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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

10.04.  
ul. Głowackiego 20

11.04.  
ul. Korczaka 5

12.04.  
ul. Sikorskiego 6A

13.04.  
ul. 3 Maja 8

14.04.  
ul. 3 Maja 19G

15.04.  
ul. Brzezińska 54

16.04.  
ul. Przejazd 6
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Drodzy mieszkańcy  
Miasta i Gminy Koluszki

Za chwilę obchodzić będziemy radosne w swym przesłaniu 
Święta Wielkanocne. Jako burmistrz Koluszek chciałbym złożyć 
Państwu doroczne życzenia w atmosferze prawdziwego, niczym 
nie zmąconego spokoju. Chciałbym byśmy – jak co roku – mogli 
się cieszyć wspólnym przeżywaniem tych dni. Będą to jednak  
w wymiarze zewnętrznym inne święta, obchodzone w sytuacji 
społecznej, jakiej kilka miesięcy temu nikt się nie spodziewał.

Sytuacja pandemii wiele zmieniła w naszym codziennym 
funkcjonowaniu, zarówno w naszych zakładach pracy jak i pry-
watnie – w Państwa, czy moim domu. Sytuacja jest trudna, bo 
niesie potencjalne niebezpieczeństwo jednak patrząc na zacho-
wanie naszych mieszkańców mam w sobie dużo ufności w to, że 
uda nam się wspólnie przezwyciężyć ten kryzys.

Zapewniam, że mimo zakazów i ograniczeń wszystkie służby 
gminne działają w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia waż-
nych spraw publicznych. Jesteśmy na stanowiskach od ponie-
działku do piątku w pełnym zakresie czasu, a wiele osób, choć 
tego często nie widać, także w soboty i niedziele. Pracujemy w 
Urzędzie Miejskim i podległych jednostkach w systemie, który 
ogranicza do minimum kontakt osobisty, lecz w żadnej ważnej i 
pilnej sprawie nie zostaną Państwo pozostawieni bez pomocy. 
Wszystkie niecierpiące zwłoki sprawy o ile nie mogą zostać zała-
twione przez telefon czy internet, są realizowane w wyznaczo-
nych miejscach umożliwiających możliwie bezpieczny kontakt. 

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy z 
całą powagą, odpowiedzialnością i zaangażowaniem włączają się 
we wszystkie akcje mające na celu przede wszystkim profilaktycz-
ne zabezpieczenie mieszkańców i pomoc najbardziej potrzebują-
cym. Zawsze liczyć można na lokalnych przedsiębiorców, czy też 
niezastąpionych druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych. Na ła-
mach Tygodnia w Koluszkach informowaliśmy o produkcji płynu 
odkażającego i jego dystrybucji, o szyciu maseczek ochronnych, o 
dostarczaniu żywności, o zaangażowaniu kibiców. Dziękuję za każ-
dy odruch serca i jestem dumny, że jestem burmistrzem i miesz-
kańcem gminy w której słowo wspólnota ma prawdziwy, realny i 
namacalny wymiar. Jeśli nie dziękuję dziś po nazwisku to tylko 
dlatego, iż nie chciałbym nikogo pominąć, a jestem całkowicie pe-
wien, że nie o wszystkim wiemy, że wielu z Was pomaga bez roz-
głosu z wewnętrznej potrzeby w swoim środowisku. 

Dziękuje również mieszkańcom za zdyscyplinowanie, za prze-
strzeganie zaleceń sanepidu przy realizacji ważnych spraw życio-
wych. Musimy robić zakupy, iść do pracy, czasem wyjść na spacer, 
by zadbać o zdrowie psychiczne – obserwuję, że robimy to z od-
powiedzialnością i umiarem.

Wracając do pierwszej myśli chciałbym Wszystkim Państwu 
złożyć z serca płynące życzenia zdrowia, radości, spokojnego 
optymistycznego spojrzenia w bliższą i dalszą przyszłość. Dla nas 
Chrześcijan święta przeżywane w tych okolicznościach są także 
sprawdzianem osobistej wiary. Być może w sercach czujemy to co 
Apostołowie zamknięci w wieczerniku, pełni lęku i braku perspek-
tyw. Niech pamiątka Zmartwychwstania wleje w nasze serca na-
dzieję, że wszystko odrodzi się do nowego, normalnego życia, a  
pieśń „Wesoły nam dzień dziś nastał”, która pięknie brzmiała co-
rocznie o świcie w wykonaniu orkiestry dętej OSP Koluszki niech 
wyjątkowo mocno wybrzmi w naszych sercach…. Niech dzień w 
którym wrócić będziemy mogli do normalnego funkcjonowania 
nastąpi jak najszybciej.

Burmistrz Koluszek
Waldemar Chałat

Strażacy ochotnicy zakończyli  
akcję rozwożenia płynów 

Od 24.03.2020 r. do 03.04.2020 r. trwała akcja dostarczania płynów 
dezynfekcyjnych, zakupionych przez Urząd Miejski w Koluszkach dla 

mieszkańców gminy. Dzięki pracy 
strażaków z gminy Koluszki, miesz-
kańcy poszczególnych miejscowo-
ści otrzymali płyn do dezynfekcji. 
Podziękowania za zaangażowanie 
w rozwiezienie płynów należą się 
druhom i druhnom z: OSP KO-
LUSZKI, OSP DŁUGIE, OSP 
WIERZCHY, OSP BĘDZELIN, 

OSP GAŁKÓW DUŻY oraz OSP BOROWA.
Strażacy ślą duże podziękowania dla Stacji ORLEN przy ul.Wigury, 

ul.Towarowej, ul. Partyzantów 8A, za wsparcie strażaków gorącymi na-
pojami. 

- Chcieliśmy również podziękować mieszkańcom Koluszek za miłe 
słowa oraz piękny rysunek otrzymany od dziecka dla strażaków OSP Ko-
luszki. DZIĘKUJEMY. Te dni pokazały że strażacy z OSP są w stanie sta-
nąć na wysokości zadania i wykonać powierzone obowiązki - czytamy w 
strażackim internetowym wpisie. 

Będą odkażać przestrzeń miejską 
W Gminie Koluszki zapadła decyzja o dezynfekcji miejsc użytecz-

ności publicznej podchlorynem sodu. Burmistrz Koluszek przeznaczył na 
ten cel kolejne fundusze ze środków zarządzania kryzysowego gminy. 

Dezynfekcja skupi się na 
terenach przed przychodnia-
mi, sklepami, aptekami, ban-
kami, kościołami, pocztą. De-
zynfekcji podlegają również 
ławki, przystanki, urządzenia 
na placach zabaw. W akcję za-
angażowane są Ochotnicza 
Straż Pożarna z Koluszek oraz 
Zakład Usług Komunalnych.

Pierwsze działania ru-
szyły w czwartek. Władze 
gminy zapowiadają, że będą 
je przeprowadzać przynaj-

mniej raz w tygodniu.
Dodajmy, że na dezynfekcję decydują się również administratorzy 

budynków wielorodzinnych. Informację o tego rodzaju czynności zamie-
ściła np. Koluszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Dezynfekcja klatek 
schodowych będzie prowadzona sukcesywnie.  

(pw)
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Gmina będzie współfinansować  
sterylizację i kastrację psów

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach, która 
odbyła się 25 marca br., radni przyjęli gminny program opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi na rok 2020 r. W programie znalazł się ważny zapis, 
wprowadzający współfinansowanie przez gminę sterylizacji lub kastracji 
zwierząt właścicielskich z terenu Gminy Koluszki. 

Oczywiście zabiegi nie będą wykonywane przymusowo. Właściciel 
zwierzęcia będzie musiał wyrazić na to zgodę. Poza tym, ostatecznie o 
wykonaniu zabiegu zadecyduje lekarz weterynarii. W programie przewi-
dziano także środki na zakup czipów do znakowania zwierząt. 

Wprowadzone przez gminę mechanizmy mają wzmocnić przeciw-
działanie bezdomności zwierząt. Już obecnie na tym polu odnieśliśmy 
spore sukcesy. W minionym roku do schroniska gmina oddała o połowę 
mniej psów (31 zwierząt), niż w latach ubiegłych. Co ważniejsze, prawie 
wszystkie czworonogi zostały adoptowane. Na odławianie i przekazywanie 
do schroniska zwierząt, w ubiegłym roku gmina przeznaczyła 84 tys. zł. 
Dopłacanie do sterylizacji i kastracji, ma w jeszcze większym stopniu za-
pewnić kontrolę nad problemem bezdomności zwierząt.

(pw)            

Sesja przez internet
W środę odbyła się pierwsza w historii Koluszek sesja Rady Miej-

skiej przez internet. Radni nie pojawili się w Urzędzie, zdalnie łączyli się 
ze swoich domów. Sesję transmitowaną na żywo na YouTube, poprowa-
dziła przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach, Anna Szostak. 

Gmina liczy na to, że w drugim przetargu  
uzyskamy lepszą cenę

Zmiana opłat za śmieci 
przełożona na czerwiec 

A jednak w maju nie zostanie wprowadzona nowa stawka za odbiór 
odpadów komunalnych dla mieszkańców naszej gminy. Przeprowadzony 
w tym tygodniu przetarg na wybór firmy wykonującej powyższą usługę, 
nie przyniósł rozstrzygnięcia. W przetargu wzięły udział dwa podmioty: 
dotychczasowy odbiorca firma HAK oraz firma ENERIS. Ponieważ gmi-
na nie jest zadowolona z zaproponowanej ceny, zadecydowała o przepro-
wadzeniu drugiego przetargu, czyli swego rodzaju „dogrywki”. 

- Stawki, które uzyskaliśmy w tym 
postępowaniu przetargowym są bardzo 
wysokie. Po wszystkich przeliczeniach, 
one zbliżają się do 30 zł od osoby [obec-
nie stawka wynosi 17,50 zł - red.]. Więc 
nie mogę zaakceptować takich sta-
wek. Ponieważ do przetargu zgłosiły 
się dwie firmy, a zatem zachodzi pew-

na forma konkurencyjności, liczymy na to, że ceny które uzyskamy w 
drugim przetargu, przełożą się na niższe stawki dla mieszkańców - wyja-
śnił burmistrz Koluszek Waldemar Chałat. 

Decyzja o organizacji kolejnego postepowania przetargowego, ma 
przynieść mieszkańcom jeszcze jedną korzyść. Obecne stawki za śmieci 
będą obowiązywać jeszcze przez maj. Biorąc pod uwagę, że czeka nas 
podwyżka na poziomie ok. 10 zł od osoby, oznacza to, że dzięki dodatko-
wemu miesiącowi, łącznie w kieszeni naszych mieszkańców pozostanie 
ok. 200 rys. zł. W ramach przejrzystości finansowej, przedstawiciele gmi-
ny zapowiadają, że w najbliższym czasie mieszkańcom zostanie zapre-
zentowana szczegółowa analiza nowej stawki za odbiór odpadów, czyli 
informacja o poszczególnych kosztach, które składają się na końcową 
opłatę dla mieszkańca.   

W kolejnym numerze naszej gazety przedrukujemy nowy harmono-
gram odbioru odpadów oraz zmiany w regulaminie składowania odpa-
dów wielkogabarytowych (PSZOK).                                                  (pw)

Plotki, ploteczki
Przedstawiciele gminy donoszą, że wtorkowy rynek huczał od plo-

tek. Ktoś widział karetkę z załogą w charakterystycznych ubraniach, ktoś 
jest pewien, że ten i tamten ma koronawirusa, tylko nam nic nie mówią. - 
Zapewniamy, że nic w gminie nie ukrywamy. Informujemy o tym, o czym 
faktycznie wiemy. Ilość zakażeń w naszym powiecie utrzymuje się na sta-
łym poziomie czterech przypadków - podkreśla Mateusz Karwowski, dy-
rektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miej-
skim w Koluszkach.                                                                             (pw)

Podczas choroby lub kwarantanny  
gmina zaopiekuje się zwierzętami

Gmina zajmie się zwierzętami (zarówno hodowlanymi jak i gospodar-
skimi) osób, które ze względu na przebywanie w szpitalach lub kwarantan-
nie, nie mają możliwości powierzenia opieki nad zwierzętami najbliższym. 
Pracownicy gminy wytypowani do powyższych zadań z humorem apelują 
do właścicieli węży, jaszczurek i egzotycznych pająków o to, aby nie cho-
rowali. Koluszkowskie służby są jednak przygotowane na różne ewentual-
ności. Kilka lat temu Gmina Koluszki otrzymała pod opiekę małpę, której 
właścicielka została zatrzymana na 48 h przez koluszkowską policję. Wszy-
scy z powyższego zdarzenia wyszli cało.                                                (pw)



5Tydzień w Koluszkach nr 1510.04.2020 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Jednego wirusa mniej
W ubiegłym tygodniu Wojewoda Łódzki uchylił rozporządzenie w 

sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z 
wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków. Jednym 
słowem obszar naszej gminy jest już wolny od ptasiej grypy. 

Na rynkach przywrócona została zatem możliwość handlu jajami i 
mięsem z drobiu. Przypomnijmy, że kwarantanna obowiązywała od 23 lu-
tego, kiedy to na fermie drobiu w Regnach potwierdzono ognisko ptasiej 
grypy. W pierwszych dniach na skutek choroby padło ok. 3 tysiące sztuk 
kaczek z hodowli liczącej ponad 8 tysięcy sztuk.                                 (pw)   

Przebudowa drogi  
przez Zygmuntów na finiszu

Ku końcowi zmierza przebudowa drugiego odcinka drogi w Zyg-
muntowie. Już prawie na całym fragmencie drogi wylana została pierw-
sza warstwa asfaltu. Drogowcy finiszują również z budową chodnika. 
Choć termin zakończenia prac zakontraktowany został do września 2020 r., 
cała inwestycja ma zostać ukończona do końca kwietnia. Przyśpieszenie 
prac było możliwe m.in. dzięki bardzo ciepłej zimie, która pozwalała na 
prowadzenie prac budowlanych. Przypomnijmy, że przebudowie podle-
gał odcinek 980 metrów. Droga zyska nową podbudowę i chodnik. War-
tość inwestycji to 1,9 mln zł. Na realizację inwestycji gmina pozyskała 
1,1 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.            (pw)

Na 1845 uczniów z brakiem odpowiedniego  
sprzętu komputerowego zmaga się ok. 90 dzieci

Gmina pozyskała pieniądze 
na doposażenie uczniów  
w komputery przenośne

Wprowadzenie nauki zdalnej wymusiło na samorządach przyjrzenie 
się temu, czy wszyscy uczniowie z podległych placówek szkolnych są w 
stanie podołać temu zadaniu. Po rozeznaniu przez dyrektorów potrzeb 
technicznych uczniów, wiemy już obecnie, że w skali całej gminy braku-
je blisko 100 komputerów, przy łącznej liczbie 1845 uczniów. Największe 
potrzeby występują wśród uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolusz-
kach, do której uczęszcza aż 627 dzieci. W placówce tej wsparcia w zdal-
nym nauczaniu, poprzez zaopatrzenie w sprzęt komputerowy, wymaga aż 
52 osób. W kolejnej dużej placówce, w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolusz-
kach w komputery należy doposażyć 21 uczniów. Na terenie sołectw po-
trzeby wyglądają następująco: w szkole w Gałkowie Dużym należy zorga-

nizować 7 komputerów dla uczniów oraz 3 dla nauczycieli, w Różycy 5 
komputerów, w Długiem 3 komputery dla dzieci i jeden dla nauczyciela. W 
szkole w Będzelinie braki ze sprzętem występują w 5 rodzinach. Dodatko-
wo dwóch uczniów dostęp do internetu posiada tylko w telefonie. 

By uzupełnić braki, gmina pozyskała z UE środki na zakup 32 lapto-
pów. Sprzęt ma zostać zakupiony już w przyszłym tygodniu. Łącznie na 
ten cel gmina przeznaczy ok. 70 tys. zł. Laptopy zostaną wypożyczone 
uczniom. Po zakończeniu kwarantanny komputery trafią do szkół. 

Dodatkowo decyzją burmistrza Koluszek, szkoły otrzymały zgodę 
na wypożyczenie uczniom również sprzętu, który już obecnie znajduje się 
na wyposażeniu szkół. Komputerów jest na tyle dużo, że bez większego 
problemu powinny zaspokoić potrzeby uczniów.

Co ciekawe, troską o naszą młodzież wykazali się także mieszkańcy 
naszej gminy. Do Urzędu zgłaszają się osoby, które są gotowe przekazać 
uczniom swoje stare laptopy. Z tego rodzaju pomocą wystąpiły już 4 osoby. 

(pw) 

Życie w parku
Pomimo obostrzeń 

pandemicznych nie 
wszyscy mieszkańcy 
opuścili Park Miejski w 
Koluszkach. Ptaki czu-
ją się w nim doskonale. 
Po wycofaniu się gaw-
ronów, podobno najgło-
śniej zachowuje się w 
nim dzięcioł. Park po-
stanowiła odwiedzić 
również niebiesko-sza-
ra papuga. Ostatecznie 
papuga zawitała do jed-
nej z mieszkanek naszego miasta. Jeżeli właściciel wciąż ją poszukuje, 
znamy miejsce pobytu papugi.                                                                  (pw)   

Wielki Tydzień w Koluszkach  
przez internet 

Podczas Triduum Paschalnego nabożeństwa z kościoła Nie-
pokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach są udostępniane na 
żywo w internecie pod linkiem: http://webcam.city-net.pl. 

W Wielki Piątek oraz w Wigilię Paschalną transmisja odbywa 
się o godz. 18.00. Rezurekcja o godz. 6.00. 
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2 marca 1940 roku Ławrientij 
Beria skierował do Józefa Stalina 
tajną notatkę nr 794/Б, w której po 
zdefiniowaniu, że polscy jeńcy wo-
jenni (14 736 osób – w tym 97 % 
Polaków) oraz więźniowie w wię-
zieniach Zachodniej Białorusi i 
Ukrainy (18 632 osoby, z tego 
1207 oficerów i 5141 policjantów 
– ogółem 57 % Polaków) stanowią 
zdeklarowanych i nierokujących 
nadziei poprawy wrogów władzy 
sowieckiej, stwierdził, że NKWD 
uważa za uzasadnione:
- rozstrzelanie 14,7 tys. jeńców i 

11 tys. więźniów, bez wzywania 
skazanych, bez przedstawiania 
zarzutów, bez decyzji o zakoń-
czeniu śledztwa i aktu oskarże-
nia,

- zlecenie rozpatrzenia spraw i po-
dejmowania decyzji trójce 
NKWD w składzie: Wsiewołod 
Mierkułow, Bogdan Kobułow, 
Leonid Basztakow.

Biuro Polityczne KC WKP(b) 
w dniu 5 marca 1940 roku wydało 
tajną decyzję nr P13/144 z zapro-
ponowaną przez Berię treścią. 22 
marca 1940 roku Beria wydał tajny 
rozkaz nr 00350 „O rozładowaniu 
więzień NKWD USRR i BSRR” – 
w tych więzieniach przetrzymywa-
no głównie obywateli polskich. 3 
kwietnia 1940 roku z obozu w Ko-
zielsku wyruszył pierwszy trans-
port jeńców kierowanych na egze-
kucję do Katynia; wysyłkę 
skazanych prowadzono na podsta-
wie list dyspozycyjnych przysyła-
nych z Moskwy.

Wśród jeńców, którzy dostali 
się w niewolę sowiecką były osoby 
mające związek z Koluszkami, 
urodzeni tu, bądź pracujący, czy 
uczący się w naszej miejscowości. 
W tym miejscu chciałbym pokrót-
ce przybliżyć życiorysy osób zwią-
zanych z Koluszkami, a zamordo-
wanymi na podstawie decyzji z 5 
marca 1940 r.   

Pierwszą z nich jest podpo-
rucznik rezerwy Gustaw Pągow-
ski, syn Łukasza i Cecylii z Szy-
dłowskich, urodzony 31 lipca 1898 
r. w Koluszkach. Żołnierz Legio-
nów Piłsudskiego oraz członek 
Polskiej Organizacji Wojskowej. 
W Wojsku Polskim od 1920 r., słu-
żył m.in. w 5 pułku piechoty Le-
gionów. Absolwent Wydziału Far-
macji Uniwersytetu Jana Kazi- 

mierza we Lwowie z 1924 r. i kur-
su w Batalionie Podchorążych Re-
zerwy Piechoty nr 2 w Biedrusku z 
1932 r. Podporucznik od 1 wrze-
śnia 1932 r., przydzielony do 4 
szpitala okręgowego. Kierownik 

apteki we Włochach koło Warsza-
wy. Odznaczony Krzyżem Walecz-
nych. Został zamordowany i po-
chowany w Katyniu w 1940 r.

Również w Katyniu zabito 
kpt. Teofila Brzozowskiego  
s. Wojciecha i Marianny z Mroże-

wiczów, urodzonego 31 marca 
1896 r. w Koluszkach. Był uczest-
nikiem wojny w latach 1918 – 
1921. Do 1933 r. służył w pułku 
łączności w Zegrzu, następnie w 
sztabie DOK VIII w Toruniu i w 3 
batalionie telegraficznym w Grod-
nie. Do niewoli sowieckiej wzięty 
w okolicach Stanisławowa. Odzna-
czony Krzyżem Walecznych, 
Krzyżem Zasługi oraz medalami. 
Miał żonę Zofię z Wybranowskich, 
córki Danutę i Teresę. 

Kolejną ofiarą sowietów jest 
ppor. artylerii Józef Misztal  
s. Wawrzyńca i Marianny z Maj-
dów, urodzony 19 lutego 1912 r. w 
Remiszewicach, pow. łódzki. 
Absolwent Gimnazjum w Kolusz- 

kach z 1932 r., kursu unitarnego 
Szkoły Podchorążych Piechoty w 
1933 r. i Szkoły Podchorążych 
Artylerii w latach 1933 – 1935. 
Mianowany podporucznikiem ze 
starszeństwem od 15 października 
1935 r. Pełnił służbę w 21 pułku 
artylerii lekkiej, początkowo jako 
młodszy oficer baterii, a od 1938 r. 
jako oficer baterii. Od 10 września 
1939 r. dowódca 5 baterii 21 pal. 
Zamordowany w Charkowie.

Tam również zabito por. kaw. 
rez. Tadeusza Grzegorza Wąsow-
skiego s. Mariana i Zofii ze Sta-
rzyckich, urodzonego 5 marca 
1902 r. w Koluszkach. Uczestnik 
wojny polsko – bolszewickiej w 
szeregach 3 pułku ułanów. Absol-
went Szkoły Podchorążych Rezer-
wy Kawalerii z 1932 r. Mianowany 
podporucznikiem rezerwy ze star-
szeństwem od 1 września 1932 r. 
Przydzielony do 3 pułku ułanów. 
W 1939 pełnił obowiązki oficera 
łącznikowego Sztabu Głównego.

Wśród ofiar zbrodni katyń-
skiej znaleźli się nie tylko żołnie-
rze, ale również policjanci, w tym 
również pełniący służbę w Kolusz-
kach. Adam Kosiński urodził się 
15 grudnia 1889 r. w Łasku. Jego 
ojciec był robotnikiem w fabryce 
Krusche&Ender w Pabianicach. W 
wieku 15 lat pracą zarobkową pod-
jął tam także Adam. Pracował do 
czasu powołania go do wojskowej 
służby w armii carskiej w paź-
dzierniku 1911 r. Służbę w pułku 

artylerii ciężkiej odbywał w twier-
dzy Karsk do marca 1918 r. Wio-
sną 1917 r. jako podoficer armii 
carskiej został wzięty przez Niem-
ców do niewoli. Po uzyskaniu wol-
ności w 1919 r. złożył podanie o 
przyjęcie do Policji Państwowej. 
12 lutego rozpoczął pracę jako po-
sterunkowy w Policji Państwowej 
w Łasku. W 1922 r. został przenie-
siony do Wilna, gdzie skończył 
Szkołę Policyjną ze stopniem 
Przodownika Policji Państwowej. 
W październiku 1930 r. został 

przeniesiony do Koluszek na funk-
cję zastępcy komendanta. Na kilka 
miesięcy przed wybuchem II wojny 
światowej na własną prośbę został 
przeniesiony do Łodzi. Ostatni raz 
widziany był 3 września 1939 r., 
gdy udawał się na służbę w komi-
sariacie Policji w Łodzi. Razem z 
innymi policjantami przebywał w 
obozie jenieckim w Ostaszkowie. 
W kwietniu 1940 r. został prze-
transportowany do Kalinina. Ko-
siński tak jak i pozostali policjanci 
i pracownicy wydziałów sprawie-
dliwości został zamordowany wio-
sną 1940 r. Jego szczątki spoczy-
wają na cmentarzu zbiorowym w 
Miednoje, gdzie obecnie znajduje 
się polski cmentarz wojskowy.

Również w Miednoje spoczy-
wa starszy posterunkowy PP Jan 
Stoiński, s. Franciszka i Marianny, 
urodzony 23 stycznia 1895 r. w 
Rudzie Malenieckiej. Żołnierz Ar-
mii gen. Hallera. W policji od 1921 r. 

Przez wiele lat służbę pełnił w woj. 
łódzkim. W latach 1931 – 1932 na 
Posterunku PP w Koluszkach, a od 
1933 r. w Komendzie Powiatowej 
w Brzezinach. Od 1936 r. w pionie 
śledczym policji woj. łódzkiego. 
We wrześniu 1939 r. na Posterunku 
w Chojnach. Odznaczony Brązo-
wym Medalem za Długoletnią 
Służbę.

Starszy przodownik PP Leon 
Pabich s. Wojciecha i Julianny z 
Witczaków, urodzony 24 marca 
1890 r. w Warcie. Podczas I wojny 
światowej w armii rosyjskiej, na-
stępnie w I Korpusie Polskim. W 
policji od 1920 r. na Posterunku  
w Koluszkach. Od 1925 r. pełnił 
służbę w Łodzi – w II, V, I i III Ko-
misariacie, we wrześniu 1939 r. 
kierownik magazynu broni. Od-
znaczony Brązowym Krzyżem Za-
sługi i Medalem Dziesięciolecia 
Odzyskania Niepodległości. Za-
mordowany w Miednoje.

Adrian Kut
Stowarzyszenie 

Historia Koluszek

Zbrodnia Katyńska to także  
zbrodnia na Koluszkowianach
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Policjanci reagują  
na łamanie przepisów

Policjanci z powiatu łódzkiego wschodniego każdego dnia kontrolu-
ją respektowanie przez mieszkańców miasta i powiatu ograniczeń i zaka-
zów wprowadzonych w związku z trwającym stanem epidemii koronawi-
rusa. Ostatni weekend pokazał, że nie wszyscy traktują obostrzenia 
poważnie i nie stosują się do wprowadzonych nakazów i zakazów. Nieod-
powiedzialne zachowania przez mieszkańców naszego powiatu zakoń-
czyły się aż 13 mandatami oraz 2 wnioskami o ukaranie. Główną przy-
czyną było przede wszystkim to, iż osoby te nie przebywały od siebie w 
odległości mniejszej niż 2 metry.

4 kwietnia 2020 roku policjanci z posterunku w Andrespolu interwe-
niowali wobec dwóch mężczyzn w Justynowie. Mężczyźni urządzili so-
bie towarzyskie spotkanie i razem spacerowali będąc już pod wpływem 
alkoholu. Nie zachowywali od siebie odległości nie mniejszej niż 2 metry. 
Podczas interwencji nie potrafili racjonalnie wytłumaczyć swojego za-
chowania a na koniec jeden z kompanów stwierdził, że nie będzie stoso-
wał się do przepisów, które jemu nie odpowiadają. Teraz za swoje zacho-
wanie odpowiedzą przed sądem

Większość osób, na które w miniony weekend zostały nałożone man-
daty nie stosowała się do zachowania właściwej odległości od siebie oraz 
gromadzenie się osób w miejscach publicznych czy też zaspokajania po-
trzeb, które nie są niezbędne w związku z bieżącymi sprawami życia co-
dziennego. 

Po raz kolejny apelujemy do mieszkańców aby zostali w domu. Tyl-
ko bezwzględne podporządkowanie się obowiązującym przepisom i od-
powiedzialne zachowanie może uchronić nas od rozprzestrzeniania się 
koronawirusa. Przypominamy, iż zgodnie z nowymi regulacjami praw-
nymi od 1 kwietnia 2020 roku osoby przemieszczające się po ulicach 
muszą zachowywać od siebie bezpieczny odstęp wynoszący co naj-
mniej 2 metry. Podróżując środkami komunikacji publicznej należy pa-
miętać, że ilość pasażerów w pojeździe nie może przekroczyć połowy 
liczby miejsc siedzących, również dotyczy przewoźników prywatnych. 
Natomiast osoby poniżej 18 roku życia mogą wychodzić z domu tylko 
pod opieką osoby dorosłej. Istotne jest również to, że zamknięto parki, 
bulwary i skwery.

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

Obowiązek zasłaniania  
ust i nosa już wkrótce, a zasady  
bezpieczeństwa na dłużej

Od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie miała obo-
wiązek zasłaniania ust i nosa. Zmianie ulegną także terminy matur i egza-
minu ósmoklasisty. Oprócz tego przedłużamy obowiązywanie wszystkich 
dotychczasowych zasad bezpieczeństwa. To oznacza, że ograniczenia w 
przemieszczaniu się, czy limity wiernych w kościołach obowiązują rów-
nież podczas świąt wielkanocnych.

Egzaminy najwcześniej w czerwcu 
Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Od-

będą się najwcześniej w czerwcu. Jednak o konkretnych terminach bę-
dziemy informować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.

Ponadto wszystkie szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwiet-
nia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek pro-
wadzić nauczanie zdalne.

Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe od 16 kwietnia
Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzamy obowiązek za-

słaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała 
nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. 
Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzę-
dach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy. 

Przedłużamy również obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal:
 • ograniczenia w przemieszczaniu się;
 • zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;
 • ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w ko-

ściołach może przebywać maksymalnie 5 osób. Zasada obowiązu-
je również w święta Wielkiej Nocy!

 • ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopo-
wierzchniowych sklepów budowlanych;

 • zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i sa-
mochodami większymi niż 9-osobowe;

 • zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, 
tatuażu itd.;

 • zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i ro-
werów miejskich; 

 • zamknięcie restauracji; 
 • ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na po-

czcie;
 • ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.). 

Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal:
 • zamknięcie szkół i uczelni;
 • przedszkoli i żłobków;
 • zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
 • zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego. 

Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:
 • zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają 

nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami 
albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub 
czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę - pełny 
wykaz wyłączeń znajduje się tutaj);

 • obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z 
Polską.

Do odwołania obowiązują:
 • ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgroma-

dzeń.
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Z uczestnikiem telewizyjnego 
programu „Szansa na sukces”, Pio-
trem Petrykowskim mieszkańcem 
Zygmuntowa rozmawia Zbigniew 
Komorowski.

- Jak trafiłeś do „Szansy na 
Sukces”?

- Program oglądałem już od 
wielu lat. Nigdy nie myślałem, że 
mogę tam wystąpić, jako uczest-
nik. Zauważyłem na Facebooku 
ogłoszenie, że jest casting do pro-
gramu w kilku miastach w Polsce 

m.in. w Warszawie. To miasto naj-
bliżej Koluszek, termin też mi pa-
sował. Więc szybka decyzja, roz-
mowa z kolegami i pojechaliśmy w 
niedzielę we trzech. Ja, Dariusz 
Ambroziński i Rafał Adamczyk. 
Wszyscy, na co dzień mamy tę 
samą pasję do muzyki, śpiewamy 
razem w zespole po weselach i 
każdy z nas z osobna też udziela 
się artystycznie bądź prowadzi im-
prezy okolicznościowe. Uznali-
śmy, że może warto jechać i spró-
bować swoich sił 

- Zdradzisz „kuchnię” pro-
gramu? 

- Casting zaczynał się o 9:00 
rano w jednym z budynków TVP 
przy Woronicza 17 ludzi było mul-
tum. Byliśmy w niedzielę, a dzień 
wcześniej w sobotę słyszeliśmy, że 
przesłuchania trwały aż do 3:00 
rano. Będąc o 11:00 mieliśmy nu-
merki 445, 446 i 447. W oczekiwa-
niu na swoją kolej spotkaliśmy też 
małżeństwo z Koluszek, które 
przyjechało córką, aby spróbowała 

swoich sił w programie. Nasza ko-
lej na przesłuchanie wypadła około 
20:00, więc trochę to trwało.  
W międzyczasie mogliśmy poznać 
sporo ludzi młodszych i starszych, 
którzy mieli tę samą pasję, co my. 
Poziom był naprawdę wysoki, tak 
wielu ludzi zdolnych, utalentowa-
nych. Śpiewali na korytarzu, na 
schodach. Atmosfera była super, a 
Darek żałował, że akordeonu nie 
wziął (śmiech). Gdy Wreszcie 
przyszedł nasz czas zostaliśmy po-
dzieleni na grupki 10 osobowe i 
tak też wchodziliśmy na salę prze-
słuchań, przypominające od środka 
nasze kino Odeon.  Na scenie sta-
wała osoba, która miała zaprezen-
tować swoje możliwości wokalne 
z podkładem lub a’capella. 

- Z jakim repertuarem wy-
stąpiłeś podczas  przesłuchań?

- Każdy z nas miał przygoto-
wać 2 piosenki. Najczęściej śpiewa-
ło się tylko jedną zwrotkę i refren, 
bo czasu było mało a uczestników 
dużo. Jeśli ktoś zaciekawił swoim 
głosem jury, albo Panie miały wąt-
pliwości, wtedy prosili o zaśpiewa-
nie drugiej piosenki. Utwory na ca-
sting były dowolne, każdy śpiewał 
co chciał, byleby to były polskie 
utwory. Zaśpiewałem tylko jedną 
piosenkę, był to utwór  Zbigniewa 
Wodeckiego „Kochaj mnie”. Przede 
mną występowały mega zdolne 
dziewczyny śpiewały naprawdę 
pięknie. Myślę sobie: „co ja tu ro-
bię, sami młodzi, utalentowani, 
wow, no ale przecież nie ucieknę, 
już za długo czekałem żeby teraz 
brać nogi za pas” (śmiech). 

- Skromność i niezadowole-
nie z samego siebie, to cechy 
prawdziwych gwiazd. Dostałeś 
się jednak do „Szansy…”.

- Ku mojemu zaskoczeniu już 
po kilku wersach wzbudziłem zain-
teresowanie wśród jury, a w trakcie 
refrenu wszyscy wstali i zaczęli bić 
brawo, nawet uczestnicy. Byłem w 
szoku, nie wiedziałem jak mam się 
zachować i się wzruszyłem. Drugiej 
piosenki nie śpiewałem, jak widać 
wystarczyła tylko jedna. 

- W programie znalazłeś się 
jednak tylko Ty… 

- Kolegom, z którymi byłem 
też poszło całkiem nieźle, więc 

mam nadzieję, że jeszcze zobaczy-
my koluszkowskie akcenty w pro-
gramie.  Po castingu wróciliśmy 
do domu około 23:00 więc cała 
niedziela była zajęta na poczet ca-
stingu. Z tego, co słyszałem, wia-
domość o dostaniu się do „Szansy 
na Sukces” przychodzi czasem  
kilka miesięcy po programie, więc 

tym większe było moje zdziwie-
nie, gdy po powrocie z ferii dosta-
łem maila i telefon z informacją,  
że zostałem zakwalifikowany do 
programu i szybkie krótkie pyta-
nie: repertuar Andrzeja Zauchy i 
czy się zgadzam? No oczywiście, 
bo i tak nie było żadnego wyboru 
co do artysty, więc jeśli nie teraz 
to kiedy? Dostałem na maila 7 
piosenek, teksty i podkłady. Mu-
siałem się nauczyć ich wszyst-
kich. Znałem 4, śpiewałem tylko 
dwie a trzech w ogóle w życiu nie 
słyszałem. Miałem tak naprawdę 
kilka dni na przygotowanie się do 
programu. 

- Kiedy nagrywaliście edycje 
z przebojami Andrzeja Zauchy?

- Odcinek z moim udziałem 
był kręcony we wtorek 28 stycznia 
tego roku a emisja była 15 marca w 
niedzielę. W nagraniu towarzyszy-
ła mi moja żona Renata, która od 
początku trzymała  za mnie kciuki. 
Cały czas czułem jej wsparcie i po-
zytywną energię, która dawała mi 
siłę i wiarę, że dam radę. Jak już 
wszyscy wiedzą dostałem piosen-
kę „Myśmy byli sobie pisani”. To 
dość trudny i wymagający utwór i 
do tego jeden z tych, których nigdy 
wcześniej nie słyszałem. Zaraz po 
emisji programu przyjaciele, zna-
jomi i rodzina gratulowali mi wy-
stępu, mówili, że poszło mi super. 
Bardzo, bardzo dziękuję im za te 
miłe słowa, za kibicowanie przed 
telewizorami. 

- To twoi fani, zawsze wierni 
i gotowi, by Cię wspierać. Masz 
ich spore grono. A jak Ty oce-
niasz swój występ? 

- Wiem, że mogło być zdecy-
dowanie lepiej, bo nie zaśpiewa-
łem tak jak powinienem, do tego 
nieznajomość utworu, stres i ka-
mery zrobiły swoje. Z jednego 

cieszę się najbardziej. Zważywszy 
na obecną sytuację związaną z 
epidemią cieszę się, że dzięki mo-
jej obecności w programie wielu 
przyjaciół, znajomych, rodzina i 
osoby mi całkiem obce, które zo-
baczyły w TV kogoś znajomego, 
kogoś ze swojej okolicy, mogli 
choć na chwilę zapomnieć o tej 
całej przykrej sytuacji, jaka nas 
wszystkich dotknęła. Ogólnie bar-
dzo fajna przygoda. Wśród uczest-
ników nie było widać ani czuć ja-
kiejś rywalizacji. Każdy się 
wspierał i dopingował jak jedna 
wielka rodzina. Wspaniali ludzie 
z obsługi, zwłaszcza pani Małgo-
sia trenerka wokalna, która robiła, 
co mogła, aby nas przygotować 
jak najlepiej do programu. To lu-
dzie, którzy wkładają całe serce w 
to, co robią, z wielką pasją i zaan-
gażowaniem. 

- Zachęcisz innych? Kto 
może wziąć udział w „szansie na 
sukces”?

- Każdy, kto lubi muzykę, kto 
czuje ją w sercu i ma dużą wrażli-
wość muzyczną niech nie trzyma 
tego tylko dla siebie. Niech się 
tym darem podzieli z innymi. 
Każdy może spróbować swoich 
sił w castingu i mieć szanse na 
udział w programie. Tylko od nas 
samych zależy, czy pokonamy 
własne bariery i udowodnimy so-
bie i innym, że damy radę. A nóż 
się uda? Ja na pewno znów spró-
buję za rok.

Piotr Petrykowski  
w „Szansie na Sukces”
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Tydzień w Koluszkach nr 15

Przypomnijmy treść pierwszej 
części reportażu.: Guta Tyrangiel, 
córka Żydów z Koluszek, emeryto-
wany profesor prawa na uniwersy-
tetach w Tel Awiwie w Izraelu i w 
Ottawie w Kanadzie, poetka i arty-
sta malarz, cudem ocalała z Holo-
kaustu, zanim zamieszkała w Izra-
elu, swoje powojenne lata przeżyła 
w Mińsku Mazowieckim, w pew-
nej chrześcijańskiej rodzinie… 

Jako dziecko żydowskie, była 
„inna”, w każdym razie tak ją trak-
towano. Wiedziała o tym i starała  
się dostosować do innych rówie-
śników. Chcąc „wbić” się w to śro-
dowisko, musiała pokazać, że po-
trafi robić to samo, co jej koleżanki 
i koledzy. – Musiałam zrobić wię-
cej niż inni, zgodnie z takim fran-
cuskim powiedzeniem: „być bar-
dziej królewskim niż król”- mówi 
Guta. W czasie powojennym, 
mieszkając jeszcze w Polsce była 
zajęta sportem. Najpierw zdobyła 
tytuł mistrza szkoły, grając w siat-
kówkę w zwycięskiej drużynie. – 
Mit o Geni Jaszczukównie trwa w 
mińskiej szkole do tej pory. Nale-
żałam do kadry narodowej w lek-
kiej atletyce. Kilka lat byłam mi-
strzynią młodzików, juniorów, 
akademicką, rzucałam kulą, starto-
wałam w pięcioboju- wylicza swo-
je zdolności sportowe profesor 
prawa. Śmieje się, że jeszcze w 
szkole nazywano ją „adwokatem 
od straconych spraw”. – Zawsze 

miałam „gębę  otwartą”, gdy coś 
złego  działo się w klasie. Jak była 
jakaś niesprawiedliwość, potrafi-
łam stanąć w czyjejś obronie i 
słownie i fizycznie też- wspomina. 
Studiowała na Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Warszawie. 
Przestała być tą biedną płaczliwą 
Gutą. Ludzie zapomnieli, że jest to 
„biedne żydowskie dziecko”, nad 
którym  się litowali, była przecież 
mistrzynią Polski. Potem jednak 
dostała się na Prawo. Nie opuściła 
Polski z żadną grupą, nikt jej stąd 
nie wyganiał.  

Dotarła do Francji, gdzie sport 
nie był ceniony a intelekt tak, stała 
się intelektualistką i ukończyła stu-
dia prawnicze jako najlepsza stu-
dentka. – Coś mi mówiło: „jeżeli 
nie będziesz kimś, kto jest podzi-
wiany, nie zaistniejesz!”.  To była 
dla mnie wciąż kwestia  życia i 
śmierci. Nauczyłam się tak żyć- 
mówi profesor Guta Tyrangiel. 

Kiedy wyruszyła z Polski w 
świat, była 20 letnią dziewczyną. 
Za granicą poznała swoją żydow-
ską, daleką rodzinę.  Ludzie ci wca-
le nie byli mądrzy ani piękni czy 
sprawiedliwi, a tego się po nich 
spodziewała, jak wspomina.  Była 
nimi zawiedziona, bo liczyła, że 
właśnie dzięki tym dalekim krew-
nym będzie mogła w końcu zaak-
ceptować siebie jako Żydówkę. 
Musiała dokonać wewnętrznego 
porządku. -Stwierdziłam, że naród 
żydowski jest podobny do innych 
narodów, z tymi samymi wadami i 
zaletami. Zrozumiałam, że mądrość 
żydowska polega na jakiejś ducho-
wości, która trwa przez wieki i po-
zwala wyjątkowym osobom spo-
śród Żydów być ludźmi wybitnymi. 
Z Polski wywiozłam tylko ten sza-
cunek- do mądrego żydostwa- pisze 
w „Głosach Przeszłości” Guta Ty-
rangiel. Wiele lat minęło, zanim ja-
koś „dogadała” się sama ze sobą w 
temacie swego żydostwa. 

Kiedy była dzieckiem, ludzie 
odwiedzający Jaszczuków mówili, 
gładząc Gienię po głowie „Mała 
sierotka”. Wcześnie postanowiła, 
by nikt już jej nie żałował i nie lito-
wał się nad nią.    -Mimo, że byłam 
już silną, dojrzałą kobietą, byłam  
jednak inna. Dziecko, które dużo 
widziało- wyznaje po latach. 

Po wyjeździe z Polski miesz-
kała we Francji, potem w Kana-
dzie, by ostatecznie osiąść w Neta-
nii w Izraelu.

Mimo wyjazdu  i zamieszka-
nia w Izraelu i częściowo we Fran-

cji, Polska jest jej bliska, głównie 
poprzez przyjaciół. Z czasem za-
częła na nowo odkrywać język pol-
ski, który przecież doskonale zna-
ła, bo w tym języku uczyła się 
budować pierwsze zdania jako 

Jestem po to, by mówić ich językiem,  
patrzeć ich wzrokiem

Historia ocalałej z zagłady,  
córki koluszkowskich Żydów (cz. II)

prof. Guta Tyrangiel,  
luty 2020, Netania , Izrael.

Guta Tyrangiel: „Kozioł Ofiarny” 2000

Guta Tyrangiel, jej wujek Meir Tyrangiel i przybrany „ojciec”,  
Józef  Jaszczuk, Łódź 1947, w dniu ślubu Meira z jego żoną Ewą. 
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dziecko. Jako profesor, miała oka-
zję  w latach 90-tych na nowo spo-
tkać się z dawną, ojczystą mową 
swoich przodków, prowadząc w 
Polsce wykłady z prawa handlo-
wego. –Język polski formował się 
we mnie, chociaż problemy i ter-
minologię  prawniczą znałam w 
zupełnie innych językach. Po zre-
zygnowaniu z pomocy tłumaczki 
mogłam podzielić się ze słuchacza-
mi moją wiedzą w ich ojczystym 
języku. Studenci byli przejęci a ja 

poczułam się wszechmocna! To 
był powrót do mego języka, jak-
bym odnowiła się we własnej prze-
szłości. Język polski, szkoła polska 
i polskie koleżanki. Jestem od tej 
pory dużo bliżej Polski- wspomina 
profesor Tyrangiel. Swoim dzie-
ciom nadała polskie imiona, to ko-
lejny dowód na to, że Polska jest 
jej bliska. 

Wyjątkowym sposobem wy-
powiadania się  Guty do świata jest 
malarstwo. Te obrazy trzeba po 
prostu zobaczyć. – Kiedy widzia-
łam ręce, nogi, oczy na moich płót-
nach, byłam zaintrygowana swą 
jungowską przygodą. Pojawiły się 
symbole: twarz na torach, dziew-
czynka, za której sylwetką znajdo-
wały się dwa cienie i okno…Przy-
pomniało mi się, że mnie jako 
dziecko przybrani rodzice znajdo-
wali plączącą na parapecie. Kosz-
mary były wtedy za mną. Poezja, 
podobnie jak malarstwo, także zja-
wiła się w moim życiu niespodzie-
wanie. Dzięki niej nie muszę już 
szukać poczucia bezpieczeństwa w 
środowisku, znalazłam je w sobie-
-opowiada.

Gdy zapytałem ją, dlaczego z 
Polski wyjechała, przecież zostało 
tu wielu Żydów, z żalem odpowia-
da: „Poczytaj  np. o dzieciach  ży-
dowskich Ocalałych z Holokaustu, 

które w sposób brawurowy urato-
wała  przed mordem po wojnie 
Lena Kichler, wywożąc je z siero-
cińca w Rabce i Zakopanem za gra-
nicę, poczytaj książki B. Engelkin-
ga, Jacka Leociaka, Libionki, Alicji 
Całej i Grabowskiego, to będziesz 
wiedział. W Polsce międzywojen-
nej  było ogółem 800 pogromów, 
zginęło 50 tysięcy ludzi,  a w czasie 
okupacji około 200 tysięcy Żydów 
zginęło z rąk swoich sąsiadów( 
„Dalej jest noc”, Centrum Badań 

nad Zagładą Żydów PAN 2019). 
Mówi się, że po 1945 roku  zginęło 
2 tysiące ludzi zabitych przez różne 
antysemickie bandy. Po wojnie 
miałam możliwość, by wyruszyć w 
świat, więc to zrobiłam”. Trudne 
słowa, ale oczyszczające.

Czas na przerwę w rozmowie. 
Zjedliśmy pyszną kolację i wypili-
śmy szampana, w końcu spotkanie 
mieszkańców Koluszek w osobach 
ich potomków trzeba było uczcić, 
po staropolsku!

Obejrzeliśmy stare zdjęcia z 
Koluszek i dokumenty z danymi i 
pieczątkami przedwojennych władz 
naszego miasta oraz tutejszej gminy 
żydowskiej. Zachwyciliśmy się ob-
razami Guty i jej poezją. Zapytałem 
ją o nienawiść, miłość i przebacze-
nie a także o to, kim bardziej się 
czuje, co w sobie akcentuje: polską 
żydowskość, izraelską żydowskość 
czy po  prostu izraelskość. – „Jak 
większość Żydów, nie jestem niena-
wistna. Nie odczuwam złości do ni-
kogo, ale raczej oburzenie i żal. Je-
stem polską Żydówką, i nikomu nie 
mam potrzeby wybaczać. W Polsce 
mam dużo przyjaciół a do dzieci 
nie mam pretensji za okrucieństwo 
i podłość ich przodków. Często by-
wam w Mińsku Mazowieckim i 
spotykam się z młodzieżą, i mówię 
im, by byli mądrzejsi od zbyt wie-

lu antysemitów, obecnych także w 
dzisiejszym świecie. Chętnie przy-
jadę także do Koluszek i spotkam 
się z młodzieżą szkolną. Bardzo 
bym też pragnęła znaleźć w Polsce 
dobrego wydawcę dla mojej ostat-
niej książki „Vraiment”, która uka-
zała się we wrześniu 2019 roku po 
francusku a niebawem będzie jej 
hebrajski przekład”.

Dostojewski napisał, że pięk-
no zbawi świat. Guta mówi, że 
czymś, co po wielu latach pozwoli-
ło jej zaakceptować siebie, być w 
zgodzie z samą sobą, pokonać w 
jakiś sposób przeszłość, jest sztu-
ka, wspomniane wcześniej malar-
stwo i poezja. Zaczęła malować w 
1992 roku, niemal na zakończenie 
swojej kariery prawniczej. Prace 
profesor Guty Tyrangiel wielokrot-
nie gościły na indywidualnych i 
zbiorowych wystawach w Izraelu, 
Francji, Kanadzie, Polsce oraz w 
Belgii.  W 1995 roku opublikowała 
książkę wierszy i narracji autobio-
graficznych, ilustrowaną obrazami 
„Memoire Bariolee, Poetic Pain-
tings” Legasa, wydaną w  Ottawie, 
w Kanadzie w 1995 roku. Wspól-
nie z córką, Patrycją Tyrangiel, 
wyprodukowała film dokumental-
ny „Kiedy moja pamięć stała się 

obrazem”, za którą otrzymała 
główną nagrodę edukacji arty-
stycznej na FIFAP w Paryżu, Pary-
żu, UNESCO w 1995 r. Film brał 
udział w wielu międzynarodowych 
festiwalach i był transmitowany 

kilka razy w izraelskiej telewizji w 
latach 2001, 2002 i 2003.

Udzieliła wywiadu dla francu-
skiego filmu dokumentalnego 
„L’écriture et la guerre” wyprodu-
kowanego przez miasto Tuluza w 
1999 roku. 

Oddam jej na koniec głos. 
Niech Mówi Ocalała z Holokaustu, 
dziś dojrzała kobieta a jednocze-
śnie „Mała Dziewczynka”, córka 
Mojżesza Tyrangiela z Koluszek, 
która przeżyła piekło zgotowane 
człowiekowi przez człowieka.

„Poczułam się szczęśliwa, że 
mogę w końcu przekazać tamtą 
zgrozę, niepokój, że ja w tej chwili 
potwierdzam cel mego ocalenia. 
Niezwykłe wydarzenie, że spośród 
tylu dzieci, miliona  i więcej, wła-
śnie ja, przez przypadek, zostałam 
ocalona. Nie czuję się już ofiarą 
losu, nie. Czuję obowiązek w sto-
sunku do mojego narodu, który 
tyle przeżył, był tak piętnowany i  
tyle cierpiał, bywał w oczach in-
nych „ najlepszy” i „najgorszy”. 
Ocalałam, przeżyłam. Przez przy-
padek. Powiedziałabym, przypa-
dek mistyczny. Moje życie uwa-
żam za podarunek. Mam wrażenie, 
jakby moje ocalenie miało głębszy 
sens: pozostałam tu jakby w imie-

niu zamordowanych, którzy nie 
mieli tego szczęścia, by przeżyć. 
Jestem tu po to, aby mówić ich ję-
zykiem, aby patrzeć ich wzro-
kiem”

Zk

Guta Tyrangiel:„Fantasmo-magia”, 2001

Guta Tyrangiel:„Spojrzenie”, 2000
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Tydzień w Koluszkach nr 15

Walczy o tytuł Kobiecej Twarzy  
Województwa Łódzkiego

Przypominamy, że na stronie internetowej gazety „Dziennik Łódz-
ki”, trwa plebiscyt sms-owy o tytuł Kobiecej Twarzy Województwa Łódz-
kiego. W kategorii „CÓRKI”, w pierwszej dziesiątce promowanej awan-
sem do ogólnopolskiego finału akcji, znajduje się koluszkowianka 
Angelika Kowalska. 

Angelika ma 19 lat, uczy się w Koluszkach w Technikum Logistycz-
nym, ale myśli o studiach fizjoterapeutycznych. Jej marzeniem jest zostać 
fotomodelką, dlatego też zaczyna szukać  możliwości zaistnienia w świe-
cie modelingu. 

- Córka bardzo lubi pozować i myślę, że „aparat ją kocha”.  Mając 14 
lat dostała się do Mini Models i miała zrobioną profesjonalną sesję foto-
graficzną. Patrząc na nią w trakcie sesji stwierdziłam, że chyba naprawdę 
to lubi - opowiada Dorota Kowalska, mama Angeliki.

Plebiscyt w „Dzienniku Łódzkim” to jednak tylko mały epizod w ży-
ciu Angeliki. 19-latka czeka bowiem z niecierpliwością na poważniejsze 
wyzwanie: - Zostałam zakwalifikowana jako modelka na pokaz mody Fe-
stiwal Kolej na Kobiety. Przeszłam dwa etapy, niestety moje plany po-

Inne kandydatki 

Wśród uczestniczek plebiscytu udało nam się odszukać również inne 
kandydatki z Koluszek:

- kategoria CÓRKI
Sylwia Rżanek (wyślij SMS UTR.950 na numer 72355)

- kategoria MATKI
Honorata Nawrocka (wyślij SMS UTR.18 na numer 72355) 
Paulina Staniszewska (wyślij SMS UTR.401 na numer 72355) 

krzyżowała pandemia. Festiwal został przeniesiony na inny termin. Mam 
nadzieje, że wkrótce się odbędzie. Z niecierpliwością czekam na jego roz-
poczęcie - dzieli się swoimi planami Angelika Kowalska. 

Mieszkanka Koluszek oprócz modelingu, interesuje się również po-
dróżami, lubi wycieczki, przyrodę, poznawanie nowych zakątków Polski 
i świata. Jak wiele nastolatek interesuje ją również wizaż i manicure. Lubi 
fotografie i w wolnym czasie dokształca się w tym kierunku.

Jeżeli chcesz pomóc w karierze młodej koluszkowiance, ślij sms o 
treści: UTR.308 na numer 72355 (koszt sms 2,46 zł z VAT). Głosowanie 
trwa do 23 kwietnia do godz. 20:30.

(pw)

Angelika Kowalska

Honorata Nawrocka

Paulina Staniszewska Sylwia Rżanek
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„Wesoły nam dzień dziś nastał…”  
w smutnym pandemicznym czasie 

Wygrzany w cieple domowe-
go ogniska i co chwila chłodzony 
mrożącymi krew w żyłach wiado-
mościami dotyczącymi pandemii, 
chciałbym podzielić się z Pań-
stwem swoimi refleksjami. Pragnę 
głośno wyrazić niepokój dotyczą-
cy tego, o czym większość z nas 
myśli, czyli jakie będą 
te obecne nasze Święta Zmar-
twychwstania Pańskiego w kon-
tekście tego ponurego czasu.

I chociaż my wszyscy katoli-
cy wiemy, że to Święto stanowi 
fundament naszej wiary oparty na 
miłości bliźniego i ukazujący per-
spektywę nadziei, to i tak jak więk-
szość z Was zastanawiam się, co 
dziś oznacza Wielkanocna radość.

Fakt Zmartwychwstania Pań-
skiego to nie tylko religijne święto, 
ale bardzo ważny i trwały od wie-
ków element naszej kultury. W tej 
wierze i kulturze, które są ze sobą 
ściśle związane, wychowywali się 
nasi ojcowie i dziadowie. W tej 
wierze wychowujemy dziś swoje 
dzieci.Pamięć o Zmartwychwsta-
niu Pańskim jest nieprzemijająca i 
„trwalsza od spiżu” powiedziałaby 
starożytny mędrzec Horacy.

Święta będą jak od wieków, 
choć już wiemy, że te będą inne, ta-
kie jakich nigdy dotąd nie było. 
Będą one świętowane prawie wy-
łącznie w domu. 

W najważniejszych uroczy-
stościach religijnych związanych z 
tym Świętem będziemy mogli 
uczestniczyć tylko za pośrednic-
twem mediów. Będziemy je spę-
dzać w gronie domowników, w tro-
sce o nasze zdrowie jak zalecają 
władze. Wiem, że będzie to trudne 
doświadczenie 
dla wszystkich, a zwłaszcza dla 
osób starszych, które są najbar-
dziej zagrożone tym podstępnym 
coronawirusem. To właśnie w tro-
sce o nasze zdrowie wnukowie 
muszą powstrzymać się z odwie-
dzinami nas seniorów. Dotkliwość 
tego odczują zapewne również 
wnuki.

A teraz spróbuję spojrzeć na 
przeżywanie świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego z perspektywy 
seniorów, a więc z mojej perspek-
tywy.

Wcześniej radość tego święta 
manifestowana w rezurekcyjnej, 
nabożnej pieśni: „Wesoły nam 
dzień dziś nastał…” śpiewanej 

podczas procesji, chyba bardziej 
wiarygodnie i przekonywująco 
wyrażała nasze religijne przeżycia, 
niż to jest współcześnie. I chociaż 
obecnie też wiemy, że w tym Świę-
cie zawarty jest sens naszej wiary: 
Chrystus umarł, Chrystus zmar-
twychwstał, Chrystus powróci, to 
bardziej dbamy o jego zewnętrzną 
oprawę niż wewnętrzną treść.

Oczywiście jak tylko pamię-
tam zawsze to wewnętrzne religij-
ne przeżycie Zmartwychwstania 
Pańskiego wzmacniały i potęgo-
wały zewnętrzne atrybuty. Zawsze 
rezurekcyjnej procesji oprócz śpie-
wu nabożnych pieśni towarzyszyło 
bicie dzwonów. Grała orkiestra. 
Wybuchały petardy, a teraz nawet 
sztuczne ognie. Wszystko to ra-
zem, podkreślało ważność tego 
święta, stanowiło i nadal stanowi 
jego dopełnienie. Jednak owa zmy-
słowa symbolika, wzbogacająca te 
nasze duchowe przeżycia jak mi 
się wydaje była i jest tylko ze-
wnętrzną ornamentacją tego, co 
najbardziej istotne. Podobną rolę w 
święta pełni stół. Również podkre-
śla ich ważność. Spotkanie bo-
wiem rodziny przy świątecznym 
stole i dzielenie się jajkiem jest 
swoistym przedłużeniem religijne-
go misterium rozpoczętego w Ko-
ściele. Rzecz w tym, że wprawdzie 
potrawy zawsze były odświętne i 
często z trudem zdobyte, ale nie 
było ich aż tyle co teraz, a ich spo-
żywanie w święta nie było najważ-
niejszym celem.

Obchodzenie uroczystości 
Zmartwychwstania Pańskiego w 
Kościele uświęcone odwieczną 
tradycją jest wciąż takie samo. 

Zmieniło się natomiast 
wszystko to, co te święta poprze-
dza.  Zostały one przede wszyst-
kim bardzo nachalnie skomercjali-
zowane przez przemysł. Już w 
znacznie poprzedzającym je okre-
sie oferuje nam się różnego rodza-
ju plastikowe zajączki, plastikowe 
jajeczka, palemki najczęściej chiń-
skie, które są wyłącznie zewnętrz-
ną ozdobą tego, co stanowi ich 
istotę. I żeby nie było wątpliwości 
osobiście nic nie mam przeciwko 
nim, chociaż wolę już czekolado-
we. Natarczywie atakujące nas z 
każdej strony natrętne reklamy 
wmawiają nam, że bez tych ozdob-
ników nie będzie świąt. A swoją 
drogą mnie ze świętem Zmar-

twychwstania Pańskiego najbar-
dziej kojarzy się baranek.

W kontekście tego, co powie-
działem w obecnych świętach mniej 
będzie tego wszystkiego, co tak do-
tychczas zaprzątało najbardziej na-
szą uwagę. Myślę tu o mniejszej 
dbałości o tę zewnętrzną oprawę 
świąt uwyraźnioną również w 
skromniejszej obfitości stołu. Ogra-
niczona z konieczności zachowania 
bezpieczeństwa liczba osób przy 
świątecznym stole, może nas skłoni 
do myślenia o tym, co tak naprawdę 
stanowi największą radość: bycie 
razem w Tym Dniu choćby ducho-
wo i cieszenie się wzajemnym 
wsparciem, czy ten uginający się od 
potraw stół?

W tym podwójnie trudnym i 
wyjątkowym czasie może łatwiej 
nam będzie cieszyć się tym, co 
mamy. Może tęsknota za przed-
miotami zostanie zastąpiona tęsk-
notą za ludźmi. Może zwykłą rado-
ścią w czystej postaci stanie się 
docenienie tego, że jestem, że żyję. 

Może odrodzi się wiele z tego, 
co już gdzieś nam zginęło:
- skromność zamiast pychy;

- szacunek zamiast pogardy;
- życzliwość zamiast nienawiści;
- nadzieja w zrozumienie tego, że 

wolność nie oznacza swawoli;
- wiara, że człowiek na tym świe-

cie nie jest sam.
To jest chyba dla nas wszyst-

kich czas próby, czy jesteśmy ludź-
mi tylko z nazwy czy z istoty.

Pamiętajmy, że zło zawsze 
przemija, a nadzieja, optymizm i 
pogoda ducha jest najskuteczniej-
szą, psychiczną zaporą nawet dla 
największych przeciwności losu. 
Pomyślmy, kogo zaprosimy na 
spotkanie kiedy minie zaraza, jak 
go ugościmy, w jaki sposób pod-
kreślimy jego ważność i o czym z 
nim będziemy rozmawiać.

Z wielkim szacunkiem po-
zdrawiam Wszystkich serdecznie i 
wbrew pandemicznym, smutnym 
ograniczeniom życzę z okazji 
Świąt Zmartwychwstania Pańskie-
go radości i pogody ducha. Jak 
zwykle najserdeczniej pozdrawiam 
Seniorów.

Niech radość tego Święta za-
głuszy w nas lęk i obudzi nadzieje.

dr Kazimierz Zawadzki

Dostali mandat  
za skorzystanie z myjni

Przypominamy, że wprowadzone nowe obostrzenia w walce z koro-
nawirusem, zakazują wstępu do parków oraz do lasu. Na prośbę policji 
wejścia do Parku Miejskiego w Koluszkach zostały zagrodzone ostrze-

gawczymi taśmami. Policja upomina, żebyśmy pozostawali w domach i 
powstrzymywali się od czynności, które nie są niezbędne. Ostrzeżenia nie 
kończą się tylko na słowach. W ostatnich dniach mandatami ukarani zo-
stali kierowcy, którzy myli swoje pojazdy w samoobsługowych myjniach 
samochodowych.

(pw)     
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SPRZEDAŻ - SERWIS  
NARZĘDZI I MASZYN  

OGRODNICZYCH I BUDOWLANYCH
 www.arkadianarzedzia.pl

 Koluszki, tel. 502-651-007

  BRZEZIŃSKA 135
Zapraszamy pn-pt 9-17, sob. 9-14

DOWÓZ GRATIS NA TERENIE KOLUSZEK

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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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  

ZUS przedłuża ważność orzeczeń  
lekarskich o 3 miesiące

Ważność orzeczeń lekarskich z ZUS, których termin upływa w 
czasie epidemii jest wydłużona o 3 miesiące. Osoby czekające na prze-
dłużenie świadczenia, do którego prawo uzależnione jest od orzecze-
nia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS, mogą być spokojne. Je-
żeli złożyły wniosek o świadczenie przed upływem ważności 
orzeczenia, ich świadczenie będzie przez ten czas kontynuowane.

Chodzi tu o orzeczenia wydane przez lekarza orzecznika albo komi-
sję lekarską o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej eg-
zystencji, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu za-
grożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni po ich 
odwołaniu. Orzeczenia zostaną wydłużone na okres kolejnych trzech 
miesięcy, od dnia upływu terminu ich ważności.

„Warunkiem jest złożenie wniosku o świadczenie na dalszy okres, 
przed upływem terminu ważności orzeczenia.” – tłumaczy Monika 
Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkie-
go.

Orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej, na podstawie 
których - ubezpieczony ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego zo-
staną wydłużone na podobnych zasadach.  Orzeczenia te będą ważne jesz-
cze trzy miesiące, jednak nie dłużej niż do końca 12-miesięcznego okresu 
pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

Przedłużeniu o trzy miesiące ulega także ważność orzeczeń, które 
wygasły przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, czyli przed 
14 marca 2020 roku. Chodzi o sytuację, w której klient złożył wniosek o 
świadczenie na dalszy okres (np. o przedłużenie renty) przed upływem 
ważności orzeczenia, a ZUS nie wydał nowego orzeczenia przed dniem 
wejścia w życie ustawy, czyli przed 31 marca.

W tej sytuacji osoby, które czekają na przedłużenia prawa do renty, 
świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych lub świadczenia 
rehabilitacyjnego mogą być spokojne.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

Okolice Zygmuntowa: witamy bociany,  
żegnamy koronawirusa. 

Miejsce  
na Twoją  
reklamę
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Sprzedam owies paszowy,  
733-207-777
Mieszankę zbożową, 505-962-185
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

USŁUGI
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
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 3,5t., 
507-364-074  
Pranie dywanów, tapicerki meblowej, 
samochodowej itp., 720-724-916
Fotowoltaika, dofinansowania, 
782-508-763
Remonty, Wykończenia ogólno-
-budowlane. Rachunki,  
tel. 789-030-878
Usługi transportowe – auto ciężaro-
we z HDS, tel. 667-583-078
Dachy, krycie papą termozgrzewalną, 
500-335-060
Ogrodzenia klinkier – łupek, 
604-543-817
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
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

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 szwaczki, 664-975-055
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 Prze-
jazd 16, tel. 693-166-459
Zatrudnię murarzy, 604-543-817
Brukarzy z doświadczeniem, 
atrakcyjne wynagrodzenie, umowa  
o pracę, 607-303-814
Poszukiwana pomoc domowa, 
szczegóły pod nr 695-690-399

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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działkę 1300 m2, ul. Miła 
w Koluszkach,  tel. 601-348-451 
Sprzedam działkę 1800 m2,  
w Nowych Chrustach - woda i prąd, 
tel. 603-082-828 
Sprzedam dom piętrowy rodzinny  
z basenem w centrum Koluszek. 
Wszystkie media, tel. 668-60-91-91
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 60 m2  
w centrum Koluszek, dwupoziomowe, 
umeblowane, Galeria Arkadian,  
tel. 665-740-941
Do wynajęcia mieszkanie po 
remoncie, Żakowice, Piotrkowska, 
tel. 503-359-777
Do wynajęcia M4 w bloku 62 m2, 
tel. 605-377-595
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
Maseczki, producent – faktury, 
664-975-055
Krajzegę, maszynkę el. do mięsa  
i lewar do nabijania kiełbasy, 
696-605-711
Fiat Marea benzyna-gaz, 171 tys.
km, tel. 44-714-60-35
Zadbaną przyczepę kempingową 
Adria Adora 532 UK 2007 r., 
28.500zł, tel. 505-424-763

OGŁOSZENIA DROBNE

Obywatelskie ujęcie  
nietrzeźwego kierującego

Mieszkańcy powiatu łódzkiego-wschodniego, będący świadkami 
zdarzenia drogowego ujęli na pobliskiej stacji paliw podejrzewanego. Ba-
danie alkomatem wykazało, że 32-letni mężczyzna miał w organizmie po-
nad 3 promile alkoholu. Policjanci doceniają dużą obywatelską świado-
mość i dziękują za wzorową postawę. Skrajnie nieodpowiedzialny 
kierowca stracił już prawo jazdy. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi 
mu kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności, utrata uprawnień do kiero-
wania pojazdami mechanicznymi oraz grzywna. Odpowie również za 
spowodowanie kolizji drogowej.

7 kwietnia 2020 roku około godziny 20:00, oficer dyżurny toma-
szowskiej policji otrzymał zgłoszenie o obywatelskim ujęciu nietrzeź-
wego kierowcy. Jak ustalili skierowani na miejsce policjanci ruchu dro-
gowego, dwoje mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego jadąc 
drogą wojewódzką DW-715 byli świadkami zdarzenia drogowego. Kie-
rujący osobowym oplem jadąc w kierunku Budziszewic doprowadził do 
zderzenia z osobowym volkswagenem a następnie nie zatrzymując auta, 
którym kierował odjechał z miejsca. Widzący tę sytuację świadkowie 
zawiadomili policję a sami jechali za nim do momentu, aż zatrzymał się 
na pobliskiej stacji paliw. Tam ujęli mężczyznę i przekazali interweniu-
jącym policjantom. Badanie alkomatem 32-letniego mieszkańca gminy 
Koluszki kierującego oplem wykazało, że miał on w organizmie  ponad 
3 promile alkoholu. Amator jazdy na ,,podwójnym gazie” stracił już pra-
wo jazdy. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara nawet do 2 lat 
pozbawienia wolności. Odpowie również za spowodowanie kolizji dro-
gowej. 

To kolejne zdarzenie gdzie inni uczestnicy ruchu drogowego wyka-
zali się czujnością i poczuciem praworządności. Widząc zagrożenie, na-
tychmiast zareagowali. Dzięki takim wzorowym postawom wspólnie 
dbamy o bezpieczeństwo na drogach. Eliminowanie z nich potencjalnych 
,,zabójców” jest priorytetem. Każdy, kto jest świadkiem przestępstwa, ma 
prawo ująć sprawcę na gorącym uczynku. Obywatelskie ujęcie to przywi-
lej wynikający z treści art. 243 Kodeksu Postępowania Karnego. Następ-
nie taką osobę należy niezwłocznie przekazać Policji.

Mundurowi apelują!
Reagujmy na niebezpiecznie zachowanie innych uczestników ruchu 

drogowego. Dbajmy o wspólne bezpieczeństwo. Dzwoniąc pod numer 
112, nawet anonimowo, można powiadomić najbliższą jednostkę Policji o 
każdym niepokojącym zdarzeniu. Policjanci sprawdzą każdy sygnał !!!

(www.tomaszow-mazowiecki.policja.gov.pl)
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Kino nieczynne do odwołania

Obrzęd błogosławieństwa pokarmów  
na stół wielkanocny dokonywany  

w domu przed śniadaniem wielkanocnym
Przepełnieni wielkanocną radością, zasiądziemy do świątecz-

nego stołu i podzielimy się wzajemną życzliwością przy składaniu 
sobie życzeń. Nowe życie Zmartwychwstałego Pana symbolizuje 
poświęcone jajko, którym także dzielimy się wzajemnie. Prośmy 
Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, 
aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny.

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

załeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień 
Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i za-
siadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do 
Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj 
nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas 
świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy, 
mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwsta-
niu.

Chlebie żywy który zstąpiłeś z nieba i w Komunii św. dajesz 
życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pie-
czywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający 
Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwych-
wstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. 

Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grze-
chów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które 
będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecz-
nych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wie-
czerzy Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsu-
cia.

Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te 
jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie ro-
dziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie rado-
ścią z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecz-
nej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. W. Amen”.

Nie poświęcamy pokarmów wodą święconą.

Raport z Gminy Koluszki 
 • Podczas Triduum Paschalnego nabożeństwa o godz. 18.00 z kościoła 

Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach są udostępniane na żywo 
w internecie pod linkiem: http://webcam.city-net.pl. W naszej gminie 
dostępne są również transmisje z parafii Świętej Trójcy w Gałkowie 
Dużym.

 • Wyzdrowiała mieszkanka powiatu brzezińskiego zakażona koronawi-
rusem.

 • Przed szpitalem w Brzezinach stanął specjalny namiot, który będzie 
pełnił funkcję wstępnej izby przyjęć. W szpitalu w Brzezinach pojawi-
ły się także szybkie testy przesiewowe.

 • Trwa nabór do gminnych przedszkoli. Na stronach internetowych pla-
cówek pojawiły się wstępne listy przyjętych dzieci.

 • Pierwsza parafia w naszej gminie oficjalnie odwołała Pierwszą Komu-
nię Św. W Gałkowie Dużym rozważa się, by uroczystość przeprowa-
dzić w październiku.

 • Gmina rozpoczęła dystrybucję maseczek dla seniorów z naszego tere-
nu. W czwartek maseczki w okolicy sklepów rozdawali strażacy z 
OSP. Na ten cel 200 sztuk bawełnianych maseczek przekazał m.in. pan 
Łukasz Szkopiński z firmy Stanwork, a także właściciel aptek pan 
Rżanek oraz szwalnia państwa Michalskich. Pomoc dla seniorów za-
deklarował także klub Fit Centrum.

 • Firma Kasz Bus zawiesza połączenia autobusowe od soboty do ponie-
działku włącznie.

 • W ramach wiosennych porządków ruszyło pozimowe zamiatanie ulic.

 • Z humorem donosimy że pomimo epidemii, tradycyjny śmigus dyngus 
nie został zakazany, wskazane jest jednak polewanie się wzajemnie 
wodą z mydłem lub środkami do dezynfekcji. 
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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 Biuro Rachunkowe AURASOFT
ul. Westerplatte 12a, Koluszki – tel. 502-271-164

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

 r Istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów księgowych.
 r Posiadamy ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu 
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
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Wielkanoc 2020 – rekolekcje,  
jakich jeszcze nie było

Skoro i mnie śmierć przemoże,                                
Gdy mi każesz odejść kiedy,
Nie bądź wtedy z dala Boże!                                     
Jezu Chryste, zjaw się wtedy,
W straszny ony czas konania                                    

Oblubieńcze, żaru godny, 
Przybądź Jezu be zwlekania                                      
ukaż mi się Sam, pogodny,                              

I bron mnie z pobliża.                                              
W zbawczym Drzewie Krzyża! 

Słowa tej XIII-wiecznej pieśni pasyjnej pt. „Do Twarzy Chrystusa”, 
zdają się bardzo przygnębiać człowieka, którego losem, od dnia jego na-
rodzin, jest śmierć cielesna.  Dla chrześcijan pierwszych 4 wieków po 
Chrystusie akcentowanie tajemnicy Krzyża, cierpienia Mesjasza, nie-
uniknioność śmierci była równie akcentowana, co Zmartwychwstanie 
Syna Bożego. Dla ludzi tamtej epoki, nie był to jednak powód do rozpa-
czy. Żyli Nadzieją przyszłego, lepszego życia po śmierci. Do czasu po 
Edykcie Mediolańskim w roku 313 gromadzili się we własnych domach, 
często ukryci przed denuncjacją pogan, wrogo nastawionych do wyznaw-
ców nowej Religii. Kościoły, okazałe bazyliki  i niezliczone tłumy wier-
nych, wysłuchujących kazań biskupów - następców Apostołów, to miało 
dopiero nadejść wraz z upadkiem kultu starożytnych religii z czasów po-
gańskich. Ślady po czasach, gdy wyznawcy Jezusa Galilejczyka zbierali 
się na modlitwę, czytanie Słowa Bożego i eucharystię, można odnaleźć 
zarówno w Rzymie, na Bliskim Wschodzie, czy w Afryce północnej. Ko-
ściół poapostolski, jak umownie nazywamy chrześcijan pierwszych wie-
ków, gromadził się w raczej małych grupkach, stąd słyszy się czasem 
określenie „Kościół Domowy”. Po lekturze Pisma Świętego, przystępo-

wano do modlitw nad  przyniesionymi przez wiernych darami,  którymi 
potem obdarowywano najbardziej potrzebujących. Dzisiejsza  procesja z 
darami podczas mszy jest pozostałością po tym zwyczaju. Owoce ziemi: 
wino i chleb posłużyły zebranym do konsekracji. Chleb  konsekrowany 
celebrans kładł na otwarte dłonie wierzących, którzy po „wzrokowej” , 
krótkiej adoracji, spożywali ją. Komunia święta była dopełniona przez 
spożycie wina - Krwi Pańskiej - z kielicha. Przypomnijmy, o czym kilka 
tygodni temu była mowa, że komunia „do ust” została wprowadzona do-
piero  IX wieku. 

Wielkanoc roku 2020 jest świętem, którego przebiegu nikt, jeszcze 
pół roku temu nie spodziewałby się. Znaczne ograniczenia w liczbie wier-
nych w kościołach, nawoływanie do pozostania w domach, brak święce-
nia pokarmów w kościele (w zamian jest zachęta, by je we własnych do-
mach błogosławić), odwołane nabożeństwa Drogi Krzyżowej ulicami 
miast,  odwołanie Adoracji Krzyża w Wielki Piątek w kościołach, nama-
wianie do komunii duchowej  podczas mszy za pośrednictwem środków 
medialnej komunikacji- to coś, z czym nie mieliśmy dotąd do czynienia. 

Pandemia w żaden sposób  nie jest karą Bożą, ale Bóg skrzętnie 
obecną sytuację „wykorzystuje”, jak słyszymy w wielu komentarzach 
osób duchownych. Chrystus chce zagościć w każdym sercu i w każdym 
domu. Skoro w momencie zmartwychwstania Jego Ciało przeniknęło 
przez związany opaskami całun, skoro Jezus przeszedł przez zatoczony 
nad Grobem kamień, a do wystraszonych wieścią o pustym Grobie 
Uczniów przyszedł pomimo drzwi zamkniętych, to bez trudu wejdzie do 
naszych dusz i umysłów. Może to są jakieś tajemnicze Jego Rekolekcje, 
jakich nam właśnie udziela?  Może ludzkość i wszystkie Religie świata 
znalazły się na jakimś zakręcie, i Bóg postanowił nas zatrzymać? 

Radosne świętowanie w Wielki czwartek, trwoga i strach przed własną 
śmiercią w Wielki Piątek, oczekiwanie na Cud i wreszcie Świt Poranka- to 
wszystko w jakiś sposób każdy z nas w tych dniach będzie miał mówiąc ję-
zykiem współczesnym „ w pakiecie”. Można zaryzykować stwierdzenie, że 
w tegoroczne święta wielkanocne, Bóg chce nam przypomnieć, że wszyscy 
jesteśmy Ludem Kapłańskim, parafrazując „I List Piotra”. 

Gdy Chrystus Zmartwychwstał i spotkał w ogrodzie przy Grobie 
pierwszego napotkanego człowieka, a była to kobieta - Maria Magdalena, 
najpierw powiedział: „Nie zatrzymuj mnie”, następnie polecił jej pójść do 
apostołów z zadaniem: „Niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą”.  Dla-
czego w Galilei, skoro wszyscy tego dnia byli w Jerozolimie? W Galilei 
wszystko się zaczęło. To tam Jezus spędził swoje dziecięce lata, to tam 
powołał swoich Uczniów. To w końcu tam pozostawił najpiękniejsze 
wspomnienia swego ziemskiego życia. Jak się wczytać dobrze w Ewan-
gelię, Jego miłość do ojczystej Galilei nie pozostawia złudzeń.

Powróćmy do dziecięcych lat, odnajdźmy tam Chrystusa, Jego mi-
łość, przebaczenie i wskazówki, jak żyć. Z pewnością każdy z nas miał 
nie raz doświadczenie burzy i sztormu nad naszym „Jeziorem Galilej-
skim”… To życzenia dla wierzących w Boga, a co powiedzieć agnosty-
kom i niewierzącym? Nie traćcie nadziei, żyjcie nią. Z każdej zagmatwa-
nej sytuacji jest wyjście, na nową, prostą drogę.

Wesołych Świąt od naszej redakcji, dużo zdrowia. Ostatnie słowa na-
bierają w tych dniach szczególnego znaczenia. 

ZkGolgota w Jerozolimie, miejsce ukrzyżowania 



Mariola szyje darmowe 
maseczki 

Nazywa się  Mariola Kleczewska z domu Markiewicz. - Pochodzę z 
Koluszek z ulicy Budowlanej tu się wychowywałam, tu się uczyłam, tu 
miałam przyjaciół. Dzięki panu  Antoniemu Tomczykowi z naszego blo-
ku miałam możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach: ping pongu, 
biegach, strzelaniu, piłce nożnej, malarstwu - wspomniana Mariola. Wy-
szła za mąż i wyjechała do Radomia, rodzinnego miasta męża. Jej pasją 
było szycie i marzenie o swojej firmie. - W roku 2005 marzenie moje się 
spełniło, otworzyłam wraz z mężem firmę produkującą odzież dla nie-
mowląt „Halux2”. 

Praca sprawia mi radość. Mimo, że bywają radosne ale i bardzo cięż-
kie chwile, nie poddaję się, aczkolwiek nie raz myślałam, że już nie dam 
rady. Zawsze jednak mam na uwadze dobro moich pracowników i klien-

tów. To oni dają nam siłę do dal-
szego działania - przyznaje Mario-
la Kleczewska. 

W obecnej sytuacji epidemii, 
pani Mariola postanowiła nie cze-
kać i pomóc ludziom najbardziej 
potrzebującym. - Teraz, przy tak 
trudnej sytuacji, bez wahania pod-
jęłam się pomocy charytatywnej i 
postanowiliśmy szyć maseczki dla 
szpitali. Jednak potrzeby są tak 
ogromne, że nie potrafimy odma-
wiać i maseczki otrzymują również 

ludzie, których porostu nie stać na zakup. Dziennie szyjemy ok. 1500 
sztuk, które przekazujemy do szpitali, przychodni i instytucji w całym 
kraju. Nie zapomnieliśmy również o Koluszkach, moim rodzinnym mie-
ście, gdzie trafiają nasze GRATISOWE maseczki. Wysłałam już kilkana-

ście paczek, ponieważ proszą mnie o to osoby z Koluszek, Łodzi i wielu 
miast, miasteczek. W ubiegłą sobotę byłam w Koluszkach, by przywieźć 
kolejne dla gabinetu okulistycznego, dla kilkunastu osób, dla szpitala w 
Łodzi, dla Domu Samotnej Matki w Łodzi, dla Pana Tomczyka, który  na-
sze maseczki ma przekazać dalej. W szyciu  pomaga mi mój mąż Leszek 
- wspólnik, moje pracownice Agata Fronk i Maryla Pastuszka. Pracujemy 
codziennie do 22-23 i mimo zmęczenia jesteśmy szczęśliwe- powiedziała 
„Tygodniowi w Koluszkach” Mariola Kleczewska, właścicielka firmy 
„Halux II” s.c. z Radomia. 

Postawa pani Marioli, produkującej i rozdającej maseczki za darmo 
jest jak najbardziej szlachetna i godna najwyższej pochwały. Szkoda, że 
nie wszyscy zachowują się  podobnie. Owszem, podczas ostatniej wojny 
ceny szyb okiennych i trumien wzrastały poczwórnie, czy jednak ci, któ-
rzy chcąc pomagać bliźnim, „rozdają” maseczki za spore pieniądze, nie 
mylą pomocy ze zwykłym biznesem?                                                   Zk


