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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, 44 725 69 00

OSP Koluszki – 44 714 58 27
Pogotowie Ratunkowe – 999

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

501 648 560

Wykaz opłat w 2020 roku

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

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

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

Nocna i Świąteczna  
Opieka Zdrowotna 

Szpital Specjalistyczny Brzeziny 
Powiatowe  

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
w Brzezinach

ul. M. Skłodowskie-Curie 6

46 874 20 11

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

3.04.  
ul. Sikorskiego 6A

4.04.  
ul. 3 Maja 8

5.04.  
ul. 3 Maja 19G

6.04.  
ul. Brzezińska 54

7.04.  
ul. Przejazd 6

8.04.  
ul. 11 Listopada 33

9.04.  
ul. Żwirki 2
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Nowy rodzaj zabezpieczenia  
dla służby zdrowia

Firma wysokich technologii CMPLAST z Długiego przestawiła 
swoje linie produkcyjne i wyprodukowała specjalne przyłbice dla służby 
zdrowia. Zabezpieczenia na twarz trafiły do koluszkowskich przychodni, 
pogotowia ratunkowego i na SOR do Brzezin. 

Kradną płyn do dezynfekcji
Mieszkańcy gminy donoszą, że 

zaobserwowano kradzieże płynu do 
dezynfekcji, który bezpłatnie przeka-
zała mieszkańcom gmina. Przypomnij-
my, że środek rozwożą strażacy z OSP. 
Ze względów bezpieczeństwa epide-
miologicznego płyn zostawiany jest 
pod drzwiami lub na ogrodzeniu. 

- Niestety z miejsc, w których stra-
żacy mają zanotowaną dostawę, dzwo-
nią mieszkańcy i alarmują o braku pły-
nu. Bywają nawet zgłoszenia z kilku 
mieszkań w tej samej klatce - informuje 
Mateusz Karwowski, dyrektor Wydzia-
łu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego 
w Urzędzie Miejskim w Koluszkach.

(pw)

Piekarnia wspiera szpitale
Piekarnia Olszyńskich z Koluszek, dostarcza bezpłatnie swoje wyro-

by do szpitali. Trafiają one do lekarzy i całego personelu medycznego. - 
Dziękujemy za ich opiekę, jak i również dziękujemy naszym dzielnym 
ekspedientkom, kierowcom, piekarzom i cukiernikom, którzy codzienne 
z poświęceniem swojego zdrowia przychodzą do pracy - komentują 
przedstawiciele piekarni.                                                                       (pw)

Nabożeństwa on-line w Koluszkach 
29 marca odbywały się próbne transmisje internetowe Mszy Świętej 

z kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach. Za kilka dni zo-
stanie uruchomiona transmisja wszystkich nabożeństw (szczegółowa in-
formacja zostanie zamieszczona na stronie parafii i www.koluszki.pl). 
Relacje na żywo będą możliwe dzięki doprowadzeniu do kościoła łącza 
światłowodowego (bardzo szybkiego internetu). W Wielki Czwartek i 
Wielki Piątek łączmy się o godz. 18.00. Wigilię Paschalną (sobota) o 
godz. 18.00 poprowadzi ks. biskup Ireneusz Pękalski, który na zakończe-
nie liturgii pobłogosławi miasto Najświętszym Sakramentem. Rezurekcja 
wraz z błogosławieństwem odbędzie się o 6.00 (nie będzie procesji). 

SPOWIEDŹ: piątek i sobota to dni spowiedzi i indywidualnej mo-
dlitwy. Przez cały dzień w kościele NP NMP będzie możliwość spowie-
dzi. Księża będą posługiwać w konfesjonale w piątek od godz. 10.00 do 
18.00, w sobotę w godz. 8.00 - 18.00. W czasie spowiedzi będzie trwała 
adoracja Najświętszego Sakramentu. 

Na czas walki z pandemią pamiętajmy o wszystkich zasadach bez-
pieczeństwa, które obowiązują w tym czasie. Przede wszystkim w koście-
le może przebywać maksymalnie 5 osób. Oznacza to, że nie wszyscy 
chętni mogą brać udział we Mszy św. w kościele. Niech to będą przede 
wszystkim osoby zamawiające intencje Mszy św. Obostrzenie dotyczy 
również czasu spowiedzi, oraz czuwania w ciemnicy i przy grobie pod-
czas Triduum Paschalnego.

(pw)

Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej  
w Koluszkach 

- W Wielkim Tygodniu księża dyżurować będą w konfesjonałach w 
godzinach 10.00 – 12.00 oraz 15.00 – 17.00.

Parafia Świętej Trójcy w Gałkowie Dużym
- Na parafialnym Facebooku przeprowadzono próbę transmisji Mszy 

św. o 11:30. Powyższa metoda transmisji najprawdopodobniej zostanie 
wykorzystana podczas Triduum Paschalnego.

- Kościół otwarty jest przez cały dzień. Można też prosić każdego 
dnia o spowiedź, by przygotować się do Świąt Wielkanocnych. 

Ze względu na wprowadzenie nowych obostrzeń w czasie 
epidemii, od 1 kwietnia nie można korzystać z roweru miejskiego.
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Nietrzeźwy kierujący próbował  
uciec, został zatrzymany

Dwóch mężczyzn wjechało fiatem do rowu po czym zaczęli uciekać 
z miejsca zdarzenia. Po pościgu przez koluszkowskich policjantów zosta-
li natychmiast schwytani. Jak się okazało 31 – letni kierujący miał w or-
ganizmie blisko 2,4 promila. Jego pasażer również był pijany. Kierowca 
fiata usłyszał już zarzut kierowania pod wpływem alkoholu za co grozi 
kara do 2 lat pozbawienia wolności.

28 marca 2020 roku, tuż po godzinie 22:00,  policjanci ogniwa patro-
lowo-interwencyjnego koluszkowskiej komendy dostali zgłoszenie od ofi-
cera dyżurnego, iż w Będzelinie wjechał do rowu samochód, z którego wy-
szli dwaj młodzi mężczyźni. Mundurowi natychmiast pojechali we 
wskazane miejsce. Dojeżdżając do celu zauważyli dwóch mężczyzn, którzy 
na ich widok zaczęli uciekać w pobliską uliczkę. Koluszkowscy stróże pra-
wa natychmiast za nimi pobiegli. Po kilkusetmetrowym pościgu mężczyź-
ni zostali zatrzymani. Jak się okazało 31 – latek kierował porzuconym w ro-
wie fiatem mając ponad 2,4 promile a jego 31 – letni kompan miał w 
organizmie ponad 2 promile. Na miejscu zdarzenia był również świadek, 
który potwierdził, że jeden z mężczyzn kierował samochodem a drugi był 
pasażerem. Mężczyźni zostali zatrzymani a noc spędzili w policyjnym 
areszcie. Po wytrzeźwieniu 31 – letni kierujący usłyszał zarzut kierowania 
pojazdem pod wpływem alkoholu za co grozi mu kara do 2 lat więzienia.

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

Arcybiskup Ryś dał przykład
W ubiegłym tygodniu metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś 

zaapelował do łodzian o pomoc w zakupie respiratorów dla szpitala im. 
Barlickiego w Łodzi. Jednocześnie abp. Ryś sam ufundował jedno takie 
urządzenie, a na drugie przekazał środki z kasy Archidiecezji Łódzkiej.

– Wszystkich zapraszam do tego konkretnego czynu, pomocy przy 
zakupie respiratorów do łódzkiego szpitala. Wiem, że się nie zawiodę się 
na waszej hojności. – mówił abp Grzegorz Ryś.

W ciągu zaledwie kilku dni udało się pozyskać ok. miliona złotych. 
Ponieważ powyższa kwota znacznie przekroczyła oczekiwania, w poro-
zumieniu z łódzką kurią samorząd lekarzy będzie chciał wesprzeć także 
inne szpitale, zmagające się z problemami w związku z epidemią korona-
wirusa. Poniżej zamieszczamy nr konta dla chętnych darczyńców. 

Respirator dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
im. Norberta Barlickiego w Łodzi. 

Bank PKO BP SA I Oddział w Łodzi 
98 1020 3352 0000 1602 0010 0362 
Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi 

z dopiskiem – darowizna

Jesteś na kwarantannie?  
– koniecznie przeczytaj!

Aktualnie na terenie województwa łódzkiego policjanci kontrolują 
ponad 8 i pół tysiąca osób poddanych kwarantannie. Od 1 kwietnia zmie-
niamy formułę tych sprawdzeń. Teraz patrole będą pojawiać się codzien-
nie pod niektórymi adresami, tam gdzie jest problem z przestrzeganiem 
kwarantanny, oraz pod tymi adresami, gdzie ta kwarantanna się rozpoczy-
na. Tylko w szczególnych wyjątkach można nie korzystać z aplikacji 
KWARANTANNA DOMOWA. Z zasady jest od 1 kwietnia 2020 roku 
obowiązkowa. Wszystkie osoby objęte kwarantanną zachęcamy do sko-
rzystania. To pozwoli odciążyć nas policjantów a zadań nam nie brakuje. 
Zapewni też dopływ bieżących informacji i możliwość zwrócenia się z 
potrzebami.

Aplikacja daje m.in. możliwość zgłoszenia się do lokalnych ośrod-
ków pomocy społecznej, które w uzasadnionych sytuacjach, mogą dostar-
czać leki, czy artykuły spożywcze.

Z obowiązku korzystania z aplikacji Kwarantanna domowa zwolnio-
ne są osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzące lub niedowidzące), a także 
osoby, które właściwym służbom złożyły oświadczenie, że nie są abonen-
tami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają urzą-
dzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie aplikacji. Oświadcze-
nie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej. Można je złożyć 
telefonicznie 22 165 57 44.

Wzór oświadczenia znajdziesz na stronie www.gov.pl/kwarantanna-
-domowa

Na tej stronie znajdziecie też odpowiedzi na najczęściej pojawiąjące 
się pytania na temat działania aplikacji, w tym – jak przygotować telefon 
do jej zainstalowania, jakie dane i jak wykorzystuje (spokojnie, aplikacja 
jest bezpieczna – zdjęcia są usuwane po odbyciu kwarantanny), czy co 
zrobić w przypadku kiedy macie problem z wykonaniem zadania. Ko-
niecznie przeczytajcie!

Kary na osoby, które nie będą przestrzegać wprowadzonych w celu 
ograniczenia epidemii zasad, będą nakładane w trybie szybkiej ścieżki. 
Mogą sięgnąć nawet 30 tys. złotych. O wysokości decydować będą in-
spektorzy sanitarni w porozumieniu z policją. Funkcjonariusze zobowią-
zani są do przekazywania Inspekcji Sanitarnej informacji dotyczących 
bulwersujących przypadków wyłamywania się z zasad zwalczania epide-
mii w naszym kraju.

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

Pamiętamy: Papież Jan Paweł II zmarł  
2 kwietnia 2005 roku, o godz. 21:37,  

w wieku 84 lat.
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- Jako radny Rady Miejskiej w 
Koluszkach, działając w oparciu o 
przepisy dotyczące produktów bio-
bójczych (Rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego nr 528/2012) 
oraz ustawę o produktach biobój-
czych z 9 października 2018 r., ale 
przede wszystkim mając na uwa-
dze zdrowie, a nawet życie miesz-
kańców gminy Koluszki, w związ-
ku z pandemią Covid-19 wzywam 
władze gminy Koluszki do zaprze-
stania dystrybucji „środka ogólno-
czyszczącego” jako środka dezyn-
fekującego i wprowadzanie 
konsumentów, tj. mieszkańców na-
szej gminy, w błąd, a tym samym 
narażanie ich zdrowia i życia po-
przez sugerowanie błędnego zasto-

sowania tego środka. W związku z 
tym, iż do dziś, czyli do 26.03.2020 
r., ww. środek nie został zarejestro-
wany w Urzędzie Rejestracji Pro-
duktów Leczniczych Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobój-
czych jako środek dezynfekujący, 
dystrybucja tego środka w obecny 
sposób rażąco narusza prawo. Jed-
nocześnie wzywam do zamiesz-
czenia we wszystkich środkach 
przekazu, jakimi dysponuje gmina 
Koluszki, informacji, że mieszkań-
cy zostali wprowadzeni w błąd 
oraz że środek ten jest środkiem 
czyszczącym, a nie dezynfekują-
cym i na tę chwilę nie posiada po-
zwolenia umożliwiającego jego le-
galne wprowadzenie na rynek jako 
środka dezynfekującego. Ponadto 
wzywam do przekazania tym 
mieszkańcom, którym ten środek 
został już dostarczony, ulotki in-
formacyjnej ze składem, sposobem 
użycia oraz przeznaczeniem tego 

Płyn do dezynfekcji: walka polityczna  
czy troska o życie mieszkańców?

Radny zarzucił gminie  
okłamywanie mieszkańców

produktu. W przeciwnym razie 
będę zmuszony poinformować o 
nielegalnych działaniach gminy 
odpowiednie organy: Sanepid, 
Urząd Rejestracji Produktów Lecz-
niczych Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych, Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów, Państwową Inspekcję 
Handlową, Prokuratora Generalne-
go Zbigniewa Ziobro - czytamy w 
piśmie przekazanym do Urzędu 
Miejskiego przez radnego Marcina 
Szadkowskiego. Powyższa infor-
macja bez ostatniego zdania, zosta-
ła również upubliczniona przez 
radnego na portalu internetowym. 

Do pierwszej konfrontacji w 
sprawie płynu do dezynfekcji roz-
prowadzanego wśród mieszkań-
ców przez gminę, doszło podczas 
nadzwyczajnej sesji Rady Miej-
skiej w Koluszkach, która odbyła 
się 25 marca. Podczas posiedzenia 
radny zarzucił gminie, że rozpro-
wadza płyn, który nie został zare-
jestrowany jako środek dezynfeku-
jący. Radny Szadkowski, jako 
rolnik, próbował również na pod-
stawie swoich doświadczeń z za-
bezpieczaniem się przed wirusem 
ASF u świń, wytłumaczyć radnym, 
że płyn nie został opatrzony sto-
sowną instrukcją użycia, a tym sa-
mym nie zadziała dezynfekująco 
na ludzi. Jego wystąpienie zostało 
jednak przerwane. Przewodniczą-
cy Rady uznał, że dalsza polemika 
nie ma sensu: - Proponuję używać 
tego płynu, jakiegokolwiek jaki 
jest, bo na pewno to krzywdy nie 
wyrządzi, a może przynieść skutek 
pozytywny - podsumował prze-
wodniczący Rady, a zarazem le-
karz weterynarii Mirosław Supera. 
Przewodniczący tłumaczył także, 
że obecnie mamy sytuację nad-
zwyczajną, i w kontekście braku 
dostępu do płynów dezynfekują-
cych, podobne środki na bazie al-
koholu są nawet zalecane do spo-
rządzania własnoręcznie w swoim 
domu. Muszą jednak dysponować 
odpowiednim stężeniem alkoholu 
powyżej 60 proc., który jest w sta-
nie zniszczyć osłonkę wirusa.

Dodajmy, że podobna analo-
gia zachodzi z wieloma maseczka-
mi uruchamianymi do produkcji w 

trybie awaryjnym. Nie dysponują 
one atestami, ale są na przykład 
używane przez służby niemedycz-
ne w szpitalach. Nawet lekarze 
wychodzą bowiem z założenia, że 
lepiej mieć maseczkę bez atestu, 
niż żadnego zabezpieczenia. Nikt 
nie daje jednak gwarancji, że ma-
seczka zadziała.   

W ramach odpowiedzi do za-
rzutów radnego Marcina Szadkow-
skiego, podczas sesji odniósł się 

również Mateusz Karwowski, dy-
rektor Wydziału Inwestycji i Roz-
woju Gospodarczego w Urzędzie 
Miejskim w Koluszkach: 

- Takiego poziomu nie spo-
dziewałem się nawet po Panu, a na-
prawdę już dużo widziałem. Rozu-
miem, że zna się Pan na hodowli 
świń, ale niekoniecznie na płynach 
dezynfekujących. Jeżeli uważa Pan, 
że kupiliśmy środek który nie został 
przebadany i przekazany do urzędu 
o którym Pan wspomina, to mam 
nadzieję, że weźmie Pan odpowie-
dzialność za swoje słowa. Pragnę 
poinformować i zapewnić miesz-
kańców, że płyn jest bezpieczny, że 
jest wykonany według wszelkich 
norm. Został nabyty przez nas od 
firmy z Koluszek, która bierze za 
niego pełną odpowiedzialność. W 
sytuacji, gdy nasi mieszkańcy nie są 
w stanie zaopatrzyć się w płyny do 
dezynfekcji, Pan stara się uprawiać 
politykę. Rozumiem, że ma Pan 
dużo czasu wolnego, ale proszę go 
mądrze wykorzystywać. 

Z informacji udostępnionych 
przez firmę POL-HUN, która odpo-
wiada za produkcję omawianego 

płynu, wynika, że firma otrzymała 
już z Urzędu Rejestracji Produk-
tów Leczniczych, Wyrobów Me-
dycznych i Produktów Biobój-
czych, pozwolenie (nr 0202/
TP/2020) na udostępnianie na ryn-
ku i stosowanie produktu biobój-
czego „Płyn do dezynfekcji po-
wierzchni SPLASH”, który w 
identycznym składzie rozprowa-
dzany jest przez gminę. W skład 
płynu, który otrzymali nasi miesz-

kańcy, wchodzi: ALCOHOL 60,0-
80,0%; CAPRYLIC/CAPRYL GLU-
COSIDE 0,1-1,0%; CITRIC ACID 
0,01 – 0,1%; WATER do 100%. 

Dodajmy, że słowa o uprawia-
niu polityki użyte przez dyrektora 
Mateusza Karwowskiego nie wzię-
ły się znikąd. Oliwy do ognia dole-
wa bowiem fakt, że gmina toczy z 
radnym spór prawny. W sierpniu 
Rada Miejska w Koluszkach pod-
jęła uchwałę o odebraniu Marcino-
wi Szadkowskiemu mandatu rad-
nego, ze względu na nieuprawnione 
użytkowanie gminnych działek w 
trakcie wykonywania funkcji rad-
nego. 

Pierwsze odwołanie złożone 
przez Marcina Szadkowskiego zo-
stało odrzucone wyrokiem Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Łodzi (Sąd przyznał rację 
gminie). Obecnie na skutek złożo-
nej skargi kasacyjnej Naczelny Sąd 
Administracyjny nakazał Woje-
wódzkiemu Sądowi Administracyj-
nemu ponowne rozpatrzenie spra-
wy z uwzględnieniem kolejnych 
argumentów radnego.

(pw)

Środki do walki z koronawirusem
„Najlepszym sposobem walki z koronawirusem jest woda z my-

dłem lub środek dezynfekujący zawierający, co najmniej 60% alkoho-
lu. Woda utleniona ma działanie bakteriobójcze. Nie powinna być  
stosowana do walki z koronawirusem” - informacja pochodzi z Serwi-
su Ministerstwa Zdrowia i NFZ pacjent.gov.pl. Na butelce z płynem 
rozprowadzanym przez gminę widnieje informacja, że środek zawiera 
powyżej 60 proc. alkoholu.
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Celebracje Wielkiego Tygodnia 2020 r. 
w Archidiecezji Łódzkiej – zarządzenie

Mając na uwadze zdrowie i 
bezpieczeństwo wiernych w 
związku z sytuacją zagrożenia 
epidemiologicznego, w zgodzie z 
aktualnie obowiązującymi zarzą-
dzeniami władz państwowych, 
zostają wprowadzone następują-
ce zasady celebracji Wielkiego 
Tygodnia w parafiach Archidiece-
zji Łódzkiej:

W każdym zgromadzeniu może uczestniczyć 5 osób, nie licząc cele-
bransów, zredukowanej do niezbędnego minimum służby liturgicznej i 
kościelnej (np. organista, zakrystianin);

Zgodnie z decyzją Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego celebracje 
Wielkiego Tygodnia powinny być sprawowane we wszystkich kościołach 
parafialnych i kaplicach publicznych. Ponadto Arcybiskup Metropolita 
Łódzki usilnie prosi, aby wszystkie wspólnoty zakonne męskie i żeńskie 
sprawowały liturgię Triduum w swoich kaplicach domowych;

Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w transmisjach prowa-
dzonych przez mass-media. Liturgie pod przewodnictwem Arcybi-
skupa Metropolity Łódzkiego w archikatedrze łódzkiej transmito-
wane przez TVP3, Toya, radio i internet będą się odbywać w 
następujących godzinach:
– Msza święta Niedzieli Palmowej o godz. 9.00 
– Msza świętą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godz. 19.00 
– Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 19.30 
– Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 21.00. 

Przypominamy, że w dni Triduum Paschalnego udział w wieczor-
nych celebracjach liturgicznych można zastąpić odmówieniem Liturgii 
Godzin: w Wielki Czwartek i Wielki Piątek – Nieszporów, w Wielką So-
botę – Godziny Czytań z Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego;

Msze święte Niedzieli Palmowej powinny odbywać się bez procesji 
(III forma przewidziana przez Mszał Rzymski);

Msza święta Krzyżma będzie sprawowana w pierwszą sobotę po 
ustaniu epidemii. Jeśli zabrakłoby w parafiach Oleju Krzyżma lub Cho-
rych, można je otrzymać w katedrze. W Mszy Wieczerzy Pańskiej zaleca 
się opuszczenie mandatum. Zgodnie z polską tradycją zachowujemy ob-
rzęd przeniesienia Najświętszego Sakramentu do tzw. ciemnicy w Wielki 
Czwartek i do „grobu” Pańskiego w Wielki Piątek;

Zachęcamy wiernych do indywidualnej adoracji Najświętszego Sa-
kramentu w tzw. ciemnicy i „grobie” Pańskim, tak jednak, aby zachować 
główną zasadę zgromadzeń do 5 osób;

W liturgii Wielkiego Piątku oddajemy cześć Krzyżowi przez przy-
klęknięcie lub głęboki skłon, bez pocałunku czy dotyku. Można także za-
stosować formę adoracji Krzyża bez podchodzenia, w milczeniu. Z ado-
racją Krzyża nie łączymy zbiórki ofiar na Ziemię Świętą. Zgodnie z 
zaleceniem Ojca Świętego Franciszka odbędzie się ona w niedzielę 13 
września.

W tym roku rezygnujmy z obrzędu błogosławieństwa pokarmów 
wielkanocnych w formie publicznej. Obrzęd ten zastępuje błogosławień-
stwo posiłku dokonane w domu przed śniadaniem wielkanocnym. Tekst 
znajduje się w załączeniu i na stronie internetowej archidiecezji. Prosimy, 
aby Księża Proboszczowie umieścili ją na stronach internetowych parafii 
oraz zadbali o dostarczenie jej do osób samotnych i starszych;

Podczas celebracji liturgii Wigilii Paschalnej i Niedzieli Zmartwych-
wstania Pańskiego nie organizujmy procesji rezurekcyjnej. Należy ją za-
stąpić chwilą adoracji Najświętszego Sakramentu połączoną z biciem 
dzwonów.

Należy nadal zachowywać zalecenia wydane w Zarządzeniach z 
dnia 14 i 24 marca br.

Biskup Ireneusz Pękalski 
Wikariusz Generalny

Obrzęd błogosławieństwa pokarmów  
na stół wielkanocny dokonywany  
w domu przed śniadaniem wielkanocnym

Przepełnieni 
wielkanocną rado-
ścią, zasiądziemy do 
świątecznego stołu i 
podzielimy się wza-
jemną życzliwością 
przy składaniu sobie 
życzeń. Nowe życie 
Zmartwychwstałego 
Pana symbolizuje 
poświęcone jajko, 
którym także dzieli-
my się wzajemnie. 
Prośmy Chrystusa 
Pana, zawsze obec-
nego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół 
wielkanocny. (Nie poświęcamy pokarmów wodą święconą).

Ustalono wysokość opłat 
za pobyt w żłobku

30 kwietnia 2020 r. mija okres, w którym rodzice nie ponosili odpłat-
ności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koluszkach. 
Przez 2 lata gmina korzystała bowiem ze wsparcia finansowego w ramach 
realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Od maja ro-
dziców już nie będą obowiązywać ograniczenia w naborze, ale jednocze-
śnie w życie wejdzie cennik za usługi.  

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Koluszkach, opłata za pobyt 
została ustalona w wysokości 312 zł miesięcznie, czyli na poziomie 12 
proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Powyższa kwota przewiduje 
opiekę do 10 godzin dziennie. Każda dodatkowa godzina opieki, związana 
z koniecznością pozostania opiekuna po 10 godzinach, została ustalona na 
poziomie 26 zł za godzinę (1 proc. minimalnego wynagrodzenia). Opłata za 
wyżywienie dziecka wyniesie 9 zł za jeden dzień (5 posiłków).           (pw)

Wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy
„Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś 

uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania 
przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a póź-
nym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi po-
siłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między 
nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, aby-
śmy, mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. 
Chlebie żywy który zstąpiłeś z nieba i w Komunii św. dajesz życie świa-
tu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę 
chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustko-
wiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem 
dla swoich uczniów.

Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, 
pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy je-
dli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty 
spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy Pobłogosław także naszą 
sól, aby chroniła nas od zepsucia.

Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, 
znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich 
i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z 
nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie 
Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen”.
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Co się zmienia?
Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu 

może wyjść tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy pla-
że są zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. 
Zawieszona została działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych i 
tatuaży. Co jeszcze się zmienia?

Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie 
 • Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płace-
nia

 • Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), 
a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle 
osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3.

 • PRZYKŁAD To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym mo-
mencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

 • Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne.
 • Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy
 • Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Z tą 
różnicą, że liczba osób przebywających na targu nie może być większa 
niż trzykrotność liczby punktów handlowych.

 • PRZYKŁAD Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, 
to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 
60 klientów.

 • Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe
 • Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile 
wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.

 • PRZYKŁAD Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym mo-
mencie na jej terenie może przebywać 10 osób. 

Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obo-
wiązki dla wszystkich sklepów
W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane muszą być za-
mknięte, Natomiast wszystkie sklepy muszą się dostosować do nowych, 
ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:
 • wszyscy klienci muszą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach,
 • w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyj-
mować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.  W pozosta-
łych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W 
tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe
 • Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krót-
koterminowego) zostają zamknięte. Mogą one funkcjonować tylko i 
wyłącznie wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie lub 
izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny.

 • Ważne! Goście, którzy przebywają w tych obiektach w momencie wej-
ścia w życie nowych przepisów, muszą się wykwaterować do czwartku, 
2 kwietnia 2020 roku. 

 • Nie dotyczy to jednak osób, które są w delegacji i korzystają z usług 
noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Dla 
tych osób hotele pozostają otwarte.

Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie 
 • Rozszerzona została lista osób, która podlega obowiązkowej kwaran-
tannie domowej. Są nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kie-
rowaną na kwarantannę. Zasady obowiązują osoby, które przebywają w 
jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 
1 kwietnia 2020.

PRZYKŁAD Jeśli więc jeden z Twoich domowników (współlokatorów) 
poddany zostanie kwarantannie od 1 kwietnia 2020 z powodu:
powrotu z zagranicy
kontaktu z zarażonym
– Ty również będziesz musiał ją odbyć.

Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fry-
zjerskich 
 • Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosme-
tyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizo-
wać również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.

 • Zawieszone zostaje również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych 
i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wy-
jątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wyma-
gana stanem zdrowia pacjenta.

Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego
 • Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wycho-
dzić z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego 
lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy. 

 • W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się 
wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wy-
jątkiem:

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, 
czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz 
również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swo-
ją zawodową działalnością.

 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki 
z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwa-
rantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz 
się przemieszczać w ramach tej działalności.

 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł 
się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, 
udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów 
miejskich
 • Wprowadzony zostaje także do odwołania zakaz przebywania na pla-
żach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz doty-
czy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicz-
nych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Ostatnie 
doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do gro-
madzenia się ludzi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.

 • Z tego też powodu ograniczamy możliwość korzystania z rowerów 
miejskich.

 • 2 metry – minimalna odległość między pieszymi
 • Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odle-
głości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

 • Wyłączeni z tego obowiązku będą: 
 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), 
 • a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poru-
szać i ich opiekunowie.  

Urzędy na pracy zdalnej
 • Instytucje publiczne swoje obowiązki wykonują zdalnie. Wyjątek 
mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwaran-
tuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.

Limit pasażerów również w pojazdach 9+ 
 • W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pa-
sażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Rozszerzamy ten 
wymóg także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w 
tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizo-
wany sposób, czy prywatnych przewoźników.

PRZYKŁAD Jeśli w busie jest 20 miejsc, to na pokład pojazdu może jed-
norazowo wejść maksymalnie 10 osób.

Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników 
Pracodawcy muszą zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim 
pracownikom. I tak:
 • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie 
o co najmniej 1,5 metra.

 • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć do-
stęp do płynów dezynfekujących.
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Rozwijająca się epidemia ko-
ronawirusa w Polsce spowodowa-
ła, że podejmowane są coraz bar-
dziej radykalne kroki. Aby ją 
ograniczyć, najpierw rząd ogłosił 
stan epidemii, potem ograniczył 
możliwość przemieszczania się. 
Niedawno zostały odwołane wy-
bory uzupełniające do rad gmin, 
m.in. w Zielonce pod Warszawą, 
Radziejowicach czy Białym Du-
najcu i Nowym Mieście nad Wartą. 
Od 1 kwietnia do odwołania każda 
osoba do 18. roku życia z domu 
wyjdzie tylko pod opieką dorosłe-
go opiekuna, a parki, bulwary czy 
tereny rekreacyjne będą zamknięte. 
Pracownicy biurowi powinni być 
od siebie oddaleni co najmniej o 
1,5 m. Za złamanie zakazów grozi 
kara od 5 do nawet 30 tys. zł. 
Oprócz tego zmieniają się zasady 
robienia zakupów w sklepach sta-
cjonarnych. Zakazanie wszelkich 
zgromadzeń i imprez publicznych 
oraz ograniczenie możliwości 
przemieszczania się spowodowały, 
że pod znakiem zapytania stanęła 
także kwestia najbliższych wybo-
rów prezydenckich. Czy w obecnej 
sytuacji wybory powinny się od-
być, czy powinny zostać odwołane 
i przesunięte na inny termin? 

We wskazanych okoliczno-
ściach, niezmiernie dziwi, że rzą-
dzący nie zważając na sytuację za-
grożenia epidemicznego panującą 
w całym kraju i ryzyko zakażenia 
tysięcy Polaków, z uporem dążą do 
przeprowadzenia wyborów prezy-
denckich w dniu 10 maja br.

Niniejszy artykuł nie powi-
nien być traktowany w wymiarze 
politycznym. Stanowi on wyraz 
troski głównie o zdrowie miesz-
kańców Gminy Koluszki i gmin 
ościennych. 

Problemy techniczne
Przeprowadzenie wyborów o 

zasięgu krajowym to ogromne 
przedsięwzięcie logistyczne i dzie-
siątki tysięcy ludzi zaangażowa-
nych w proces wyborczy.

W przypadku organizacji wy-
borów w czasie trwającej epidemii 
należałoby wyposażyć wszystkie 
osoby uczestniczące przy organiza-
cji wyborów, w odpowiedni strój 
ochronny (kombinezony, okulary, 
maski, rękawiczki, środki dezynfe-
kujące). W przypadku naszej gminy 

Epidemia a wybory  
prezydenckie

w grę wchodzi ok. 200 osób, co daje 
kilkaset zestawów potrzebnych  
podczas wyborów i poprzedzają-
cych je szkoleń oraz liczenia kart 
wyborczych przed i po wyborach.

Zgodnie z kalendarzem wy-
borczym, proces zgłaszania kandy-
datów  na członków OKW powi-
nien zakończyć się do dnia 10 
kwietnia 2020 r. Pismem z dnia 26 
marca 2020 r. Przewodniczący 
Państwowej Komisji Wyborczej 
Sylwester Marciniak, z uwagi na 
ogłoszenie na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej staniu epidemii 
dopuścił możliwość przesłania 
zgłoszenia kandydatów na człon-

ków komisji w formie skanu, za 
pośrednictwem poczty elektronicz-
nej. Nie jest przy tym wymagany 
podpis elektroniczny. W takim 
przypadku, oryginały zgłoszenia 
należy przesłać do urzędu trady-
cyjną pocztą. 

Chętni wycofują się z prac  
w komisji wyborczej

W Gminie Koluszki do prac w 
obwodowych komisjach wybor-
czych jeden z komitetów w dniu 9 
marca zgłosił 15 kandydatów. Do 
chwili obecnej nie wpłynęły żadne 
inne zgłoszenia. Obecnie Urząd 
Miejski w Koluszkach odbiera je-
dynie telefony zgłoszonych kandy-
datów z prośbą o informację, w 
jaki sposób mogą zrezygnować z 
prac w komisji wyborczej. Co za-
tem w sytuacji, gdy nie zgłosi się 
dostateczna ilość chętnych do prac 
w obwodowych komisjach wybor-
czych? Termin wyborów już pra-
wie za miesiąc, a rządzący nadal 
manipulują przy ordynacji wybor-
czej. Niepokój obywateli związany 
z epidemią jest potęgowany infor-
macjami związanymi ze zbliżają-

cymi się wyborami i istniejącym 
zagrożeniem łamania Konstytucji 
RP. Wybory zostały zarządzone w 
dniu 5 lutego 2020 r. Kalendarz 
wyborczy już wystartował, a teraz 
w trakcie kampanii podejmowane 
są działania zmierzające do zmiany 
istniejącego porządku prawnego. 
Poseł Krzysztof Sobolewski - 
wniósł do laski marszałkowskiej 
projekt zmian w Kodeksie wybor-
czym. Zakłada on, że wszyscy mo-
gliby w wyborach prezydenckich 
głosować korespondencyjnie, a ko-
misje wyborcze można by sformo-
wać bez względu na to, czy znaleź-
li się do nich ochotnicy. Czy będzie 
można wtedy kogoś wyznaczyć, 
czytaj zmusić? – pytają zaniepoko-
jeni urzędnicy. Czy Państwo i 
wszystkie jego instytucje nie po-
winny skupić się teraz na działa-
niach mających na celu troskę o 

zdrowie i życie Polaków zastana-
wiają się pewnie nie tylko miesz-
kańcy Koluszek?

Brak wytycznych pod kątem 
zabezpieczenia 

W obowiązującym stanie 
prawnym, spośród zgłoszonych 
kandydatów należy powołać i prze-
szkolić członków OKW. Tylko w 
skali Gminy Koluszki jest to ok 200 
osób.  Czy w czasie rozprzestrze-
niającego się szybko wirusa, wzra-
stającej liczby osób obejmowanych 
kwarantanną, ograniczonej pracy 
Urzędu Miejskiego, a także niepew-
nej sytuacji każdej z osób uczestni-
czących w przygotowaniu wybo-
rów, da się przeprowadzić te 
wybory prezydenckie bez ryzyko-
wania zdrowiem mieszkańców i 
urzędników? Z naszych informacji 
wynika, że do dnia dzisiejszego 
Gmina nie otrzymała z Delegatury 
Krajowego Biura Wyborczego żad-
nych wytycznych dotyczących bez-
piecznego dla obywateli przepro-
wadzenia wyborów w dniu 
10.05.2020r. Żadnych wytycznych 
dotyczących zakupu sprzętu ochro-

ny osobistej dla członków OKW i 
osób związanych z organizacją 
wyborów. Nikt nie podał wytycz-
nych dotyczących tego:
- jak ma przebiegać szkolenie 

członków obwodowych komisji 
wyborczych? Czy każda komi-
sja będzie szkolona odrębnie, by 
nie mieć styczności z członkami 
innych komisji? W takim przy-
padku sala powinna być dezyn-
fekowana co generuje nie tylko 
dodatkowe koszty, ale też i wie-
lokrotnie spowalnia cały proces 
szkolenia i rodzi problemy logi-
styczne związane z konieczno-
ścią zapewnienia odpowiedniej 
firmy, która to zrobi.

- jak postąpić, gdy pomimo za-
pewnienia należytej staranności 
i zapewnienia środków ochron-
nych, przed samymi wyborami, 
z powodu zarażenia się dwóch 
czy trzech członków komisji zo-
staną poddani kwarantannie 
członkowie wszystkich komisji? 
Skąd wziąć z dnia na dzień od-
powiednią liczbę przeszkolo-
nych osób?

- co w sytuacji, gdy przed wybo-
rami zarażeni lub poddani kwa-
rantannie zostaną pracownicy 
Urzędu Miejskiego odpowie-
dzialni za przygotowanie lokali 
wyborczych, a praca całego 
urzędu zostanie sparaliżowana?

- w jaki sposób przeprowadzić 
bezpieczne głosowanie? Jak bez 
możliwości uniknięcia bliskiego 
kontaktu pobrać kartę do głoso-
wania, czy potwierdzić jej od-
biór? Czy każdy wyborca na czas 
głosowania otrzyma maseczkę i 
rękawiczki ochronne? Czy te 
będą dostępne przed wejściem do 
lokalu? Jak zapewnić by wybor-
cy nie stykali się ze sobą?

- jak bezpiecznie przeprowadzić 
liczenie głosów? Karta do głoso-
wania przechodzi przez wiele 
rąk, a praca przez ponad 12 go-
dzin w stroju ochronnym jest 
niewykonalna.

- czy podczas prac członków ob-
wodowej komisji wyborczej taż 
ma być zachowany odstęp  
1,5 m? Jak w takiej sytuacji ko-
misja ma wykonywać swe pod-
stawowe obowiązki?

- co z obecnością mężów zaufania 
i kto ma ich wyposażać w stroje 
ochronne i gdzie mają je ubrać?

- kto, w tak krótkim czasie ma do-
starczyć do wyborców pakiety do 
głosowania korespondencyjnego, 
a później je odebrać? Czy osoby 
te będą codziennie badane, że nie 
są nosicielami koronawirusa?
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Angelika walczy o tytuł Kobiecej  
Twarzy Województwa Łódzkiego

„Dziennik Łódzki” rozpoczął 
kolejną zabawę, związaną ze zdal-
nym głosowaniem. Tym razem 
przyszedł czas na tytuł: Kobieca 
Twarz Województwa Łódzkiego. 
Niezwykle miło jest nam poinfor-
mować, że do konkursu zgłosiła się 
odważna koluszkowianka Angelika 
Kowalska. Tytuł zostanie przyznany 
w czterech kategoriach: Córka, 
Matka, Kobieta Dojrzała i Seniorka. 
W każdej kategorii 10 kandydatek, 
które otrzymają najwięcej głosów, 
zdobędzie nagrody i awans do fina-
łowego castingu, w którym laureat-
ki będą mieć szanse na zdobycie 
głównych nagród i awans do ogól-
nopolskiego finału akcji. Głosowa-
nie będzie trwać do 23 kwietnia do 
godz. 20:30. 

Angelika bierze udział w kategorii „córki”.
Dodajmy, że Angelika miała również być modelką na pokazie mody 

na Festiwalu Kolej na Kobiet. Niestety ze względu na epidemię festiwal  
został przeniesiony na inny termin. Jeżeli chcesz pomóc w karierze mło-
dej koluszkowiance, ślij sms o treści: UTR.308 na numer 72355 (koszt 
sms 2,46 zł z VAT). Obecnie Angelika znajduje się na 9 miejscu.      (pw)

Ważnym problemem związa-
nym z wyborami są też lokale wy-
borcze. W przypadku naszej gminy, 
w przeważającej części są to pla-
cówki oświatowe, które po wybo-
rach trzeba będzie zdezynfekować, 
aby można prowadzić w nich zaję-
cia z dziećmi. Są to nie tylko dodat-
kowe koszty, ale również możliwo-
ści techniczne, bowiem liczba firm 
świadczących tego rodzaju usługi 
jest mocno ograniczona. Już wiado-
mo, że we Francji pomimo zapew-
nienia środków ochrony osobistej, 
wielu z członków tamtejszych ko-
misji zaraziło się koronawirusem, a 
po wyborach liczba osób zarażo-
nych gwałtownie wzrosła.

To tyko część problemów zwią-
zanych z organizacją wyborów pre-
zydenckich zaplanowanych na dzień 
10 maja w sytuacji rozprzestrzenia-
jącej się zarazy. Powyższe pytania 
nasuwają się same, a wyjaśnienie 
tych kwestii jest istotne z uwagi na 
zagrożenia życia i zdrowia wielu 
osób, a także dla zachowania demo-
kratycznych standardów, wolnych i 
zgodnych z Konstytucją wyborów.

Komentarz gminy
Za techniczną stronę organiza-

cji wyborów odpowiada gmina. Po-

prosiliśmy Panią Sekretarz Gminy  
- Beatę Kusiak-Stanisławską o ko-
mentarz w tej sprawie: czy w sytu-
acji szybko rozprzestrzeniającego 
się wirusa COVID-19 i faktycznym 
stanie zagrożenia, możliwym jest 
zapewnienie mieszkańcom Kolu-
szek bezpiecznego udziału w wybo-
rach prezydenckich w dniu 
10.05.2020 r.? 

- Komentarz jest krótki, bo dla 
mnie sprawa jest oczywista: w cza-
sie epidemii wybory nie powinny 
się odbyć. Nikt, powtarzam nikt nie 
jest w stanie zapewnić bezpieczeń-
stwa ani mnie, ani pracownikom 
Urzędu zajmującym się wyborami, 
ani członkom obwodowych komisji 
wyborczych, ani wyborcom. Leka-
rze i pielęgniarki we Włoszech też 
mieli w pracy strój ochronny, a 
dzisiaj kilkadziesiąt z nich już nie 
żyje. Obecnie jesteśmy na „wojnie” 
z przeciwnikiem niewidzialnym, 
podstępnym i bezwzględnym. 
Taki właśnie jest koronawirus. I 
jeśli lekarze radzą, żeby pozostać 
w izolacji, to tak zróbmy, aby 
ochronić siebie i najbliższych. W 
przeciwnym razie wielu z nas nie 
weźmie już udziału w żadnych 
wyborach.

(tom)

NOWAK z KOLUSZEK  
– nowym kandydatem na prezydenta
Motto jakie przyświeca jego osobie zaczerpnął od Leonarda da Vinci: 

„Zostawiajmy po sobie dobre imię i trwałą pamięć wśród śmiertelnych”. 
Poniżej prezentujemy Jego materiał promocyjny.

WYBORY PREZYDENCKIE
Karuzela wyborcza już się kręci wkoło,
Żeby nie było smutno – piszę na wesoło.
Jestem emerytem, mam 88 lat i znam świat cały nie od święta,
Dlatego chciałbym dzisiaj kandydować na Waszego Prezydenta.
Kto Ty jesteś? Polak duży, który Polsce wiernie służy.
Kocham ludzi, kocham Boga – to najlepsza w życiu droga.
Gdy mnie wybierzecie kochani mili 
będziecie wszyscy jak w raju żyli.
Piękna będzie Polska cała 
– sprawiedliwa i wspaniała.
Posłowie będą w zgodzie żyli 
i o wyborców swoich się troszczyli.
Każdy otrzyma beczkę wina 
i sto złotych co godzina.
Będziecie Drodzy długo żyli 
i dobrym zdrowiem się cieszyli.
Czy się to spełni, dobrze o tym wiecie, 
że przekonacie się gdy mnie wybierzecie!
Życzę zdrowia, radości i samych przyjemności,
Tak czy owak jestem Nowak.

Autorem tej fraszki jest nasz czytelnik 
Pan Józef Stasiewicz

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
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Tydzień w Koluszkach nr 14

Wiedzieliśmy tylko tyle, że 
ktoś z tej rodziny przeżył piekło 
wojny i na pewno żyje ktoś z po-
tomków, czego dowodem jest na-
granie na YouTube z wywiadem, 
jakiego po hebrajsku udzielił Meir 
Tyrangiel, urodzony w Kolusz-
kach.  Niesamowitym zbiegiem 
okoliczności, udało się członkom 
stowarzyszenia Historia Koluszek 
odnaleźć i spotkać z bratanicą Me-
ira. Jej dziadek, Szoeł Tyrangiel 

mieszkał w Koluszkach przy Brze-
zińskiej 32. Przed wojną rodzina 
miała tartak w miejscu obecnego 
technikum przy ulicy Wigury, z 
ówczesnym adresem biura przy 
Brzezińskiej 28. Podczas okupacji 
stał na czele Rady Starszych, co 
było odpowiednikiem przewodni-
czącego Zarządu Gminy Wyzna-
niowej Żydowskiej. Jego stanowi-
sko tak się miało do rabina jak 
stanowisko burmistrza do probosz-
cza, zatem funkcja w społeczności 
ważna. W czasie funkcjonowania 
getta był przewodniczącym Komi-
tetu Pomocy Społecznej w Kolusz-
kach, którego zadaniem była po-
moc finansowa i farmaceutyczna 
dla najbardziej potrzebujących Ży-
dów w getcie.  Z całej rodziny Ty-
rangielów, wojnę przeżył jedynie  
Meir, zmarły w 1995 roku,  jeden z 
synów Szoela oraz bohaterka tego 
reportażu.

Guta Tyrangiel, urodzona 26 
października  1940 roku, emeryto-
wany profesor prawa. Polskę, ro-
dzinny kraj swoich przodków, opu-
ściła w  1961 roku  już jako dorosła 
dziewczyna. W latach 1968-1980 
związana z Uniwersytetem w Otta-

wie w Kanadzie, następne 16  lat 
pracowała jako adwokat oraz wy-
kładała prawo na Uniwersytecie w 
Tel Awiwie i w Ottawie. Od 1996 
roku jest na emeryturze, jednak nie 
zadowala się odpoczynkiem i spa-
cerami ze swym czworonożnym 
przyjacielem nad brzegiem Morza 
Śródziemnego w Netanii, gdzie 
mieszka oraz pięciorgiem izrael-
skich wnuków. Świetnie pisze i 
mówi po polsku. 

Wydała kilka książek po fran-
cusku, pisze poezje, eseje, a szcze-
gólnym jej zajęciem i pasją, którą 
odkryła w pewnym momencie 
swego życia, jest malarstwo, wie-
lokrotnie prezentowane na różnych 
wystawach. Jak wyznaje, w jej ob-
razach często powraca motyw wła-
snej  Matki, pięknej Racheli, która 
zginęła spalona żywcem w obozie 
koncentracyjnym „Kopernik” w 
Mińsku Mazowieckim.

O tym, że jest Żydówką,  wie-
działa od dziecka. Jest jedną z tych, 
którzy  cudem a może przypadkiem 
ocaleli z Holokaustu. Urodziła się w 
Mińsku Mazowieckim, w rodzin-
nym mieście jej matki,  w drugim 
dniu istnienia getta, ale jej ojciec, 
urodzony 20 marca 1911 roku, po-
chodził z Koluszek i nazywał się 
Moszek (Mojzesz) Tyrangiel. 

Luty 2020, Izrael. Nie wcho-
dząc w szczegóły, Guta nawiązała 
kontakt ze stowarzyszeniem Histo-
ria Koluszek drogą internetową. 
Zbiegiem okoliczności, a może nie 
był to żaden przypadek,  w tym sa-
mym czasie w Jerozolimie przeby-
wała  grupa ludzi z Klubu Podróż-
nika z MOK w Koluszkach, a 

wyprawę tę zorganizował Mateusz 
Jaśkiewicz ze stowarzyszenia Hi-
storia Koluszek. Gdy Guta dowie-
działa się, że  jesteśmy tak blisko, 
zaprosiła nas na kolację do swego 
domu w Netanii, miasta leżącego 
na północ od Tel Awiwu. Wraz z 
Mateuszem wsiedliśmy do samo-
chodu Diny z Ramat Gan, Izraelki 
mającej także koluszkowskie ko-
rzenie,  i w trójkę udaliśmy się tam 
późnym wieczorem, już po przy-
jeździe z Jerozolimy do Tel Awi-
wu.

W Izraelu nie było jeszcze 
wówczas Coronawirusa, choć po-
tężna wichura nad wybrzeżem mo-
rza śródziemnego powodowała, że 
10 metrowe palmy niemal „kłania-
ły” się nam do stóp,  jakby zwia-
stując nadchodzący dramatyczny 
czas. Mijając te zginające się pal-
my od siły wichury  pomyślałem, 
że to taka przenośnia nawiązująca 
do czasów wojny i Holokaustu, z tą 
różnicą, że nie ma Hitlera, nie ma 
wojny, a Żydzi mogą żyć w swoim 
niepodległym państwie, z którym 
liczą się największe głowy tego 
świata. 

Mieliśmy ogromne szczęście, 
że do Polski wróciliśmy 1 marca, 
dosłownie na kilka dni przed wy-
buchem epidemii, zarówno w Izra-
elu jak i nad Wisłą. Jednak tamtego 
wieczora, wchodząc do domu 
Guty, nikomu z nas do głowy nie 
przyszło, że za kilkanaście dni Oj-

czysta Ziemia Jezusa i proroków 
zmieni się  nie do poznania, a ruch 
turystyczny i wszelka inna działal-
ność zamilknie. Miejmy nadzieję 
że nie na długo, bo kto raz w życiu 
odwiedzi Ziemię Świętą, zawsze 
będzie chciał tam wracać…

Jedną z cech, jaką Izraelczycy 
pielęgnują w swoim państwie, jest 

równość  wobec wszystkich. Nie 
ma rasy panów, nie ma niewolni-
ków. Lekcja z okresu pogardy na-
zizmu wobec Żydów dobrze zosta-
ła przez nich zapamiętana a czasy 
haseł w rodzaju „U Żyda nie ku-
puj” nie mogą się już powtórzyć…
Wszyscy, bez względu na różnicę 
wieku i płeć, przynajmniej w oso-
bistych relacjach, są ze sobą na 
„Ty”. W Izraelu do nikogo nie 
zwracamy  się „proszę pana/proszę 
pani”.  Dostosowaliśmy się do tego 
obyczaju i  mówimy do Guty  po 
imieniu ze wzajemnością.  

– Moja Matka miała 23 lata 
kiedy mnie urodziła, 25 kiedy zgi-
nęła żywcem spalona w obozie 
pracy - zaczyna swoją opowieść 
Izraelka. Zanim to się stało, Rache-
la urodziła drugie dziecko, dziew-
czynkę. Estera, siostrzyczka Guty 
była o półtora roku od niej młod-
sza, i gdy miała sześć miesięcy, ro-
dzice oddali ją polskiej rodzinie na 
„przechowanie” pod Koluszkami. 
Gdzie dokładnie, i jak ci ludzie się 
nazywali, tego nie wiadomo. Okre-
ślenie „pod Koluszkami” może tu 
oznaczać zarówno Katarzynów 
czy Długie, jak dawną wieś Ko-
walczyznę, czyli dzisiejszą ulicę  
Kolejową lub Warszawską…

Może ktoś ma jakieś wiado-
mości na temat tego zdarzenia? 
Dodatkową informacją jest to, że  
Esterka urodziła się w roku 1942.  
Guta przeżyła wojnę w chrześci-

jańskiej rodzinie z Mińska Mazo-
wieckiego  o nazwisku Jaszczuk, 
którym została dana na „przecho-
wanie” przez „Żegotę”. Po tragicz-
nej śmierci matki, Moszek Tyran-
giel, który pracował w obozie 
pracy w fabryce Rudzkich w Miń-
sku Mazowieckim,  uciekł do getta 
warszawskiego, a gdy 19 kwietnia 

Historia profesorki Guty Tyrangiel,  
córki koluszkowskich Żydów 

Ocalała (cz. I)

Od lewej: Moszek, Guta, Esterka i Rachela Tyrangiel.  
Getto w Mińsku Mazowieckim, około roku 1942

Dowód osobisty Ojca Guty wydany przez starostę Brzezin 
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1943 roku wybuchło tam powsta-
nie, przyłączył się do bojowników. 
Do czasu powstania opiekun Guty 
miał z nim kontakt, potem już nie, 
co oznaczało jedno. 

-Otrzymałam nową, „chrze-
ścijańską” metrykę”.  Odtąd mia-
łam na imię Genowefa, Gienia. 
Mimo, że metryka była fałszywa, 
daty były mniej więcej prawdziwe.  
W mojej nowej rodzinie „wujek” 
mnie uwielbiał, stosunek „cioci” 
do mnie był trochę inny. Z całej ro-

dziny, oprócz mnie, wojnę przeżył 
tylko wujek  Meir czyli Marek, 
brat ojca, który wraz z Icchakiem 
Erlichem, Żydem z 3 Maja w Ko-
luszkach, był zatrudniony przy bu-
dowach przy granicy wschodniej 
nad Bugiem, skąd, po 17 września 
1939, uciekł do części Polski zaję-
tej przez ZSRR, a stamtąd Bolsze-
wicy wywieźli go na Kamczatkę. 
Warunki były ciężkie, ale był sil-
ny i przetrwał. Co najważniejsze: 
był jak najdalej od Niemców. 
Ocalały powrócił po wojnie do 
Koluszek, sprzedał  kamienicę 
swego ojca na Brzezińskiej,  wy-
dzierżawił tartak dziadka i wyjeż-
dżając z Polski w 1948 roku, 
chciał mnie ze sobą zabrać, ale 
moi nowi „rodzice” nie oddali 
mnie- wspomina Guta Tyrangiel. 
Opiekunowie  jako katolicy za-
prowadzili małą Gienię do I Ko-
munii  i chodzili z nią  na msze w 
niedziele. Kamuflaż metrykalny 
na nic się zdał, wszyscy i tak  wy-
tykali  ją palcami. To były pierw-
sze lekcje antysemityzmu, z jakimi 
się spotkała, ale nie ostatnie…

W książce  „Głosy Przeszło-
ści” Guta dokonuje swego rodzaju 
rachunku sumienia z własną prze-
szłością, z własnym narodem z 
którego się wywodzi a także, z od-

biorem Ocalałych z Holokaustu 
Żydów przez polskie społeczeń-
stwo. „Być Żydem to była obelga”. 
Co robi dziecko, gdy jest wyzywa-
ne od „Żydów”? – stara się „wy-
pchnąć” swoje pochodzenie z mło-
dego umysłu, bo tak bezpieczniej. 
Powiedzenie w stylu, „Patrz, Żyd, 
ale porządny człowiek”- bolało tak 
samo. Po latach ukrywania się i 
strachu, nie chciała być Żydówką. 
Z czasem odeszła od religii, co w 
Polsce powojennej, gdzie lewico-

wość i niereligijność była wpisana 
w ustrój socjalistyczny, było łatwe.  
– Żydostwo to trudne dziedzictwo 
- mówi.  

O religii żydowskiej, jak 
sama pisze w swej książce, nie 
miała pojęcia. Jej niechęć do wła-
snego żydostwa poprzez wyżej 
wspomniane i tym podobne prze-
sądy czy zabobony sprawiły, że 
początkowo nawet z własnego ojca 
nie mogła być dumna. Myślała, że 
nie był bohaterem. Jednak pewne-
go dnia ktoś zapytał o szczegóły 
zdjęcia, na którym widać ją na rę-
kach kuzynów ojca. Mała Guta ma 
na głowie jakąś służbową czapkę. 
Nie bardzo wiedziała, co to za 
czapka, dopiero ktoś jej wyjaśnił, 
że jest to służbowe nakrycie głowy 
członka policji żydowskiej. Wiele 
lat później dowiedziała się, że 
członkami mińskiego  Judenratu 
byli ludzie najbardziej w społecz-
ności żydowskiej  szanowani. Jej 
ojciec, podobnie jak i inni w Ju-
denracie byli syjonistami, mieli 
liczne kontakty z partyzantami i 
„Żegotą”.  – Mój rodzony ojciec 
zdobył w końcu szacunek córki- 
pisze w książce „Głosy przeszło-
ści”, wydanej w Kanadzie w 1995 
roku.

Zk.

Guta Tyrangiel obecnie

„Anioł Stróż nad naszą  
miejscowością”

Autor: Wojtuś Walas uczeń klasy Ib Szkoły Podstawowej nr 1 w Ko-
luszkach. - To pierwsza reakcja Wojtka na informację o pozostaniu w 
domu. Na rysunku kościół parafialny w Świnach, dom koleżanki, oraz 
dom pani od scholi. Później namalował kolejne miejscowości. Wojtek de-
dykuje rysunki wszystkim, którzy z racji obowiązków służbowych nara-
żają siebie i swoje rodziny - komentuje mama Wojtka.

Z okazji Święta Pracownika Służby Zdrowia  
wszystkim, którzy wykonują ten trudny zawód,  

składamy wyrazy uznania za ciężką i ofiarną pracę  
na rzecz zdrowia drugiego człowieka. 

Życzymy Wam pomyślności  
w życiu osobistym i zawodowym,  

zdrowia, życzliwości od ludzi i satysfakcji  
z podejmowania codziennych obowiązków i wyzwań,  

szczególnie w obecnym czasie trwania epidemii.

Burmistrz Koluszek  
Waldemar Chałat

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach  
Anna Szostak

Przewodniczący Komisji Zdrowia  
Krzysztof Kubasiewicz
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Pomoc kibiców o której  
mówi cała Polska 

O dostawach do szpitali i akcjach pomocowych dla mieszkańców or-
ganizowanych przez kibiców FC Koluszki, mówią i piszą już ogólnopol-
skie media. Niedawno oglądaliśmy ich w Teleexpressie i słuchaliśmy w 
Radiu Maryja. 

- Dla chłopaków wielkie dzięki. Brawo FanClub Widzewa. Wiem, że 
bardzo dobrze wykonują swoją robotę. Może po tym wszystkim my jako 
społeczność się jakoś zrewanżujemy - komentuje w internecie działalność 
kibiców jedna z mieszkanek. 

Wpis natychmiast spotkał się ze stosowną odpowiedzią : - Jako 
przedstawiciel FC Koluszki chciałbym się wtrącić w rozmowę. Najwięk-
szym rewanżem dla nas będzie czynny udział w akcji Zbiórka Dla Szpita-
li w naszych koluszkowskich sklepach. Oczywiście zachęcamy jako FCK 
do pozostania w domach bo wiadomo zdrowie ludzkie jest najważniejsze, 
ale jeżeli ktoś już w tym sklepie musi być, to prosimy o wsparcie. Szpital 
przy ulicy Spornej to placówka, gdzie przede wszystkim znajdują się od-
działy dziecięce, a dobrze wiemy, że w walce z koronawirusem dzieci są 
bezbronne. Tak więc o nie musimy się troszczyć, aby przerwały tą epide-
mię. Za kilka lub kilkanaście dni ponownie chcemy się na Spornej poja-
wić z jeszcze większym wsparciem niż ostatnio.                               (pw)

Raport kibiców FC Koluszki

Pomoc dla łódzkich szpitali
28 marca członkowie FC Koluszki Widzew Łódź pojawili się w Cen-

tralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi przy ul. Spornej. - Sytuacja w szpi-
talach nie tylko w Łodzi, ale i w całym kraju, wygląda dramatycznie. Po 
rozmowie z pracownikami szpitala oraz tym co zobaczyliśmy na własne 
oczy, byliśmy w dużym szoku, dlatego dzisiejsza pomoc nie była jedno-
razowa i kontynuujemy zbiórkę najpotrzebniejszych środków do funkcjo-
nowania szpitali w koluszkowskich sklepach - czytamy w komentarzu za-
mieszczonym przez FC Koluszki. 

Na rzecz placówki kibice przekazali: 
 • Maseczki ochronne - 900 szt.
 • Płyn do dezynfekcji - 45 litrów
 • Woda mineralna - 555 litrów
 • Płyn czyszczący uniwersalny - 445 litrów
 • Żel do mycia łazienek - 60 litrów
 • Płyn do mycia łazienek - 45 litrów
 • Płyn do pielęgnacji mebli - 15 litrów
 • Papier toaletowy - 572 rolki
 • Ręcznik papierowy - 54 rolki
 • Mydło w płynie - 7 litrów
 • Mydło w kostce - 5 szt.
 • Płyn do podłogi - 5 litrów
 • Płyn do toalet - 4,5 litra

Pracownicy szpitala przy ulicy Spornej składają na ręce wszystkich 
mieszkańców serdeczne podziękowania za okazaną pomoc.

Pomoc Kibola Dla Seniora, podobnie jak zbiórka w sklepach na tere-
nie gminy Koluszki trwa do odwołania. - Na tę chwilę udało nam się po-
móc kilkunastu osobom i w dalszym ciągu czekamy na zgłoszenia pod 
numerami telefonów: 537 387 589, 728 001 553 - informują kibice. 

(pw)

ROZLICZENIE zbiórki pieniędzy: 
Z portalu zrzutka.pl na którym zgromadzono 5845,00 zł 
zakupiono:

 � Maseczki ochronne - 650 szt. / 1995,00 zł 
 � Płyn do dezynfekcji - 45 litrów / 850,00 zł 
 � Chemia do utrzymania czystości - 565 litrów / 

1680,00 zł  

Budżet: 1320,00 zł (środki te przeznaczono na kolejną turę pomocy 
dla łódzkich szpitali)
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Raport z Gminy Koluszki 
Wprowadzono nowe ograniczenia, szczegóły na łamach gazety. Naj-

ważniejsze zmiany dla całego kraju:
 � limit osób w sklepie: do trzech osób na kasę; na poczcie limit do 

dwóch osób na jedno okienko
 � osoby niepełnoletnie mogą przebywać w przestrzeni publicznej 

tylko pod opieką osób dorosłych
 � na targowiskach limit trzech osób do jednego straganu
 � zamknięte zostały zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne
 � sklepy spożywcze, apteki, drogerie w godzinach od 10 do 12 będą 

otwarte tylko dla osób powyżej 65 roku życia
 � w miejscach pracy musi być zachowany dystans półtora metra i 

zapewnione środki do dezynfekcji

 • 30 marca, powiat łódzki wschodni: 3 osoby zakażone (wszystkie przy-
padki w Gminie Nowosolna). Ilość osób w kwarantannie 150-200 (ta 
liczba jest płynna, część osób kończy, ktoś nowy zaczyna). Są to ofi-
cjalne dane przesłane do Starosty Łódzkiego Wschodniego przez SA-
NEPID. Z kolei z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez gminę 
wynika, że na dzień 29 marca na terenie gminy znajdowały się 44 oso-
by objęte kwarantanną. Dotąd nie ma potwierdzonego przypadku oso-
by zarażonej koronawirusem na terenie Gminy Koluszki. Niestety na-
dal nie otrzymujemy statystyk zachorowań i kwarantanny dla naszego 
powiatu/gminy. Ponieważ mamy wspólny SANEPID z Łodzią, jeste-
śmy uwzględniani razem z tym dużym miastem.

 • Wojewoda poinformował, że informacji o osobach w kwarantannie na-
dal ma udzielać tylko Policja. Służby takie jak straż pożarna czy pogo-
towie energetyczne w razie zdarzeń mają pytać policję czy pod danym 
adresem odbywa się izolacja.

 • zgodnie z wprowadzonymi przepisami, zamknięty dla odwiedzających 
jest Park Miejski w Koluszkach i kompleks rekreacyjny w Lisowicach.

 • Urząd Miejski testował oprogramowanie do przeprowadzenia zdalnej 
sesji Rady Miejskiej w Koluszkach. Najbliższe takie posiedzenie pla-
nowane jest na początku kwietnia.

 • 30 marca bardzo dużo firm zawieszało działalność gospodarczą.

 • pierwszy raz od prawie 30 lat nie odbędzie się droga krzyżowa ulicami 
Koluszek. Pojawiły się są już wytyczne kurii dla naszych parafii co do ob-
chodów zbliżających się świąt wielkanocnych, nie będzie np. tradycyjne-
go święcenia pokarmów i procesji rezurekcyjnej. Szczegóły w gazecie.

 • gmina składa wnioski do UE na zakup laptopów dla szkół. Sprzęt bę-
dzie można udostępnić tym z uczniów, którzy nie mają w domu kom-
putera i mają utrudniony dostęp do zdalnego nauczania. Sprzęt ma po-
jawić się jeszcze w kwietniu.

 • do naszych służb (w tym do straży pożarnej i pogotowia ratunkowego) 
trafiły atestowane maseczki, które przekazał Pan Rżanek. 

 • firma Progress uruchomiła bezpłatną pomoc psychologiczną dla mieszkań-
ców gminy Koluszki, szczegóły na plakacie zamieszczonym w gazecie.

 • w ostatnich dniach do miejsc kwarantanny przygotowanych przez 
gminę, trafiły pierwsze osoby. Gmina przygotowała też miejsce, gdzie 
funkcjonariusze służb mundurowych po ewentualnym kontakcie z 
osobą chorą, będą mogli zaczekać na wynik testu (nawet kilka dni) bez 
konieczności wracania do swoich domów lub jednostki.

 • aż 36 osób oddało krew podczas zbiórki krwi zorganizowanej w Ko-
luszkach

 • dzieci z koluszkowskich przedszkoli, oczywiście w ramach prac do-
mowych, wykonają kartki z życzeniami dla lekarzy, pielęgniarek i ca-

łego personelu medycznego. Drobne gesty, ale jakże ważne dla BO-
HATERÓW.

 • rodzice dzieci pierwszokomunijnych z niepokojem pytają co z majo-
wymi uroczystościami. Arcybiskup Ryś pozostawił konkretne decyzje 
w gestii proboszczów i rodziców. Jedno jest pewne, odbędą się one nie 
wcześniej niż po ustaniu zagrożenia. Rozważane jest podzielenie uro-
czystości na mniejsze grupy przez cały tydzień albo przeniesienie na 
inne terminy. Decyzje jeszcze nie zapadły.

 • do końca maja wydłużony został termin składania zeznań PIT.

 • nabór do żłobka miejskiego został przesunięty na okres od 14 do 22 
kwietnia.

 • życie toczy się swoim biegiem, w Lisowicach, pomiędzy pomostem a 
lasem, zakwitła przylaszczka.

Pierwsze „trzynastki” trafią 1 kwietnia 
na konta emerytów i rencistów

Ruszyła wypłata tzw. trzynastek, czyli dodatkowych rocznych 
świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów. Trafiają do upraw-
nionych razem z kwietniową emeryturą lub rentę. Dodatkowe roczne 
świadczenie pieniężne trafi do  ok. 9 mln osób.

Tzw. trzynastka przysługuje uprawnionym m.in. do emerytury, renty 
(z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej), rodzi-
cielskiego świadczenia uzupełniającego (świadczenia dla osób, które wy-
chowały co najmniej czwórkę dzieci), nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Te osoby 
otrzymają trzynastkę, o ile 31 marca miały prawo do jednego z tych 
świadczeń. Jeśli na ten dzień wypłata będzie zawieszona (np. z powodu 
zbyt wysokich dodatkowych zarobków), to trzynastka nie będzie przysłu-
giwała.

„Chciałabym zapewnić wszystkich świadczeniobiorców, że emery-
tury i renty są wypłacane na czas. Tak samo jest w przypadku dodatkowe-
go świadczenie, czyli tzw. Trzynastej emerytury, która wynosi 1200 zło-
tych brutto, czyli 981 zł „na rękę”. Pierwsze trzynastki pojawią się na 
kontach emerytów już 1 kwietnia”  - podkreśla prof. Gertruda Uścińska, 
prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Aby otrzymać to świadczenie, nie trzeba nic robić, gdyż zostanie ono 
wypłacone wszystkim uprawnionym automatycznie, bez konieczności 
składania wniosku. Kwota świadczenia to dla każdego 1200 zł brutto. Z 
tego w większości przypadków trzeba potrącić zaliczkę na podatek do-
chodowy i składkę zdrowotną. Najczęściej „na rękę” będzie do wypłaty 
981 zł.

Do renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób, przysługuje jedna trzy-
nastka. ZUS podzieli ją w równych częściach na każdą uprawnioną oso-
bę. Na przykład jeśli jedną rentę rodzinną pobierają dwie osoby, to każda 
otrzyma po 600 zł brutto.

ZUS wypłaci tzw. trzynastki razem ze świadczeniem przysługują-
cym za kwiecień, w standardowym terminie płatności emerytury czy ren-
ty. Terminów płatności w ZUS w regionie jest kilka: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 
25 dzień miesiąca.

O pieniądze z kwietniowego dodatku nie muszą się martwić osoby z 
długami. Trzynastki nie podlegają zajęciom komorniczym, nawet jeśli 
trafią na konto bankowe. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne bę-
dzie mieć specjalny opis, dzięki czemu będzie je łatwo rozpoznać w prze-
lewach i nie zostanie zajęte przez komornika.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego
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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

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

Firma CMPLAST sp. z o.o. z uwagi na ciągły rozwój  
oraz pozyskiwanie nowych rynków zagranicznych  

poszukuje pracowników na stanowisko: 

OPERATOR MASZYN SKRAWAJĄCYCH CNC
Opis stanowiska:
– obsługa frezarki sterowanej numerycznie CNC (ploter frezujący),
– wykonywanie części na podstawie rysunku technicznego i 

wcześniej przygotowanego programu przez Programistę / 
Ustawiacza.

Oferujemy:
– stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe w 8 godz. trybie pracy,
– comiesięczne premie uznaniowe,
– dwuzmianowy czas pracy,
– możliwość rozwoju zawodowego
– kursy, szkolenia,
– perspektywę wieloletniej współpracy,
– możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oraz karty 

Multisport,
– całoroczne posiłki regeneracyjne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres email:  
biuro@cmplast.pl lub kontakt telefoniczny: 505 210 010

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

PRZYŁĄCZA GAZU
Instalacje CO,CWU,GAZOWE.

Instalacje WOD-KAN
Kotłownie gazowe, pellet, ekogroszek

Ogrzewanie podłogowe 
Protokoły szczelności instalacji gazowej

tel. 693-905-839
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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  

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

Koronawirus – fakty i mity
Informacje pochodzą z Serwisu Ministerstwa Zdrowia i NFZ pacjent.gov.pl

 � Im wyżej mieszkamy, tym bardziej jesteśmy poza zasięgiem koronawirusa 
 FAŁSZ: Wirus nie unosi się w powietrzu, przenosi się ze śliną zakażo-

nego na 1-1,5 m, kiedy ktoś kicha czy mówi. Wietrzenie mieszkania 
jest bezpieczne, a nawet zalecane.

 � Sauna pomoże zabezpieczyć się przed koronawirusem, ponieważ ginie 
on w wysokiej temperaturze 

 FAŁSZ: Sauna nie zwalczy koronawirusa, a jeśli korzysta z niej osoba 
zakażona, to istnieje ryzyko zakażenia pozostałych osób korzystają-
cych z sauny. Zaleca się ograniczenie przebywania razem z innymi 
ludźmi w małych pomieszczeniach, ciepłych i wilgotnych, trudno de-
zynfekowanych.

 �Koronawirus nie przenosi się przez klimatyzację 
 PRAWDA: Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, w klimatyza-

cji zginie.

 �Koronawirus ginie w niskiej temperaturze 
 FAŁSZ: Obecnie brak dostatecznych dowodów naukowych opisują-

cych wpływ temperatury na transmisję koronawirusa. Zgodnie z do-
stępnym stanem wiedzy nie ma powodu sądzić, że zimna pogoda może 
zabić koronawirusa lub inne choroby. Najskuteczniejszym sposobem 
ochrony przed koronawirusem jest częste mycie rąk wodą i mydłem 
oraz korzystanie środków do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu. Należy 
także unikać bliskiego kontaktu z każdym, kto kaszle i kicha.

 � Lampa dezynfekująca na promienie UV może zabić nowego koronawirusa 
 FAŁSZ: Lampy UV przeznaczone są do dezynfekcji pomieszczeń, nie 

powinny być używane do sterylizacji rąk lub innych obszarów skóry, 
ponieważ promieniowanie UV może powodować uszkodzenie skóry.

 �Rodzina może bez obawy korzystać z tej samej kostki mydła 
 PRAWDA: Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co 

oznacza, że dokładne mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub deter-
gentem przez 30 sekund, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzenia-
nia się koronawirusa. Rodzaj mydła nie ma znaczenia, a samo mydło 
jest bezpieczne.

 � Suszarki do rąk skutecznie zabijają nowego koronawirusa 
 FAŁSZ: Nie. Suszarki do rąk nie są skuteczne w zwalczaniu koronawi-

rusa. Aby uchronić się przed koronawirusem, należy często myć ręce 
wodą i mydłem lub dezynfekować je płynem na bazie alkoholu. Po 
umyciu rąk należy je dokładnie osuszyć, najlepiej używając ręczników 
papierowych.

 �Gołębie nie zakażają koronawirusem 
 PRAWDA: Zwierzęta nie zakażają koronawirusem ani ptaki, ani in-

sekty, ani zwierzęta domowe czy gospodarskie.

 � Psy i koty mogą przenosić koronawirusa 
 FAŁSZ: Zwierzęta domowe ani inne zwierzęta nie przenoszą korona-

wirusa SARS-CoV-2. Dotyczy to także owadów (np. komarów), pta-
ków i dzikich zwierząt.

 �Urządzenia do ozonowania są przydatne w walce z koronawirusem 
 FAŁSZ: Brak dowodów naukowych na skuteczność urządzeń do ozo-

nowania w walce z koronawirusem. Należy korzystać z naukowo zwe-
ryfikowanych metod, a przede wszystkim zachować zasady higieny. 

 �Woda utleniona może zabić koronawirusa 
 FAŁSZ: Najlepszym sposobem walki z koronawirusem jest woda z 

mydłem lub środek dezynfekujący zawierający, co najmniej 60% alko-
holu. Woda utleniona ma działanie bakteriobójcze. Nie powinna być 
stosowana do walki z koronawirusem.
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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
Naprawa – pralki, 609-046-483
Montaż ogrodzeń panelowych, 
Sztachetowych oraz z siatki. Wybu-
rzenia oraz inne. Wycena gratis, 
507-364-074
Wycinki, karczowanie terenu, 
koszenie 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, przeglą-
dy 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
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

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
Zatrudnię pracownika do działu 
administracyjno-księgowego. Mile 
widziane doświadczenie w księgo-
wości oraz znajomość programu 
Optima. DRIVAL Żelechlinek,  
tel. 606-762-071
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 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
Zatrudnię szwaczki oraz praso-
waczkę, tel. 600-260-850
Zatrudnię szwaczki, 602-194-850
Zatrudnię elektromontera  
i pomocników elektromontera,  
tel. 42 214-07-00
Zatrudnię fryzjerkę, tel. 509-618-229
Brukarzy z doświadczeniem, 
atrakcyjne wynagrodzenie,  
umowa o pracę, 607-303-814

ZDROWIE
UROLOG. Dr n.med. K.Dąbrow-
ski, Tomaszów-Maz., ul. Smugowa 
1. Pon/Śr/Pt: 13.00 - 16.00. WA-
ZEKTOMIA, 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
Kupię działkę, ziemię lub gospodar-
stwo rolne, tel. 536-996-026
Kupię działkę na wsi do 800 m2  
z domkiem do remontu lub bez,  
tel. 503-729-631 lub 608-180-102

Sprzedam działki budowlane od 600 
do 900 m2, Koluszki, ul. Wyspiańskie-
go, tel. 661-428-684 lub 601-258-627

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA      
Do wynajęcia mieszkanie w bloku, 
tel. 509-319-921
Wynajmę ok 200 m2 powierzchni 
magazynowej, Łódzka 43, Brzeziny, 
tel. 508-301-005
Do wynajęcia lokal handlowo-usłu-
gowy 42 m2, Koluszki, ul. Targowa, 
693-45-00-93
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 budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
Ciągnik URSUS 360 3P  
tel. 518-420-005
Zadbaną przyczepę kempingową 
Adria Adora 532 UK 2007 r.,  
28.500 zł, tel. 505-424-763
Motocykl ZONGSHEN poj. 250, 
511-004-726 
Sprzedam owies paszowy,  
733-207-777
Mieszankę zbożową, 505-962-185
Owies, pszenżyto, jęczmień, 
730-160-793
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
Krajzegę, maszynkę el. do mięsa  
i lewar do nabijania kiełbasy, 
696-605-711

OGŁOSZENIA DROBNE

Kino nieczynne do odwołania

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

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462
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Konkretne wsparcie z ZUS  
w ramach „tarczy antykryzysowej”

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe 
czy brak opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania praw-
ne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach 
tzw. tarczy antykryzysowej – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, 
prezes ZUS.

„Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania prawne przewidują 
m.in. zwolnienie małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubez-
pieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku. 
Oznacza to, że państwo przejmie na trzy miesiące pokrycie składek do 
ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego 2020 r.” - mówi 
prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego 
osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przycho-
dem do 15 681 zł, czyli 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, którzy 
opłacają składki tylko za siebie. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące 
dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpie-
czeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłaca-
jący składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące za-
chowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były 
w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 roku.

Wsparcie dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z opłacania na-
leżności z tytułu składek, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy anty-
kryzysowej, stanowi pomoc publiczną. Wynika to z przepisów Unii Euro-
pejskiej. W związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania 
należności z tytułu składek, o których mowa w „tarczy antykryzysowej” 
będą mogli skorzystać  tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grud-
nia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres 
dłuższy niż 12 miesięcy.

Co ważne jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie 
za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o 
rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje,  bę-
dzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do 
maja 2020 r.

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących 
umowy cywilnoprawne

W myśl przyjętych regulacji świadczenie postojowe dla osób wykonu-
jących umowy cywilnoprawne co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. mi-
nimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma 
przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym mie-
siąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi 
do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za 
pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 
sumy wynagrodzeń z tych umów.

Dla pozostałych wykonujących umowy cywilnoprawne warunkiem 
uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300 proc. przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez 
GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązują-
cego na dzień złożenia wniosku. 

Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 2020 r. 

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych
Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych co do zasady wynosi 

2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane 
oraz nieopodatkowane.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300 proc. 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 
ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i 
rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. 
Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi 
spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także 
samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód 
z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300 proc. prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszo-
nego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach 
z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy 
korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojo-
we w wysokości 1300 zł.

Bez opłaty prolongacyjnej
Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za 

przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy 
płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. 
Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opła-
cić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed 
terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z 
ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy od-
setki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach „tarczy 
antykryzysowej”, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Są one dostępne na 
Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz na stronie www.zus.pl. 

Wnioski można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za po-
średnictwem poczty, osobiście w placówce ZUS - do skrzynki na doku-
menty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa”, bez kontaktu z 
pracownikiem ZUS.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego
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NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

KANCELARIA PRAWNA
Radca Prawny TOMASZ KOS

ul. 11 Listopada 23, Koluszki Kontakt: tel. +48 607 580 927 

Kancelaria czynna: poniedziałek-piątek 10:00-18:00
Istnieje możliwość umówienia spotkania w innym dogodnym  

dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

BIURO PODRÓŻY  
TURKUS

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

www.turkus-travel.pl

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

NAJLEPSZY
POLSKI WĘGIEL

Budziszewice, ul. Graniczna 1
tel. 660 733 019

44 710 23 55

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

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

tel. 509 099 286

Licencjonowane Biuro 
Nieruchomości

- doradztwo w sprzedaży  
i wynajmie

- wycena nieruchomości
- kredyty hipoteczne

Brzeziny, ul. Okrzei 7, lok. 5 
Zapraszamy

www.domus-brzeziny.pl
tel. 500 273 168

PIELĘGNACJA OGRODÓW
Wycinka i formowanie  

drzew i krzewów
Zakładanie, koszenie  

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

ogrodzeń
Automatyczne systemy 

nawadniania
Faktury VAT

Ogród i dom. Koluszki  
ul. Przejazd 8

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

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

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

Miejsce  
na Twoją  
reklamę
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Recepta na leki bez przychodzenia  
do przychodni

NZOZ MED-KOL uruchomił e-maila, na którego można zgłaszać 
zapotrzebowanie na leki przyjmowane stale, z powodu chorób przewle-
kłych. Jak to działa? W treści maila należy podać dokładne nazwy i daw-
ki leków oraz nazwisko lub specjalizację lekarza, który je zalecał. Czas 
oczekiwania na wysłanie kodu do e-recepty do 7 dni. Pacjent do apteki 
udaje się z kodem oraz dowodem osobistym! Mail wysyłamy na adres: 
medkol.koluszki.erejestracja@gmail.com.




