️ 603 954 077
☎️ 887 877 690
☎️ 112

Chcesz zgłosić Policji przestępstwo  
lub wykroczenie? Nie musisz  
przychodzić do komendy!

Chcesz zgłosić Policji przestępstwo lub wykroczenie? Nie musisz 
przychodzić do komendy! Możesz to zrobić przesyłając stosowną infor-
mację najlepiej pocztą tradycyjną lub alternatywnie pocztą elektroniczną. 
Aby Ci pomóc policjanci opracowali wzór takiego pisma. W poszczegól-
nych polach wpisz odpowiednie informacje. Gotowe pismo (wraz z za-
łącznikami) wyślij na adres pocztowy komendy lub komisariatu. Pamię-
taj, że możesz to zrobić również drogą elektroniczną. Adresy e-mail 
znajdziesz na stronie internetowej danej jednostki policji.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi opracowała wzór formularza 
„informacji o przestępstwie/wykroczeniu”, który pokrzywdzony może 
przekazać  do jednostki Policji  bez konieczności, na tym etapie, bezpo-
średniego kontaktu.

JAK TO ZROBIĆ?
PRIORYTET TO - pocztą po jego uprzednim wypełnieniu, wydruko-

waniu i opatrzeniu własnoręcznym podpisem, ALTERNATYWA TO - 
pocztą elektroniczną (na adres email podany w komunikacie na stronie 
danej  jednostki Policji) po jego wypełnieniu bez własnoręcznego podpi-
su. Takie rozwiązanie umożliwi funkcjonariuszom Policji zaplanowanie 
dalszych działań, przy minimalizacji ryzyka epidemiologicznego.

Pozwoli na poinformowanie zgłaszającego o terminie niezwłocznej we-
ryfikacji informacji wstępnej i formalnego przyjęcia od niego zawiadomienia 
o przestępstwie w taki sposób, aby uniknąć jednoczesnej obecności wielu 
osób (interesantów) w siedzibie jednostki Policji, oczekujących na przyjęcie 
od nich zawiadomień lub załatwienia innych spraw. Sprawdzenie, przed za-
planowaniem terminu czynności - przy wykorzystaniu zawartych w informa-
cji wstępnej danych teleadresowych – czy nie zachodzą okoliczności wskazu-
jące, iż osoba kierująca informację o przestępstwie jest osobą zaliczoną do 
grupy wzmożonego ryzyka epidemiologicznego.

Oczywiście nadal w jednostce Policji będą przyjmowane protokolar-
nie ustne zawiadomienia o przestępstwie tylko w przypadkach dotyczą-
cych najpoważniejszych przestępstw, gdzie zwłoka w złożeniu zawiado-
mienia mogłaby skutkować utratą śladów i dowodów. 

Druki zawiadomienia do pobrania na stronie http://www.lodz-
-wschod.policja.gov.pl.

Jeśli jesteś osobą zarażoną, objętą kwarantanną lub zwyczajnie  
boisz się i potrzebujesz z kimś porozmawiać,  

Fundacja Vis Salutis zaprasza do kontaktu telefonicznego  
z psychologami i psychoterapeutami.

Pod numerami telefonów: 888 960 980 lub 888 900 980
codziennie w godz. 10-18 będzie dyżurował psycholog, psychoterapeu-
ta. Wstępnie wsparcie psychologiczne zaplanowane jest do 28 marca, 

ale może zostać wydłużone.
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Zmiany w funkcjonowaniu  
Urzędu Miejskiego w Koluszkach 

W celu załatwienia spraw w Urzędzie Miejskim w Koluszkach nale-
ży kontaktować się telefonicznie lub środkami komunikacji elektronicz-
nej. Zawiesza się do odwołania pracę kasy i przyjmowanie wpłat gotów-
kowych. Obsługa interesantów w sprawach pilnych może odbywać się 
tylko w kancelarii Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicz-
nym. Zarządzenie obowiązuje do odwołania.

Referat Inwestycji
 • informacja na temat obecnie prowadzonych/ planowanych inwe-
stycji - 44 725 67 42/ 44 725 67 43 

 • informacja na temat dofinansowania do instalacji fotowoltaicz-
nych. Dla osób zainteresowanych na stronie internetowej znajdują 
się szczegóły wraz z wnioskiem, który należy wypełnić i złożyć w 
kancelarii Urzędu Miejskiego lub wysłać pocztą: http://koluszki.pl/
nabor-do-projektu-zwiazanego-z-montazem-instalacji-
fotowoltaicznej/ - 44 725 67 45 

 • informacja na temat dofinansowania do wymiany kotłów. Dla osób 
zainteresowanych na stronie internetowej znajdują się szczegóły 
wraz z wnioskiem, który należy wypełnić i złożyć w kancelarii 
Urzędu Miejskiego lub wysłać pocztą: http://koluszki.pl/nabor-
wnioskow-na-dotacje-z-budzetu-gminya-koluszki-do-wymiany-
zrodel-ciepla/ – 44 725 67 45 

 • informacja na temat zaświadczenia o rewitalizacji  – 44 725 67 45 

Kasa
Punkt przyjmowania wpłat został zamknięty. Wpłat zobowiązań wo-

bec Urzędu Miejskiego w Koluszkach można dokonać przez internet na 
konto bankowe, w banku PKO BP bez prowizji, na poczcie (informacje o 
wysokości wpłat dotyczące podatku, opłat za śmieci można uzyskać pod 
numerami telefonów na stanowiskach merytorycznych).

Referat Podatkowy
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć za pomocą poczty, 
zaświadczenie odesłane zostanie pod wskazany adres. Informacji na 
temat zaświadczenia można uzyskać pod nr telefonu 44 725-67-67 

 • Informacje na temat kwoty opłaty adiacenckiej, za umieszczenie 
urządzenia w pasie drogowym i podatku od środków transporto-
wych można uzyskać pod nr telefonu 44 725-67-67

 • Informacje na temat kwoty podatku od nieruchomości, rolny, leśny 
oraz zaległości podatkowych można uzyskać pod numerem telefo-
nu 44 725-67-28, 44 725-67-29

Druki informacji i deklaracji podatkowych są dostępne na stronie:  
www.koluszki.pl (BIP –  Podatki 2019 – obwiązujące od dnia 01.07.2019 r.).

 
 • Informacji na temat sposobu wypełnienia w/w druków można uzy-
skać pod numerami telefonów : 44 725-67-21, 44 725-67-23,  
44 725-67-24.

 • Informacji na temat zwrotu podatku akcyzowego można uzyskać 
pod numerami telefonów: 44 725-67-23, 44 725-67-24.

 • Nowi właściciele nieruchomości zgłaszający się z Aktami Notarial-
nymi informacje na temat opodatkowania nieruchomości uzyskają 
pod nr telefonów: 44 725-67-21, 44 725-67-23, 44 725-67-24.

 
Referat Gospodarki Komunalnej

Złożenie deklaracji na odpady komunalne można dokonać za pomo-
cą poczty lub drogą email -wymagany podpis elektroniczny .Dodatkowe 
informacje udzielane są pod numerem telefonu 44 725-67-49

Zgłoszenia o zamiarze wycięcia drzew zgłoszenie do pobrania ze 
strony. Zgłoszenia można  przesłać  za pomocą poczty lub drogą email – 
-wymagany podpis elektroniczny. Dodatkowe informacje udzielane są 
pod numerem telefonu 44 725-67-66

Zgłoszenia do Biura Inżyniera Gminy – tylko telefonicznie. 
44 725-67-68

Wniosek o dotację w sprawie wymiany żródła ciepła, można prze-
słać  za pomocą poczty lub e-mail. Wymagany podpis elektroniczny. 
Dodatkowe Informacje udzielane są pod numerem telefonu  
44 725-67-49

Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia infrastruktury 
technicznej w pasie drogowym  nie związanym z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego .Wniosek można  przesłać  za 
pomocą poczty lub e-mail . Wymagany podpis elektroniczny. Dodatkowe 
Informacje udzielane są pod numerem telefonu 44 725-67-75

Wniosek na zbieranie odpadów można przesłać pocztą lub drogą e-
-mail. Wymagany podpis elektroniczny . Dodatkowe informacje udziela-
ne są pod numerem telefonu 44 725-67-49

Wniosek o zgłoszenie szkody komunikacyjnej można przesłać pocz-
tą lub e-mail .Wymagany podpis elektroniczny. Dodatkowe informacje 
udzielane są pod numerem telefonu 44 725-67-75

Wnioski do programu Czyste Powietrze można przesłać pocztą lub 
e-mail. Wymagany podpis elektroniczny. Dodatkowe Informacje udziela-
ne są pod numerem telefonu 44 725-67-49 lub 44 725-67-55

 
Urząd Stanu Cywilnego

Osoby posiadające profil zaufany lub podpis kwalifikowany mogą 
złożyć niektóre wnioski przez skrzynkę e-puap. Pozostali interesanci nie-
stety jeśli nie posiadają skrzynki e-puap muszą zgłaszać się osobiście.  
Dobrze byłoby jeśli każdy , kto ma sprawę do załatwienia w Urzędzie 
wcześniej skontaktował się telefonicznie w celu uzgodnienia sposobu za-
łatwienia sprawy.

Kontakt pod nr telefonów:
44 725 67 63,  44 725 67 64   – Ewidencja Ludności
44 725 67 61                           – Ewidencja Działalności Gospodarczej
44 725 67 60                           – Kierownik USC

 
Referat Zagospodarowania Przestrzennego 
i Gospodarki Nieruchomościami

W sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami, planowania 
przestrzennego i gospodarki mieszkaniowej, osoby posiadające profil za-
ufany lub podpis kwalifikowany proszone są o składanie wniosków przez 
skrzynkę e-puap. Pozostałe osoby prosimy o składanie pism, wniosków w 
kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach, po uprzednim kontakcie te-
lefonicznymz pracownikami referatu.

Gospodarka nieruchomościami, sprawy z zakresu m.in.: sprzeda-
ży, dzierżawy, najmów nieruchomości, opłat z tytułu użytkowania wie-
czystego, opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego, nume-
racji porządkowej nieruchomości, 

 • tel. 44 725 67 53 / 44 725 67 54

Zagospodarowanie przestrzenne, sprawy z zakresu m.in.: wypi-
sów, wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego, zaświadczeń o 
braku planu zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy, 
podziałów nieruchomości, 

 • tel. 44 725 67 51 / 44 725 67 52

Gospodarka mieszkaniowa, sprawy z zakresu m.in.: dodatków 
mieszkaniowych,

 • tel. 44 725 67 62

Sprawy z zakresu m.in.: decyzji lokalizacji celu publicznego i de-
cyzji środowiskowych,

 • tel. 44 725 67 53 / 44 725 67 62

Sprawy z zakresu opłat adiacenckich
 • tel. 44 725 67 08

 
 

Referat Edukacji
wszystkie informacje udzielane są telefonicznie: 
 • 44 725 67 17,  44 725 67 16
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Gorący temat 
W demokracji większość ma 

szanować poglądy mniejszości 
wszelakiej, racja. Tym razem mniej-
szość musi ustąpić większości. 
Wszystkie osoby niewierzące gorą-
co przepraszam, ale ten artykuł bę-
dzie mocno religijny, mimo, że je-
steśmy świecką gazetą. Poniższy 
tekst adresujemy do praktykują-
cych, gorliwych katolików naszej 
gminy, ale myślę że tym mniej 
praktykującym też się ta lektura 
przyda. Trzeba pewne rzeczy wyja-
śnić i naprostować. W tym celu po-
prosiłem o głos Autorytety. Przede 
wszystkim Autorytet Biblii i  Trady-
cji Kościoła, a także teologów. 

Ostudźmy emocje
Komunia święta udzielana „na 

rękę”, mimo że jest ukłonem w stro-
nę Tradycji pierwotnego Kościoła i 
stanowi w obecnej sytuacji bardzo 
dobre rozwiązanie higieniczne, nie 
wszystkim jednak się podoba, jak 
słyszymy. Niektórzy twierdzą, że 
jest odejściem od zwyczaju, inni 
posuwają się najdalej jak tylko się 
da w tej interpretacji, twierdząc, że 
jest nawet zaprzeczeniem i obrazą 
samego Chrystusa. Uspokójmy się, 
to po pierwsze. Po drugie, warto na 
chłodno prześledzić historię rozwo-
ju samej mszy świętej i udzielania 
komunii świętej. 

Wielki Czwartek i najstarsze 
zgromadzenia liturgiczne 

Zbliżająca się pora paschy ży-
dowskiej, najważniejszego święta 
Judaizmu, obchodzonego na pamiąt-
kę Wyjścia Narodu Wybranego z 
Niewoli Egipskiej, nakazywała każ-
dej rodzinie, krewnym lub przyjacio-
łom, gromadzić się na kolacji połą-
czonej z modlitwą. Spotkanie Jezusa 
z Apostołami podczas Ostatniej 
Wieczerzy było właśnie jednym z 
tych spotkań religijnych, przepisa-
nych przez prawo. Jak wiemy, nie 
była to zwykła biesiada. Spożywanie 
chleba i rytualne kosztowanie wina 
nie było głównym celem spotkania 
Jezusa z Uczniami. Wydarzenia i 
Słowa, jakie wówczas padły, zarów-
no te o miłości i o obmywaniu nóg a 
także o zdradzie, miały zadecydo-
wać o dziejach świata aż do czasów 
nam współczesnych. 

„Antywirusowy” powrót do tradycji starożytnego Kościoła

Komunia „na rękę” 
– o co toczy się spór?

Tamtej Nocy Jezus powiedział 
coś, co stało się tradycją: „To czyń-
cie na moją pamiątkę”. Nakaz ten 
dotyczy zarówno spożywania Ciała 
i Krwi Pańskiej, jak i samego zebra-
nia wspólnoty wierzących, którzy 
gromadzić się mają, by „pamiętać” 
i pamięć o Ofierze Chrystusa prze-
kazywać następnym pokoleniom, 
co też ma miejsce po dziś dzień. 
Galilejczyk nakazał to czynić, ale 
jak, w jaki sposób, tego już nie mó-
wił.  Stąd możemy zauważyć pew-
ne różnice pomiędzy mszą świętą w 
rycie trydenckim czy posoboro-
wym, a także pomiędzy mszą spra-
wowaną przez prawosławnych lub 
Liturgią Słowa przez Ewangelików. 
Wszędzie jednak jest obecna trady-
cja spożywania Chleba i Wina przez 
Jezusa w pamiętną Noc Wielkiego 
Czwartku. 

Modlitwa w domu?  
To nic nowego, tak już było w 

pierwszych wiekach chrześcijań-
stwa. Podnoszona w ostatnich 
dniach sprawa pozostania w do-
mach i uczestniczenia w niedziel-
nych mszach za pośrednictwem ra-
dia, telewizji lub Internetu, 
spowodowała wrzenie emocji u nie-
których.

Niedawno w Kościele czytana 
była ewangeliczna opowieść o spo-
tkaniu Jezusa z Samarytanką przy 
studni Jakuba. Padły tam słowa, 
które są bardzo ważne dla teologii: 
„Nadchodzi godzina, kiedy ani na 
tej górze ani w Jerozolimie nie bę-
dziecie czcić Ojca”. U Świętego 
Jana czytamy, że Bóg chce, by od-
dawać Mu cześć w Duchu i Praw-
dzie, a Paweł Apostoł powiada 
wprost, by nikt nie miał złudzeń, co 
do prawdziwej Świątyni: „Świąty-
nia Boga jest Święta a wy Nią jeste-
ście”. Czy to znaczy, że zburzenie 
Świątyni Jerozolimskiej wpisało się 
w te słowa? Niepotrzebna jest już 
świątynia z kamienia i kult, skoro 
od momentu Zmartwychwstania 
Chrystusa świątynią Boga są ludz-
kie serca - czy tak myśleli pierwsi 
chrześcijanie? Niekoniecznie. 

Pierwsze zgromadzenia religij-
ne wyznawców Chrystusa aż po po-
czątków IV wieku, odbywały się w 
prywatnych domach i w katakum-
bach, podziemnych korytarzach 

dawnych cmentarzy starożytnych 
miast. W duchowy sposób tworzyli  
tam wspólnotę Kościoła. 

Modlitwa i msza „przeniosła” 
się z domów do bazylik i kościołów 
dopiero po Edykcie Mediolańskim, 
ogłoszonym przez cesarza Konstan-
tyna w roku 313. 

Posiłki w czasach starożytnych
Gdy sobie przypomnimy z hi-

storii, to będziemy wiedzieć, że w 
świecie starożytnym wszystkie po-
siłki spożywano wokół stołu usta-
wionego w „podkowę”, a jedzenie i 
picie przyjmowano na niskich so-
fach, w postawie pół leżącej. To 
oczywiście jest jedna z hipotez, nie-
mniej takiego sposobu sprawowa-
nia Ostatniej Wieczerzy i najstar-
szych mszy nie możemy wykluczyć. 
Z czasem, pod wpływem zwiększa-
jącej się liczby chrześcijan, zwykle 
chleby zastąpiono opłatkiem. 

Komunia „na rękę” - czyli spór o 
formę, nie o treść 

Potwierdzenie tego zwyczaju 
znajdujemy w tekstach Cyryla Jero-
zolimskiego, zmarłego 18 marca 
386 lub 387 roku w Jerozolimie.  
Jest on autorem słynnych  Katechez 
Mistagogicznych, nauk wprowa-
dzających w tajemnice sakramen-
tów inicjacji, czyli chrztu, bierzmo-
wania i eucharystii. Cyryl wygłaszał 
je w bazylice Grobu Bożego w Je-
rozolimie, w miejscu zwanym Mar-
tyrium. Była to pięcionawowa 
część świątyni, znajdująca się na-
przeciwko Anastasis, czyli rotundy, 
która kryje w swoim wnętrzu mensę 
z Grobem Chrystusa. 

Zanim zacytuję najstarszy zna-
ny nam fragment o przyjmowaniu 
komunii na rękę, trzeba dodać, że 
przede wszystkim nie mamy żadne-
go świadectwa o udzielaniu w tam-
tym okresie komunii do ust! Jedyny 
znany nam zwyczaj w pierwszym 
tysiącleciu chrześcijaństwa, to ko-
munia „na rękę” o czym przypo-
mniał mi w rozmowie telefonicznej 
rektor Wyższego Seminarium Du-
chownego w Łodzi, liturgista,  
ks. dr Sławomir Sosnowski, znany 
naszym czytelnikom z licznych wy-
wiadów, jakich udzielał naszej ga-
zecie w latach minionych. 

Cyryl Jerozolimski tak pisze: 
„Pójdź dalej. Nie wyciągaj przy tym 
płasko ręki i nie rozłączaj palców. 
Podstaw dłoń lewą pod prawą niby 
tron, gdyż masz przyjąć Króla. Do 
wklęsłej ręki przyjmij Ciało Chry-
stusa i powiedz „Amen”. Uświęć 
też ostrożnie oczy swoje przez ze-
tknięcie ich ze świętym Ciałem, ba-

cząc, byś zeń nic nie uronił. To bo-
wiem, co by spadło na ziemię, 
byłoby utratą jakby części twych 
członków. (…). Tym bardziej zatem 
winieneś uważać, żebyś nawet okru-
szyny nie zgubił z tego, co jest o 
wiele droższe od złota i innych szla-
chetnych kamieni. A kiedy już spo-
żyłeś Ciało Chrystusowe, przystąp 
do kielicha Krwi. Nie wyciągaj tu 
rąk, lecz skłoń się ze czcią mówiąc 
w hołdzie: „Amen”. (…). Zacho-
wajcie te tradycje bez uszczerbku, 
trzymajcie się ich nienagannie”. 

Tyle Cyryl Jerozolimski. - O 
komunii na rękę pisał też  Jan Da-
masceński. Zwyczaj przyjmowania 
Ciała Chrystusa „do ust” przyjęty 
został ostatecznie około IX wieku, 
zatem dosyć późno.  Na całe wieki 
zapomniano o pierwotnym zwycza-
ju. Jego „odrodzenie” miało miej-
sce po wydaniu specjalnego dekretu 
watykańskiej Kongregacji do spraw 
Dyscypliny Kultu Bożego I Sakra-
mentów w roku 1969, a Episkopat 
Polski wprowadził możliwość 
przyjmowania komunii „na rękę” w 
roku 2005 - powiedział nam ojciec 
Maciej Biskup dominikanin z łódz-
kiego klasztoru.

Komunia wyrazem zjednoczenia 
z Bogiem

Rektor łódzkiego seminarium 
duchownego, ks. dr Sławomir So-
snowski, przekonuje, że istotą jest 
nie forma i sposób, w jaki przyj-
mujemy komunię, ale sam fakt jej 
przyjęcia. – Trochę boimy się 
tego, co nam nieznane, mimo że 
komunia „na rękę” nie jest czymś 
obcym. Niektórym wydaje się, że 
jak przyjmie komunię „do ust”, a 
zatem w formie znanej od tysiąca 
lat, to „to zadziała”, w przeci-
wieństwie do komunii „na rękę”. 
Otóż takie myślenie jest myśle-
niem magicznym i to dosłownie! 
Zwróćmy uwagę na sposób, w 
jaki sposób naukę Jezusa odbiera-
li faryzeusze. Nie byli w stanie 
przyjąć Jego słów, bo mieli swoje 
przepisy religijne, swoje utarte od 
stuleci zwyczaje, których się trzy-
mali, tak na „wszelki wypadek”. 
Ponieważ Jezus „wychodził” po-
nad te zwyczaje, bali się Go i  
traktowali jako wroga swej trady-
cji religijnej. To też było myślenie 
magiczne, tak nie wolno nam się 
zachowywać. Wracając do naszego 
tematu, przypomnijmy sobie, co o 
Eucharystii mówił Jezus Aposto-
łom. Komunia, czyli zjednoczenie 
z Bogiem, jest pokarmem pielgrzy-
mów, ludzi słabych i grzesznych. 
Jak zatem można mówić: nie we-
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zmę komunii „do rąk” bo jestem 
niegodny, skoro i tak  – czy to  po-
przez moje ręce czy ręce kapłana, 
komunikant znajdzie się w moim 
żołądku? Tu nie chodzi o kawałek 
chleba, a o zjednoczenie duchowe 
z Bogiem. Zatem czy komunia 
„na rękę”, „do ust” czy- co ostat-
nio proponuje abp Ryś i inni bi-
skupi polscy - komunia duchowa - 
mają ten sam skutek, pod 

warunkiem, że komunię przyjmu-
jemy w stanie łaski uświecającej - 
powiedział naszej gazecie ks. dr 
Sławomir Sosnowski, rektor Semi-
narium Duchownego w Łodzi. 

Czy Jezus w swej ludzkiej 
Naturze mógłby się zarazić?

Pozostaje jeszcze jedna  kwe-
stia, ostatnio podnoszona przez nie-
których wiernych. Ich zdaniem, 
spożywając komunię świętą, czy 
używając wody święconej w kruch-
cie kościoła, nie możemy się zara-
zić, no bo przecież ochroni nas 
Chrystus. – A skąd ta pewność? To 
znowu myślenie magiczne- zauwa-

ża ks. rektor. Nauka Soboru Chalce-
dońskiego z V wieku na temat tzw. 
Unii Hipostatycznej, czyli zjedno-
czenia w Chrystusie Natury Ludz-
kiej z Boską w momencie Wciele-

nia mówi wyraźnie, że z jednej 
strony Jezus jest prawdziwym Bo-
giem i Prawdziwym Człowiekiem, 
z drugiej jednak Obie Natury w 
Chrystusie są wobec siebie całko-
wicie autonomiczne. Oto twierdze-
nie Soboru z roku 451: „W Chrystu-
sie istnieje tylko jedna Osoba Syna 
Bożego w dwóch integralnych na-
turach: boskiej i ludzkiej, odręb-
nych, niezmienionych, nie zmiesza-
nych i nierozłącznych”.

Jezus w swej ludzkiej Naturze 
jest z Bogiem całkowicie zjedno-
czony a jednoczenie całkowicie 
Ojcu Posłuszny. Modlitwa w 
Ogrodzie Oliwnym dobitnie tę za-
leżność pokazuje. To oznacza, że 
Jezus, żyjąc na ziemi, nie był wol-
ny od ludzkiego losu: jako Nie-
mowlę był w Betlejemskiej Grocie 
karmiony Matczynym Mlekiem, 
miał potrzebę snu, odpoczynku, 
chciało mu się pić, na zakończenie 
40 dniowego postu na pustyni, jak 
czytamy w Ewangelii „odczuł 
głód”,  w czasie biczowania i  Męki 
Krzyżowej odczuwał potworny, 
ludzki ból i strach, a po zmar-
twychwstaniu pytał Apostołów nad 
Jeziorem Galilejskim: „Macie coś 
do zjedzenia”? List do Hebrajczy-
ków, księga Nowego Testamentu 
wspomina wyraźnie: „Jezus był do 
nas podobny we wszystkim, oprócz 
grzechu”. Teologowie zakładają, że 
gdyby koronawirus pojawił się w 
czasach Jezusa, byłby On na ten wi-
rus tak samo narażony, jak każdy 
inny człowiek.  Zatem nie możemy 
mieć gwarancji, że i konsekrowana 
Hostia, którą pragniemy spożyć, nie 
będzie, w razie styczności z osobą 
zakażoną koronawirusem, zainfe-
kowana.

 -Podkreślę raz jeszcze, że w 
komunii istotą nie jest sama hostia, 
a duchowe, wewnętrzne zjednocze-
nie w Bogiem - mówi Rektor łódz-
kiego seminarium duchownego. 

Fragment niedzielnego listu  
abp Grzegorza Rysia do wiernych:

Komunia święta „na rękę” w żaden sposób jej nie ubliża! 
Przyjrzyjcie się swoim rękom: one tak wiele o Was mówią - wy-
pisane jest na nich wasze życie, wiele lat pracy i trudu, czasami 
choroby i słabości. Wasze ręce to czysta miłość. By przyjąć 
Pana Jezusa możecie je złożyć na krzyż - lewą dłoń na prawą, 
możecie przez moment zachwycić się tym widokiem - Jezusa po-
łożonego na waszych dłoniach, a potem prawą dłonią podnieść 
Go do swoich ust (…).

Rzecz jasna, te słowa - o Komunii świętej „na rękę” - kie-
ruję do wszystkich wiernych, zarówno tych, którzy w sposób 
ODPOWIEDZIALNY zdecydują się pójść na Mszę świętą (od-
prawianą wyłącznie w małym gronie), jak i do tych, którzy o nią 
poproszą indywidualnie. Wszyscy lekarze są zgodni co do tego, 
że wirus przekazywany jest przede wszystkim drogą kropelko-
wą, więc podawanie Komunii świętej do ust niesie ze sobą bar-
dzo poważne niebezpieczeństwo zakażenia. Nasza pobożność 
nie może stanowić zagrożenia dla innych, lub choćby ich lęku 
podczas obrzędu Komunii. Tak, potrzebny nam jest heroizm 
wiary - ale on jest przede wszystkim heroizmem miłości - a ta, 
tak jak Bóg, patrzy najpierw na słabszych, na chorych, i na 
tych, którzy się zwyczajnie boją. W imię tej miłości jesteśmy we-
zwani, by się „zaprzeć samych siebie” (por. Mt 16, 24) - swoje-
go duchowego komfortu. Tym bardziej, że mówimy przecież je-
dynie o czasie pandemii - po ustaniu zagrożenia każdy z nas 
będzie mógł powrócić do takiej formy przyjmowania Komunii 
świętej, jaka mu najbardziej odpowiada - Kościół szanuje każ-
dą z nich, i żadnej nie czyni obligatoryjną.

Niemożność zakażenia hostii 
konsekrowanej skomentował też 
absolwent kierunku inżynieria che-
miczna i procesowa na Politechnice 
Łódzkiej, mgr inż.. Mariusz Mąkie-
wecz: „ Czy Bóg, stwarzając prawa 
przyrody, uczyniłby dla hostii wyją-
tek? Nie sądzę. Czy konsekracja 
Chleba zmienia właściwości fizycz-
ne materii? Absolutnie nie!” 

Boży dar rozumu.  
Korzystajmy z tego

„Przyjmowanie komunii świętej 
„na rękę” jest większym grzechem 
niż aborcja” - te słowa włożył w usta 
Matki Teresy z Kalkuty pewien znany 
dziennikarz- podróżnik. To jest oczy-
wiście kłamstwo. Matka Teresa nigdy 
czegoś podobnego nie powiedziała. 
Gdyby powiedziała coś takiego, ni-
gdy nie została by ogłoszona świętą 
Kościoła katolickiego. „Zamknięte 
kościoły, brak eucharystii - czy nie o 
to chodzi szatanowi”? Takie napisy 
można spotkać w Internecie. Z pew-
nością gdy jeden od drugiego pozara-
żamy się, kościoły będą puste, bo nie 
będzie miał kto do nich chodzić, no 
może poza wycieczkami ateistów, 
którym przewodnik powie: tu kiedyś 
ludzie modlili się, ale już poumierali- 
wówczas na pewno zły duch zwycię-
ży, a chyba chodzi  nam o zupełnie 
coś przeciwnego. 

Dołączamy się do życzenia 
wszystkim zdrowia. Bądźcie uważ-
ni, ale bez niepotrzebnej paniki i 
strachu. Kto może, niech przyłącz 
się do akcji „Zostań w domu” i do 
udziału w niedzielnej mszy świętej i 
komunii duchowej za pośrednic-
twem środków społecznej komuni-
kacji w mediach. Tych zaś, którzy 
będą brać udział w mszy w kościele, 
zachęcamy  do komunikowania „na 
rękę”, mając w tym względzie nie 
tylko swoje zdrowie, ale i innych 
naszych bliźnich, a Bóg poradzi so-
bie, dotrze do  każdego serca.     Zk

Ołtarz i mozaika upamiętniająca cudowne rozmnożenie chleba  
i ryb. przez Jezusa. Tabgha nad Jeziorem Galilejskim, Izrael.

Instytut Centrum Zdrowia Matki
Polki potrzebuje pomocy

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, jesteśmy wszyscy w obli-
czuzagrożenia, którego nikt nie mógł przewidzieć. Jednak wszyscy mo-
żemy pomóc!!! Jeśli znacie osoby, która mają gabinety kosmetyczne, sa-
lony fryzjerskie czy inne obecnie zamknięte placówki - namówcie ich 
aby oddali wszelkie jednorazowe maski, rękawiczki i inne zabezpiecze-
nia personelu szpitalom. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki przyjmie 
każdą ilość. Proszę o kontakt: biuro15@iczmp.edu.pl

Z OSTATNIEJ CHWILI: Fan Club Widzewa z Koluszek dostar-
czył pierwszą część środków zabezpieczenia medycznego do szpitala 
Matki Polki. Rusza też w sklepach akcja zbiórki na potrzeby szpitala.
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Ekstremalna Droga Krzyżowa 2020

Komunikat rzecznika EDK
Inicjator Ekstremalnej drogi Krzyżowej, ks. Jacek Stryczek wraz z 

osobami wspierającymi EDK proszą o duchowe przeżycie Ekstremalnej 
Drogi Krzyżowej.

Ks. Stryczek w przesłaniu skierowanym do liderów i uczestników 
EDK pisze: „Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją, że w obecnym czasie, 
EDK to przede wszystkim droga duchowej pracy nad sobą. Na tym etapie 
nie mówimy o żadnych propozycjach terminów nocnej wędrówki. Zachę-
camy natomiast do tego, aby LUDZIE EDK wzięli na siebie duchową od-
powiedzialność za modlitwę o uwolnienie świata od pandemii”.

Od Środy Popielcowej trwają rekolekcje, które są umieszczane na 
profilach społecznościowych #EDK. Zostały przygotowane rozważania 
dotyczące Drogi Przebaczenia, które można pobrać na stronie  
www.edk.org.pl

W związku z pandemią wirusa, tegoroczna EDK we wcześniej zapla-
nowanych terminach stanie się drogą w wymiarze duchowym.

Módlmy się u ustąpienie pandemii wirusa, o siłę i zdrowie dla tych, 
co zmagają się z zakażeniem, za ich rodziny, za personel medyczny. 
Ufam, że wyjdziemy z tego razem, silniejsi.

ks. Zbigniew Gełdon - rzecznik #EDK
Aktualne informacje dostępne są na stronie www.edk.org.pl.

Jak zwalczać stres?  
– niecodzienna lekcja z psychologiem 

W środę 11 marca 2020 r. uczniowie klas technikalnych:  IV TPSIE 
oraz II TEI w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach uczestniczyli w nieco-
dziennej lekcji, którą poprowadziła pani psycholog z Państwowej Inspek-
cji Pracy. Dwugodzinne zajęcia dotyczyły walki ze stresem. Spotkanie z 
panią psycholog zostało zorganizowane w ramach programu edukacyjne-
go pod nazwą „Kultura bezpieczeństwa”  realizowanego przez Państwo-
wą Inspekcję Pracy w środowisku uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
oraz studentów od 2006 roku. Szkoła przy ul. Wigury 2 już po raz trzeci 
wzięła udział w tym przedsięwzięciu. Gotowość udziału w programie od 
trzech lat zgłaszają pani Małgorzata Wawrzonowska i pani Monika Łuko-
wiak.  Dzięki temu podnoszą wśród młodzieży poziom wiedzy z zakresu 
prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych jej warunków, 
kształtują świadomość zagrożeń zawodowych oraz popularyzują zagad-

nienia związane z przestrzeganiem prawa pracy, zwłaszcza problematykę 
zawierania umów o pracę, w tym cywilnoprawnych, podejmowania pracy 
sezonowej i wakacyjnej oraz problematykę legalności zatrudnienia. Do-
datkowo w ramach realizacji programu „Kultura bezpieczeństwa” corocz-
nie uczniowie biorą udział w konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy”, 
którego celem jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć młodzieży  
szkół ponadpodstawowych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy,  a tak-
że upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz dbałość o jakość 
stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.

W trakcie zajęć na temat stresu uczniowie poznali jego źródła i prze-
bieg. Dowiedzieli się, jakie spustoszenia  wywołuje on w naszych organi-
zmach. Najciekawszym jednak momentem lekcji była prezentacja metod 
radzenia sobie ze stresem w różnych sytuacjach. Uczniowie poznali, ale 
też przećwiczyli  techniki relaksacyjne. Nauczyli się eliminować stres za 
pomocą oddechu i właściwej pracy mięśni. Mamy nadzieję, że młodzież 
wykorzysta wiedzę z zajęć, bo przecież matura i egzaminy zawodowe za 
pasem.

                                                                                            M. Ł.
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„Polak przed szkodą i po 
szkodzie głupi”, pisał o nas już w 
XVI wieku Jan Kochanowski. 
Miejmy nadzieję, że zdamy ten 
„wirusowy” egzamin celująco. 
Tymczasem zobaczmy, jak radzą 
sobie z zaistniałą sytuacją Włosi, 
Anglicy i Izraelczycy. Tam udało 
się naszemu reporterowi dotrzeć. 

Koronawirus nie odpuszcza. 
Jeszcze kilka tygodnie temu pejzaż 
Polski było zupełnie inny. Czy 
można było przygotować się na 
jego atak wcześniej  i lepiej zabez-
pieczyć? Większość z nas  uważa 
że tak. Podobnego zdania jest wie-
lu obserwatorów i przedstawicieli 
służb medycznych. Niektórzy jed-
nak są zdania, że władze zareago-
wały znacznie szybciej, niż stało 
się to w innych krajach, np. we 
Włoszech, gdzie skala chorych i 
zmarłych jest bardzo wysoka. O 
komentarz odnośnie obecnej sytu-
acji w Italii zapytaliśmy  mieszka-
jącą we Florencji, podchodzącą z 
Koluszek Annę. 

Włochy
-Pierwsze sygnały, że „koro-

na” jest blisko, pojawiły się już 30 
stycznia kiedy to u dwóch turystów 
z Chin wykryto wirusa, a włoskim  
pacjentem „Zero” był 38-latek, 
leży w szpitalu i był  zaintubowa-
ny. Obecnie jego stan polepszył się 
na tyle, że oddycha już samodziel-
nie i może już mówić. Oficjalną 
wiadomość o zakażonych osobach 
wirusem podano jednak dopiero 21 
lutego - powiedziała Ania. 

Najbardziej zagrożonymi re-
gionami są Lombardia i Veneto, 
czyli północne regiony Włoch. 

Anna twierdzi, że nikt nie 
spodziewał się tak ogromnej trage-
dii. - Na początku Włosi nie przej-
mowali się tym i nie brali na po-
ważnie ostrzeżeń. Ich cecha 
narodowa - otwartość, serdeczność 
i spontaniczność przy powitaniu na 
ulicy, uściski i pocałunki, stały się 
w tym wypadku zgubą- powiedzia-
ła Anna z Florencji. Na dzień 18 
marca w Italii 28710 ludzi jest cho-
rych, 4025 wyzdrowiało, a zmarło 
2978 osób, o 400 osób więcej niż 
dnia poprzedniego. Dodajmy, że 
12090 ludzi jest poddanych kwa-
rantannie. 

– W Toskanii, gdzie miesz-
kam nie jest tak najgorzej, choć 
mówi się, że na początku kwietnia 

TwK News - Raport o walce  
z wirusem na świecie

dotrze to i do nas ta fala. W dniu 17 
marca zanotowano w naszym re-
gionie 14 zgonów z powodu koro-
nawirusa - mówi Anna.  Włosi sta-
li się bardziej ostrożni niż jeszcze 
przed miesiącem. Trzeba prze-
strzegać wszystkich zasad, wycho-
dzenie z domu zostało ograniczone 
do najważniejszych potrzeb, takich 
jak wyjście do sklepu czy apteki. – 
Wychodząc z domu, musisz oka-
zać ważny dokument, bo nie-
uprawnione spacery są u nas 
karane mandatem w wysokości 
300 euro. Na mieście trzeba zacho-
wać bezpieczną odległość między 
ludźmi i nosić w miarę możliwości 
maseczkę. Podczas zakupów, we-
wnątrz sklepu, apteki, poczty czy 
banku (tylko te usługi są czynne), 
mogą znajdować się tylko 2- 4 oso-
by- mówi Ania. Dodajmy, o czym 
już informowały media, że we 
Włoszech są pozamykane kościo-
ły, bary, restauracje, a także salony 
kosmetyczne.  Ten stan obowiązu-
je, jak na razie, do 2 kwietnia. 
Mieszkająca w Toskanii Anna z 
Koluszek powiedziała, że najgo-
rzej jest w  Milano Bergamo, gdzie 
umiera najwięcej ludzi, głównie 
starszych. 

Izrael
W Izraelu, gdzie mieszkają 

potomkowie koluszkowskich Ży-
dów,  sytuacja jest także napięta, 
choć zdania na temat spokoju i pa-
niki są  podzielone. Niektórzy 
twierdzą, że Izraelczycy nie tracą 
opanowania, inni, jak Estera, po-
chodząca z Polski mieszkanka Je-
rozolimy ma inne zdanie.

– W sklepach jest wszystko, 
nie musimy robić żadnych zapa-
sów. Musimy ograniczyć wyjście z 
domu. Spacery w parku i na plaże 
są zabronione. Mimo to nie wszy-
scy są  zdyscyplinowani. Część lu-
dzi używa tego okresu to jeżdżenia 
po kraju i wychodzenie na plażę. 
Rząd coraz bardziej zaostrza prze-
pisy, ponieważ jest coraz więcej 
przypadków zachorowań. Komu-
nikacja miejska jest bardzo ograni-
czona: nie wolno siedzieć obok 
kierowcy ani kupować u niego bi-
letów. Autobusy miejscowe i mię-
dzymiastowe kursują tylko do go-
dziny 20.00, a w weekendy nie 
jeżdżą od godziny 20.00 w czwar-
tek, aż do niedzieli rano. Rząd 
wprowadził możliwość kontrolo-

wania rozmów whatsapp / facebo-
ok itd.  u osób chorych, żeby mieć 
pewność, że przestrzegają kwaran-
tanny- mówi Estera z Jerozolimy. 

Nie tylko chorzy Izraelczycy 
muszą być zdyscyplinowani. Zdro-
wi też ograniczają kontakty ze 
światem zewnętrznym: wszystkie 
sklepy, restauracje, kina, bary, mu-
zea oraz instytucje poza szpitala-
mi, klinikami, supermarketami 
oraz aptekami, są nieczynne. Do-
stawy z supermarketu zajmują po-
nad tydzień, ponieważ ludzie nie 
chcą wychodzić z domu. - Wycho-
dzimy więc na zakupy. Ponieważ 
rząd panuje nad dostarczaniem 
produktów, nie ma potrzeby kupo-

wać wszystkiego panicznie- 
stwierdza Estera. Dodała, że pod-
czas modlitw szabatowych też 
obowiązują nowe zasady.-W syna-
godze może znajdować się 5 do 10 
osób, w odstępie 2 metrów od sie-
bie. Izraelczycy zarówno ci z Jero-
zolimy, jak i Tel Awiwu, czy in-
nych miast, starają się żyć w 
spokoju, choć niewątpliwie ta sy-
tuacja nie każdemu się tam podo-
ba. Kto był w Izraelu, ten zauwa-
żył, że Izraelczycy to ludzie na 
luzie, lubiący i ceniący wolność i 
swobodę. 

Gdy pytam znajomą Polkę, 
żonę Izraelczyka, prowadzącą blo-
ga dla turystów z Polski, czy czer-
wiec może być już tym miesiącem, 
kiedy ruch turystyczny zostanie w 
Izraelu wznowiony, odpowiada: 
„jak na dzień dzisiejszy, uważam, 
że koniec czerwca byłby do zreali-
zowania, pod warunkiem oczywi-
ście pewnych zasad bezpieczeń-
stwa”. Jak będzie, czas pokaże. 
Wszystko zależy od nas samych. 
Mor, wnuczek Mindli Opoczyń-
skiej, przedwojennej mieszkanki 
Koluszek przy ulicy Staszica, mie-
szający w Izraelu przy granicy ze 
Strefa Gazy, mówi, że obecnie w 
Izraelu nie zanotowano żadnego 

zgonu, mimo, że jest 433 chorych, 
z czego 6 pacjentów jest z stanie 
ciężkim. Także i w jego okolicy 
ulice są puste, wszystkie szkoły 
pozamykane. Jeszcze kilka dni 
temu, jak mówił mi Izraelczyk po-
chodzący z Polski, mieszkający w 
Ein Kerem  koło Jerozolimy Ami 
Drozd, jeden z najlepszych izrael-
skich reżyserów filmowych, było 
200 chorych, zatem sytuacja roz-
wija się tam, niestety dynamicznie. 
Dina z Ramat Gan, córka innej ży-
dowskiej koluszkowianki sprzed 
wojny dodaje: z pracy zwolniono 
do domu 500 tysięcy ludzi, w ban-
kach izraelskich stanowi to 75 % 
pracowników, bardzo dotkliwie 
„dostało” się też turystyce.

Anglia
 Z Wysp dochodzą niepokoją-

ce informacje, jakoby rząd nie za-
mierzał zbyt przeciwdziałać, li-
cząc, że mieszkańcy po prostu 
uodpornią się na wirusa! W Anglii, 
przynajmniej w Londynie, skąd 
mamy wiadomości od pracującej i 
mieszkającej tam koluszkowianki, 
ogólna panika w sklepach. - Na po-
czątku nawet Polacy mieszkający 
tu nic sobie nie robili z zagrożenia 
i co niektórzy popierali premiera 
co do zakażenia 60% ludności i nie 
zamykania szkół, które na szczę-
ście, z dniem jutrzejszym pozosta-
ną zamknięte. Mówi się nawet o 
miesiącu lub do wakacji. Część  
nauczycieli będzie pracować z 
dziećmi, których rodzice pracują 
jako tzw. „key workers” czyli w 
służbie zdrowia, w emergency se-
rvices i dostawach towarów (deli-
very Driver). Przemieszczanie na-
dal odbywa się bez problemów, ale 
burmistrz miasta wprowadza ogra-
niczenia w komunikacji miejskiej- 
powiedziała „Tygodniowi w Ko-
luszkach” Magdalena J.- Kotecka. 
Na dzień wczorajszy, 19 marca 
2020 roku, w Anglii zanotowano 
104 zgony chorych na koronawiru-
sa.

-Pytasz o zakupy? Tendencja 
wykupowania papieru toaletowego 
graniczy z obłędem, a dzisiaj Mar-
ta, moja córka, była w sklepie i po-
wiedziała, że wykupują wszystko, 
co leży na półkach! Zewsząd pro-
szą o wsparcie dla ludzi starszych i 
samotnych. Mimo, że duże dys-
konty wprowadziły udogodnienie 
dla ludzi w wieku 70 lat i więcej, i 
specjalnie dla nich otwierają skle-
py na godzinę przed oficjalnym 
otwarciem, wraz z nimi w kolej-
kach stają wszyscy inni, po prostu 
obłęd!- skarży się Magda.         Zk
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Informacja dla pacjentów  
przychodni MED-KOL

Obecna sytuacja spowodowała, że pierwszy kontakt pacjenta z przy-
chodnią musi odbywać się drogą telefoniczną. Pracownicy rejestracji 
zbierają wywiad dotyczący potrzeb zdrowotnych pacjenta i decydują o 
sposobie dalszego działania. 
1) Pacjent może zgłosić zapotrzebowanie leków przyjmowanych prze-

wlekle, w razie potrzeby jest przełączony do gabinetu lekarza. 
2) Lekarz w czasie rozmowy telefonicznej może udzielić pacjentowi za-

leceń bez potrzeby przychodzenia do przychodni, może również wypi-
sać zwolnienie, ale tylko w przypadkach medycznie uzasadnionych.  
Wypisanie zwolnienia osobie zdrowej jest sprzeczne z prawem!!!  
Osoby kierowane przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne na kwa-
rantanne otrzymują od niej zaświadczenie, które jest równoznaczne ze 
zwolnieniem lekarskim. Poradnie specjalistyczne funkcjonują nadal, 
ale w formie teleporady, możliwe jest również uzyskanie e-receptY. 

3) Jeżeli pacjent (oraz zamieszkujące z nim osoby) nie wykazują cech in-
fekcji, a wymaga on bezpośredniego badania przez lekarza w przy-
chodni, to wizyta taka nadal jest możliwa i o tym decyduje lekarz w 
trakcie teleporady. 

Odwołane jest wykonywanie wszystkich badań diagnostycznych w 
trybie planowym: USG, RTG, laboratorium. Odwołane są również zabie-
gi rehabilitacyjne. Odroczone są szczepienia, badania bilansowe oraz ba-
dania medycyny pracy. DO ODWOŁANIA

Pacjent, który musi pojawić się w przychodni osobiście powinien dla 
własnego bezpieczeństwa zaopatrzyć się w rękawiczki jednorazowe oraz 
maseczkę. Środki ochrony osobistej pojawiają się już w aptekach. 

Wszyscy pamiętajmy, że podstawowe zasady higieny i rozsądek po-
mogą nam zachować zdrowie. 

Kontakt z NZOZ MEDKOL
44 714 55 00        44 714 67 57        44 714 22 22

502 472 222        501 444 428

Szkolny Klub Europejski z Różycy  
na warsztatach językowych z Niemką

3 marca członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego EUROMŁO-
DZIAKI, działającego przy Szkole Podstawowej w Różycy, uczestniczyli 
w warsztatach językowych prowadzonych przez panią Jolandę Dekker z 
Niemiec – wolontariuszkę EVS (European Voluntary Service – Wolontaria-
tu Europejskiego). Spotkanie miało miejsce w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Łodzi - filia nr 53, 
a jego temat ściśle związany 
był z międzynarodowym pro-
jektem edukacyjnym, realizo-
wanym przez młodzież, zaty-
tułowanym „Inspired by…”. 
W trakcie trwających blisko 
dwie godziny warsztatów, 
nastolatkowie mieli okazję 
do żywego kontaktu z nie-
mieckim i angielskim, gdyż 
to w tych językach odbywały 
się zajęcia. Młodzi ludzie poznali sylwetki słynnych niemieckich malarzy, 
muzyków i pisarzy, którzy w znaczący sposób odznaczyli się w kulturze eu-
ropejskiej. Nie zabrakło informacji  o tak znanych osobistościach, jak Jo-
hann Wolfgang Goethe, Caspar David Friedrich czy Ludwig van Beetho-
ven. Jednakże  wolontariuszka przedstawiła uczniom swój kraj – Niemcy 
-  również z innej, bardziej praktycznej strony, omawiając i prezentując 
klubowiczom tajniki rodzimej kuchni, wśród których znalazły się takie 
narodowe przysmaki jak: Karpfen, Sauerkraut, czy Spätzle oraz przedsta-

wiając ciekawe miejsca, jakie można zobaczyć, odwiedzając jej kraj. Fi-
nalnym momentem spotkania była rozmowa z wolontariuszką, związana z 
jej pobytem w Polsce, obalaniem stereotypów i możliwością uzyskania sty-
pendium EVS. Nastolatkowie wracali do Różycy pełni pozytywnych wra-
żeń i uznania dla wiedzy i umiejętności interpersonalnych pani Dekker.

Takie innowacyjne spotkania, w międzynarodowej atmosferze, peł-
nej wzajemnego szacunku i zrozumienia są, jak zapewniają opiekunki 
SKE: p. Annika Niburska i p. Jolanta Piasecka, doskonałą alternatywą dla 
zajęć lekcyjnych, gdyż nie tylko podnoszą poziom kompetencji języko-
wych młodych ludzi, ale również uczą przełamywania bariery mówienia 
i otwartości na drugiego człowieka, co w dzisiejszych czasach jest nie-
zwykle cenną umiejętnością. 
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Możliwość odroczenia terminu płatności składek oraz zawieszenie 
lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych - to udogodnienia  
dla przedsiębiorców w związku z występowaniem w Polsce epidemii ko-
ronawirusa.

Przedsiębiorcy, którzy z powodu epidemii koronawirusa mają 
problemy, z opłatą  bieżących składek lub należności, które wynikają 
z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź od-
roczenia terminu płatności, mogą skorzystać z uproszczonych form 
pomocy:
 • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego 
do kwietnia 2020 r.,

 • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której ter-
min płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 
2020 r., i tym samym wydłużyć o 3 miesiące termin realizacji zawartej 
umowy.

By skorzystać z pomocy, należy złożyć odpowiedni wniosek w tej 
sprawie: 

 � Wniosek dla osób nieprowadzących pełnej księgowości albo
 � Wniosek dla osób prowadzących pełną księgowość

Wniosek można przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Plat-
formy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, złożyć w skrzynce dostępnej w 
naszej placówce lub wysłać pocztą. 

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi pełną księgowość, do wniosku musi 
dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, spra-
wozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. 

(Skany dokumentów można dołączyć do wniosku w portalu PUE 
ZUS, jeśli zapisze się je wcześniej na dysku komputera.)

We wniosku należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa 
wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w termi-
nie należności. Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Przedsię-
biorca będzie musiał więc złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy 
publicznej. 

Jeżeli Zakład pozytywnie rozpatrzy wniosek, wyśle  umowę wraz z 
dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany przez przed-
siębiorcę adres e-mail lub pocztą (jeżeli przedsiębiorca  nie wskaże Zakła-
dowi adresu mailowego). Po otrzymaniu dokumentów należy je przejrzeć i 
podpisać w odpowiednich miejscach. Podpisane dokumenty trzeba  przeka-
zać z powrotem do ZUS. Można złożyć je w skrzynce dostępnej w  placów-
ce ZUS lub przesłać  pocztą.  

Ważne!
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisane dokumenty można 

wysłać do ZUS w postaci skanu na adres e-mail oddziału ZUS i na tej 
podstawie ZUS udzieli ulgi. Jednak przedsiębiorca będzie musiał wysłać 
do Zakładu również papierowe oryginały dokumentów najpóźniej w cią-
gu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego. Jeśli do-
kumenty nie zostaną przekazane  w formie papierowej do ZUS, Zakład 
uzna, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od 
należności objętych umową. 

Adresy oddziałów ZUS z województwa łódzkiego:

I oddział ZUS w Łodzi: doradca_ds._ulg_i_umorzen_Lodz1@zus.pl;  
tel.: 42 638 26 76; II Inspektorat ZUS w Łodzi 42 638 20 59; 

II oddział ZUS w Łodzi: doradca_ds_ulg_i_umorzen_lodz2@zus.
pl;  tel.: siedziba II Oddziału w Łodzi  43 824 56 56 wew. 454; Inspekto-
rat w Łodzi  42 638 21 74; 

Oddział ZUS w Tomaszowie Mazowieckim: doradca_ds_ulg_i_
umorzen_tomaszow@zus.pl;  tel. 44 726 36 05; Inspektorat ZUS w Piotr-
kowie Trybunalskim tel.: 44 646 84 34;

ZUS pomoże przedsiębiorcom  
w trudnej sytuacji

Ważne!
Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 

3 lat wielkość otrzymanej przez wnioskującego pomocy publicznej de mi-
nimis przekroczyła 200 tys. euro, ZUS nie będzie mógł udzielić ulgi.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie ule-
gnie poprawie, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawar-
tej umowy.

Więcej informacji lub pomoc związaną z wypełnieniem dokumen-
tów można uzyskać u doradcy ds. ulg i umorzeń. Wykaz numerów telefo-
nów i adresów mailowych oddziałów znajduje się na stronie www.zus.pl. 
w zakładce firmy, ulgi i umorzenia.

https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/doradca-w-sprawie-ulg-i-umorzen.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego

Wizyta leśnika
Dnia 02.03.2020 r. do Przed-

szkola nr 1 w Koluszkach zawitał 
zaprzyjaźniony pan leśnik Michał 
Pająk. Na początku spotkania opo-
wiedział nam o swojej pracy w lesie 
i mieszkających w nim zwierzętach. 
Podkreślił, że człowiek jest go-
ściem w lesie i musi szanować zwy-
czaje gospodarzy. Podczas spotka-
nia mali przyrodnicy mieli okazję 
poznać zwyczaje wybranych zwie-
rząt tj. dzika, jelenia, lisa, sarny, ło-
sia, zamieszkujących nasze lasy. 
Ponadto pan leśnik zadawał przed-

szkolakom wiele pytań i zagadek, z 
którymi dzieciaki świetnie sobie po-
radziły. Wspólna zabawa i uczestnic-
two w konkursach stały się doskonałą 
okazją do propagowania proekolo-
gicznych zachowań dzieci oraz zasad 
dbania o środowisko naturalne i 
kształtowania prawidłowych postaw 
wobec przyrody. Z niecierpliwością 
wyczekujemy kolejnej wizyty pana 
leśnika. 

Serdecznie dziękujemy Nadle-
śnictwu Brzeziny za nagrody i ga-
dżety, a  panu Michałowi za wizytę 
w naszym nowym przedszkolu.
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Sprzedam dwa pola  
na Felicjanowie

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

pod nr. tel. 730-947-113

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

Firma Centrum Ogrodzeń  
poszukuje pracowników 

na stanowiska:
 • Ślusarz-spawacz

 • Monter lekkich konstrukcji 
stalowych i aluminiowych

(oczekiwanie gotowości do pracy w delegacji)

 • Pracownik produkcji

 • Magazynier/Specjalista  
ds. Zaopatrzenia

Osoby chętne prosimy o przesyłanie CV na adres  
biuro@alleogrodzenia.pl

Kontakt tel. 785 197 253

Cukiernia „KRYCHNIAKA”  
zaprasza 21 marca na wielkie 

otwarcie i degustację!!!
Koluszki ul. Brzezińska 10 (vis a vis Kriady)

GABINET TERAPII 
TLENOWEJ
TLEN-MED
662-888-129
ANDRESPOL

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

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

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

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 
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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  

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

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

RADA NADZORCZA
KOLUSZKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W KOLUSZKACH

ul. Sikorskiego 11, 95-040 Koluszki

ogłasza konkurs na stanowisko:
ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Miejsce pracy: Koluszki
Wymagania:
1) obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych ,
2) wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, kierunkowe budowlane  

lub pokrewne,
3) co najmniej 10-letni staż pracy ,
4) dobra znajomość prawa budowlanego w tym zagadnień techniczno - eks-

ploatacyjnych dotyczących zasobów mieszkaniowych,
5) doświadczenie w zakresie prowadzenia prac budowlanych, remontów, kon-

serwacji i eksploatacji oraz utrzymania zasobów mieszkaniowych i użytko-
wych spółdzielni,

6) znajomość zasad przedmiarowania, kosztorysowania , przygotowywania 
specyfikacji technicznych i umów związanych z działalnością remontową , 
konserwacyjną i eksploatacyjną zasobów spółdzielni, umiejętność ich oceny 
i kontroli ich realizacji,

7) nieprowadzenie przez kandydata lub jego krewnych w linii prostej działal-
ności konkurencyjnej wobec Koluszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 
rodzącej sytuacje konfliktu interesów,

8) dobra znajomość obsługi komputera.

Wymagania pożądane:
1) ogólna znajomość współczesnych koncepcji zarządzania w organizacjach 

oraz znajomość zasad komunikacji społecznej,
2) uprawnienia budowlane i dodatkowe kursy mogące wnieść wartość dodaną  

do sprawowania funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu w spółdzielni mieszkaniowej,
3) doświadczenie w zakresie zasad finansowania i rozliczania inwestycji budow-

lanych oraz oceny efektywności ponoszonych kosztów inwestycji z uwzględ-
nieniem specyfiki spółdzielni mieszkaniowych,

4) znajomość przepisów w zakresie Prawa Spółdzielczego i ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych oraz zagadnień związanych z gospodarką nierucho-
mościami,

5) minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, preferowa-
ne w spółdzielniach mieszkaniowych

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest doręczenie Spółdzielni w terminie  
do dnia 10.04.2020 r do godz 15.00 pisemnego zgłoszenia na adres:

KOLUSZKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Sikorskiego 11,  95-040 Koluszki

Warunki konkursu na stanowisko Z-cy Prezesa Zarządu oraz druki oświadczeń  
dla kandydata dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: ksmkoluszki.pl 

Sms-owy plebiscyt  
na OSOBOWOŚĆ ROKU 

Na początku stycznia 2020 Dziennik Łódzki zorganizował plebiscyt na 
OSOBOWOŚĆ ROKU 2019 w następujących kategoriach: KULTURA; DZIA-
ŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA; POLITYKA, SAMO-
RZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA; BIZNES. Głosowanie polegało 
na wysyłaniu sms-ów na zgłoszonych kandydatów. Na terenie powiatu łódzkiego 
wschodniego największą ilość głosów w swoich kategoriach otrzymali: 
1. Maria MARKOWSKA-KURC – POLITYKA, SAMORZĄDNOŚĆ  

I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA  (498 gł.)
2. Piotr KACZMAREK - KULTURA (270 gł.)
3. Anna WŁODARCZYK - DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARY-

TATYWNA (171 gł.)  
4. Grzegorz GOLENIA - BIZNES (29 gł.)
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Sprzedam owies paszowy,  
733-207-777
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
Montaż ogrodzeń Panelowych, 
Sztachetowych oraz z Siatki. 
Wyburzenia oraz inne. Wycena 
gratis, 507-364-074
Wycinki, karczowanie terenu, kosze- 
nie i inne. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5 t., 507-364-074  
Pranie dywanów, tapicerki meblowej, 
samochodowej itp., 720-724-916
Fotowoltaika, dofinansowania, 
782-508-763
Remonty, Wykończenia ogólno-bu-
dowlane. Rachunki, tel. 789-030-878
Usługi transportowe – auto ciężaro-
we z HDS, tel. 667-583-078
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060
Ogrodzenia klinkier – łupek, 
604-543-817
Instalacje Wod. Kan., CO i Gaz. 
Serwis kotłów gazowych, przeglądy 
gazowe. Wymiana i montaż kotłów 
gazowych, tel. 601-739-479
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
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
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
ROLETY materiałowe w kasetkach, 
Dzień - Noc, plisy, żaluzje, moski-
tiery, tel. 603-993-306
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
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
Kierownika robót budowy, kierowni-
ka zaopatrzenia – produkcji, mechani-
ków i operatorów maszyn drogowych 
zatrudni Przedsiębiorstwo Budowlano 
Drogowe w Koluszkach. CV  
na e-mail: buddrogstan@wp.pl,  
tel. 601-22-72-16, 609-759-659, 
605-053-812
Zatrudnię kierowcę kat. C , mile 
widziane uprawnienie na HDS  
tel. 667-583-078 
Zatrudnię pracownika fizycznego 
na skład budowlany w Koluszkach, 
ul Przejazd 16, tel. 693-166-459
Zatrudnię kierowcę na skład 
budowlany w Koluszkach ul. 
Przejazd 16, tel. 693-166-459
Zatrudnię murarzy, 604-543-817
Zatrudnię pracownika do robót 
ziemnych, 665-183-407

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
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 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

ZDROWIE
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

RÓŻNE
DJ na Imprezy, 720-717-817

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam dom piętrowy rodzinny  
z basenem w centrum Koluszek. 
Wszystkie media, tel. 668-60-91-91
Sprzedam dom lub zamienię  
na mieszkanie, 606-662-128
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. Borowiec-
ka róg Wschodniej, tel. 605-169-391
Kupię działkę, ziemię lub gospodar-
stwo rolne, tel. 536-996-026

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 900 m2, Koluszki,  
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684 
lub 601-258-627

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      
Wynajmę lokal mieszkalny  
z podwórkiem na obrzeżach Koluszek 
z możliwością prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, 797-921-187
Do wynajęcia mieszkanie  
w Skierniewicach, 512-472-082
Do wynajęcia dom w Koluszkach, 
tel. 608-641-850
Wynajmę ok 200 m2 powierzchni 
magazynowej, Łódzka 43, Brzeziny, 
tel. 508-301-005
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 lokal handlowo-usłu-
gowy 42 m2, Koluszki, ul. Targowa, 
693-45-00-93
Kwatery pracownicze, 693-97-97-01
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Zadbaną przyczepę kempingową 
Adria Adora 532 UK 2007r., 
28.500zł, tel. 505-424-763
Pszenicę jarą, 692-228-058
Motocykl ZONGSHEN poj. 250, 
511-004-726 

OGŁOSZENIA DROBNE

Kino nieczynne do odwołania
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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

Przerwy w dostawach prądu
 � 20.03.2020 r. w godz. 8:00 do 12:00: Borowa ul.: Borowiecka Nr  

od 9 do 17, Gałków Mały ul.: Borowiecka Nr 10, 19, 25, 27, 34 i 38, 
Wschodnia Nr 4, 6 i 8.

Zatrudnię pracownika do prac porządkowych zewnętrznych, 
umowa o pracę! tel. 721-728-900

Piszcie:  
Jak spędzacie czas w domach?

Koronawirus zmienia życie w Polsce. Większość obywateli przeby-
wa w domach. Zamknięto placówki oświatowe i kulturalne. Wierni zosta-
li zwolnieni z obowiązku udziału w niedzielnych mszach świętych. 

Drodzy mieszkańcy jak spędzacie czas w swoich domach? Macie ja-
kieś fajne patenty na rozrywkę? Może przytrafiło wam się coś zabawne-
go? Piszcie, przesyłajcie zdjęcia, dzielcie się. Będzie nam raźniej, podbu-
dujemy się troszkę na duchu.

Redakcja „Tydzień w Koluszkach”

UWAGA: Przekazujmy sobie  
informacje za pośrednictwem gazety

Co prawda gazeta nie rozwiąże piętrzących się problemów, ale może 
okazać się dobrym narzędziem do przekazywania informacji. Jeżeli wi-
dzisz, że coś nie funkcjonuje dobrze na terenie naszej gminy, a można to 
poprawić, jeżeli widzisz że czegoś brakuje, chcesz komuś coś zasugero-
wać z dobrą intencją, pisz do nas. 

Komunikaty będziemy przedrukowywać. W ten sposób informacja o 
danym problemie będzie miała szansę trafić do odpowiedniego adresata. 
Prosimy jednak, by były to merytoryczne komunikaty, a nie listy z wypo-
wiadanymi żalami i politycznymi aluzjami. Wszelkiego rodzaju sztur-
chańce i uszczypliwości będziemy pomijać. Mamy się integrować, a nie 
dzielić. Pomagać sobie, a nie oskarżać. 

Redakcja „Tydzień w Koluszkach” 
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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

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

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
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Zapanowaliśmy nad problemem  
bezpańskich psów 

Bardzo dobre informacje 
przynosi analiza gminnych danych 
w temacie przeciwdziałania bez-
domności zwierząt. W okresie od 
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. do 
schroniska oddano jedynie 31 
psów z terenu Gminy Koluszki. To 
spora zmiana, biorąc pod uwagę, 
że na przestrzeni ostatnich lat śred-
nio oddawaliśmy od 50 do 60 psów 
rocznie. Rewolucję, jaka zaszła w 
temacie bezpańskich psów, jeszcze 
lepiej obrazują kwoty, jakie wyda-

jemy na ich utrzymanie. W 2019 r. 
na ten cel gmina przeznaczyła 84 
tys. zł. Łącznie od 2016 r. do 2019 
r. było to ponad 380 tys. zł.

Tymczasem w latach 2011-
2014 całkowita kwota przeznaczo-
na na hotelowanie zwierząt w 
schroniskach wyniosła 1,3 mln zł. 
W rekordowym 2013 roku na 
utrzymanie bezpańskich psów wy-
daliśmy aż 458 tys. zł. 

Tak drastyczne zbicie kosztów 
nie było oczywiście efektem jedne-
go „cudownego” działania. Był to 
raczej powolny proces, na który 
składał się szereg różnego rodzaju 
działań, jak weryfikacja zasadno-
ści przekazywania psa do schroni-
ska, kontrole psów właściciel-
skich, akcja adopcji czworonogów, 
znakowanie i wprowadzenie bazy 
psów w gminie z jednoczesnym 
przełożeniem na skuteczniejsze 
odszukiwanie właścicieli zaginio-
nych zwierząt, czy w końcu zmia-
na niekorzystnej umowy z po-
przednim schroniskiem. Obecnie 
gmina nie płaci już co miesiąc za 
utrzymanie psa, ale przekazuje jed-
norazową większą opłatę za odda-
nie psa do schroniska. Oddanie 
czworonoga oczywiście nie ozna-
cza, że gmina pozbywa się jedynie 

problemu i całkowicie zapomina o 
zwierzęciu. 

- Przynajmniej raz w roku pra-
cownik naszego Urzędu jedzie na 
stosowną kontrolę do schroniska. 
W jej trakcie sprawdzamy nie tyl-
ko warunki przetrzymywania 
zwierząt, ale historię każdego od-
danego psa. Weryfikacji podlegają 
m.in. informacje o podjętych za-
biegach, stanie zdrowia czy podję-
tej adopcji. Jeżeli naszych planów 
nie pokrzyżuje walka z epidemią 

koronawirusa, najbliższą kontrolę 
przewidujemy na kwiecień - infor-
muje Mateusz Karwowski, dyrek-
tor Wydziału Inwestycji i Rozwoju 
Gospodarczego w Urzędzie Miej-
skim w Koluszkach.         

W najbliższym czasie gmina 
zamierza wpisać do gminnego pro-
gramu opieki nad zwierzętami 
również zadanie związane ze 
współfinansowaniem sterylizacji i 
kastracji psów właścicielskich.

Na koniec dodajmy, że bardzo 
dobre efekty przynosi współpraca z 
lokalnymi społecznymi działaczami, 
którzy głęboko w sercu mają wypi-
saną pomoc dla czworonogów. Przy-
kładem jest tu chociażby Monika 
Tomporek i Emilia Pawełek, które 
jako administratorki grupy powstałej 
na portalu społecznościowym Face-
book - „Zaginione/znalezione/po-
trzebujące zwierzęta – Koluszki i 
okolice”, wraz z innymi grupami z 
województwa łódzkiego, pomagają 
zagubionym zwierzętom wrócić do 
swoich domów, a właścicieli wspie-
rają w szukaniu ich pupili.

- Nasze zaangażowanie w sy-
tuacje prozwierzęce ma charakter 
bezinteresowny i typowo społecz-
ny, wynika z miłości do zwierząt i 
niezgody na ich złe traktowanie. 

Współpracujemy z fundacjami, 
schroniskami, osobami prywatny-
mi, gabinetami weterynaryjnymi, 
szukając domów tymczasowych 
lub stałych. Utrzymujemy również 
ścisły kontakt z pracownikami 
Urzędu Miejskiego w Koluszkach 
i Schroniska dla Zwierząt w Za-
wierciu. Dzięki nim zdobywamy 
aktualne informacje o stanie zdro-
wotnym zwierząt i zdjęcia, które 
wykorzystujemy do zamieszczania 
ogłoszeń w „Tygodniu w Kolusz-
kach” i w internecie. Informujemy 
ich także o bezdomnych, jak i wła-
ścicielskich zwierzętach, potrzebu-
jących szybkiej pomocy lub reak-
cji ze strony służb. Z kolei osobom, 
które zgłaszają się do nas, służymy 
poradą i przekazujemy im ważne 
informacje. Czasami same jeździ-
my po terenie gminy i szukamy lub 
zabezpieczamy zwierzęta. Korzy-
stamy także z nieocenionej pomo-
cy wielu ludzi, którzy chętnie dołą-
czają się do naszych inicjatyw, ale 
też działają we własnym zakresie. 
Tych osób jest coraz więcej - wyja-
śnia Monika Tomporek. 

Dzięki współpracy samorządu 
z mieszkańcami i skutecznym dzia-
łaniom podejmowanym przez 
schronisko w Zawierciu, z którym 
gmina ma podpisaną umowę, wiele 
psiaków po odwiezieniu do schro-
niska, błyskawicznie znajduje nowy 

dom. Efekt jest taki, że obecnie w 
schronisku pozostają tylko 4 psy 
odłowione na terenie Gminy Ko-
luszki. Reszta została adoptowana. 

(pw)

SZUKA WŁAŚCICIELA
LUB NOWEGO DOMU!

PIES ZNALEZIONY
W GMINIE KOLUSZKI w 2020 r.

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



Wyjątkowa inicjatywa kibiców FC Koluszki Widzew Łódź!

POMOC KIBOLA DLA SENIORA

- Jako grupa kibicowska nie możemy przejść obok wydarzeń jakie 
mają miejsce w Polsce, jak i na świecie. Chcąc pomóc osobom, które 
boją się rozprzestrzeniającej się epidemii, do czasu ustabilizowania się 
sytuacji z wirusem, uruchamiamy akcję „Pomoc Kibola Dla Seniora” - 
czytamy w komunikacie rozsyłanym za pomocą nośników interneto-
wych.

Na czym polega akcja kibiców? Grupa wyselekcjonowanych osób 
codziennie od 8:00 do 15:00 będzie zbierała zapisy na zakupy dla osób 
starszych, samotnych oraz w potrzebie. Zakupy dostarczane będą mię-
dzy godziną 16:00 a 19:00. Całość akcji zaplanowana została w oparciu 
o najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny osób dostarczających, 
a także odbierających żywność. Zamówienia można składać telefonicz-
nie lub wiadomością SMS na specjalnie do tej akcji uruchomione nume-
ry. Wystarczy podać: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz listę 
zakupów. 

(pw)


