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Policja – 997, 47 842 12 13
Straż Pożarna – 998, 44 725 69 00
OSP Koluszki – 44 714 58 27
Pogotowie Ratunkowe – 999
URZĄD MIEJSKI
Sekretariat
– 44 725 67 00
Redakcja TwK
– 44 725 67 18
USC
– 44 725 67 60
Biblioteka Miejska
– 44 714 58 38
MOK, Kino Odeon
– 44 714 58 80
BIURO INŻYNIERA GMINY
KPGK sp. z o.o.
ZUK
MGOPS
Pogot. Energetyczne
Pog. Kanalizacyjne
Pogotowie Gazowe
Ujęcie wody i pog. wod.
Oczyszcz. ścieków

– 44 725 67 68
– 44 714 58 45
– 44 714 04 95
– 44 714 58 25
– 991
– 468-30-15-31
– 44 714 58 79
507 078 873
– 992
– 44 714 58 24
605 370 020
– 44 714 58 79
507 078 873

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

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
ul. Sikorskiego 6
ul. Głowackiego 20
ul. Korczaka 5
ul. 11 Listopada 33
ul. Przejazd 6
ul. 3 Maja 8
ul. 3 Maja 19G
ul. Brzezińska 54
Gałków

– 736 697 592
– 44 714 16 43
– 44 714 02 86
– 44 714 24 58
– 44 714 03 63
– 44 714 24 44
– 44 714 07 88
– 44 714 02 73
– 44 714 00 77
– 605 509 502

Taxi
Rower miejski
Biuro numerów
Informacja PKP
KSM
Spółdz. Odlewnik
Urząd Pracy

– 44 714 58 42
– 42 214 40 00
– 118 913
– 19 757
– 44 714 10 41
– 44 714 19 98
– 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

Opłaty na rzecz Gminy Koluszki
PKO Bank Polski S.A. z/s w Łodzi,
Oddział 1 w Koluszkach,
ul. 11 Listopada 41
- konto do uiszczania wpłat
za podatki i pozostałych opłat:
11 1020 3352 0000 1802 0240 6841
- konto do uiszczania wpłat za „śmieci”:
35 1020 3352 0000 1302 0258 7947

Biuro Inżyniera Gminy

przyjmuje zgłoszenia dotyczące:
l

l
l

l
l

l
l
l
l
l

l
l
l
l

awarii sieci infrastruktury miejskiej (wodociągi,
kanalizacja, ciepłownictwo, energetyka,
gazociągi);
zimowego odśnieżania dróg;
uszkodzeń dróg i infrastruktury drogowej
(znaki, przepusty);
uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych;
nielegalnie prowadzonych robót w pasie
drogowym;
uszkodzonych latarni oświetlenia ulicznego;
czystości w mieście i gminie;
przepełnień pojemników na odpady;
przepełnionych ulicznych koszy na śmieci;
zniszczeń i nieporządku wokół pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów;
zaśmiecenia terenów;
dzikich wysypisk śmieci;
padłych zwierząt;
inne związane z bieżącą obsługą mieszkań-ców
w zakresie gospodarki komunalnej.

44 725 67 68 telefon czynny 24h
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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

Kasa Urzędu
poniedziałek, środa, czwartek
– 8.15-14.10
wtorek – 8.15-15.10
piątek – 8.15-13.10
przerwa w godzinach: 10.30-10.40
i 12.30-12.50

Infolinia
ws. przyłączy
Tu uzyskasz informacje jak przyłączyć się
do sieci kanalizacyjnej

pon. - piąt. w godz. 7.00-15.00

tel. 44 714 58 79

20.11.
ul. Korczaka 5
21.11.
ul. Sikorskiego 6A
22.11.
ul. 3 Maja 8
23.11.
ul. 3 Maja 19G
24.11.
ul. Brzezińska 54
25.11.
ul. Przejazd 6
26.11.
ul. 11 Listopada 33
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Obecny budynek dworcowy Utrudnienia na ul. Mickiewicza
zniknie z mapy Koluszek
Po pół wieku swojego istnienia, dworzec w Koluszkach zostanie rozebrany. Przez ostatnie miesiące, PKP S.A. rozważała jeszcze możliwość
wynajęcia obiektu podmiotowi zewnętrznemu, ale ostatecznie zapadła
decyzja o jego wyburzeniu i pobudowaniu nowego dworca.
Wszystko wskazuje na to, że to już ostatni etap głębokiej modernizacji, jaką na przestrzeni minionych lat przechodzi teren kolejowy w centrum Koluszek. W wyniku przebudowy linii kolejowej Łódź-Warszawa w
latach 2006-2007, zniknął jeden z najbardziej charakterystycznych elementów dworca, czyli kładka nad torami kolejowymi. W jej miejsce powstało przejście podziemne. Zapowiadana obecnie inwestycja dokończy
dzieła, wymazując z panoramy dworca komunistyczny relikt, z którym
mimo wszystko łączy nas wiele wspomnień.
- Projektant dworca kolejowego w Koluszkach uzyskał już pozwolenie na rozbiórkę. Planujemy, że realizacja robót budowlanych rozpocznie
się latem 2021 roku, a zakończy ok. sierpnia 2022 roku, po czym nastąpi
przekazanie dworca do użytku pasażerom - informuje Aleksandra Rudzińska-Rdzanek z biura prasowego PKP SA.
Budowa dworca w Koluszkach jest częścią Programu Inwestycji
Dworcowych na lata 2016-2023, w ramach którego wybudowanych lub
przebudowanych zostanie prawie 200 dworców kolejowych w całej Polsce.

Rozpoczęła się przebudowa czterech ulic (Mickiewicza, Pomorska,
Śląska i Hallera) zlokalizowanych w sąsiedztwie kościoła i placu targowego po zachodniej stronie miasta. Na ul. Mickiewicza frezowany jest
już asfalt. Należy się liczyć z utrudnieniami w ruchu. Przypomnijmy, że
drogi mają zyskać nową nawierzchnię, a tam gdzie to możliwe obustronne chodniki.
Dodatkowo ulica Mickiewicza uzbrojona zostanie w kanalizację
deszczową. Pojawią się na niej również dwa wyniesione przejścia dla pieszych w okolicy dawnego gimnazjum. Zgodnie z harmonogramem prace
potrwają do maja 2022 r.
(pw)

Rekrutacja do nowego żłobka
Tu stanie nowy dworzec
Dworzec w Koluszkach zostanie wybudowany w formule indywidualnego Innowacyjnego Dworca Systemowego. Najważniejsza zmiana zaszła w lokalizacji obiektu. Nie będzie on zlokalizowany na międzytorzu,
tak jak było to dotychczas, ani w rejonie obecnej rampy kolejowej przy
automyjni. Ostatecznie dworzec wybudowany zostanie na zielonym
skwerze, który mieści się pomiędzy ul. 3 Maja a wejściem do podziemia.
Projektowany Innowacyjny Dworzec Systemowy będzie adekwatny
do liczby osób korzystających z niego. W budynku dworca ma znaleźć się
obszerna poczekalnia, kasa biletowa (przy czym należy zaznaczyć, że
otwarcie kasy biletowej zależeć będzie od zainteresowania przewoźników
a nie spółki PKP S.A.), toalety ogólnodostępne i przestrzeń komercyjna.
Nowy budynek dworca w Koluszkach będzie budynkiem parterowym z wiatą, pod którą zostaną zlokalizowane stojaki rowerowe i stacja
naprawy rowerów. Obiekt będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami. Poprzez montaż nowoczesnych systemów monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz sygnalizacji pożaru na dworcu poprawi się bezpieczeństwo. Dużym ułatwieniem
dla podróżnych będą również z całą pewnością elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz system zapowiedzi głosowej.
Z wypowiedzi przedstawicieli spółki wynika, że przy tworzeniu projektu, PKP S.A. bierze pod uwagę głos mieszkańców. Jako Koluszki zgłaszaliśmy m.in. uwzględnienie w wyglądzie zewnętrznym nawiązania do
wyglądu przedwojennego dworca. To czy historyczne akcenty zostaną
wkomponowane w projekt, dowiemy się jednak po upublicznieniu wizualizacji dworca.
(pw)

Ruszyła rekrutacja do filii Żłobka Miejskiego w Koluszkach, która
powstaje w budynku po byłym gimnazjum przy ul. Mickiewicza w Koluszkach. Pierwsze grupy mają zostać uruchomione pod koniec stycznia
2021 r. Obecnie rozpoczyna się rekrutacja. Rodzice mogą zgłaszać się do
4 grudnia 2020 r. W żłobku zostanie zapewnione miejsce dla 32 dzieci do
lat 3.
Na utrzymanie żłobka w okresie do października 2022 r. gmina
otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania: „Powrót na rynek pracy osób sprawujących
opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat”. Wartość dofinansowania to 1 189
528 zł.
Więcej informacji na temat projektu i udziału w nim można uzyskać
poprzez kontakt z dyrekcją Żłobka Miejskiego w Koluszkach, ul. Staszica 36. Tel.: 42 235-17-89, e-mail: zlobek@koluszki.pl.
(pw)

Pomogli w opiece
nad mieszkańcami DPS Lisowice
Kierownictwo i pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach pomagali w zapewnieniu opieki mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach. Wielkie wyrazy podziękowania, szacunku i uznania za wsparcie w trudnej sytuacji epidemicznej.
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Odszedł nasz duchowy „dziadek” Nie bądźmy obojętni na osoby
13 listopada 2020 r. w wieku 93 lat w domu Księży Emerytów Diecezji Siedleckiej w Nowym Opolu zmarł ks. kan. Bronisław Charyton,
który przez ostatnie 12 lat owocnie służył naszym mieszkańcom.

Do Gminy Koluszki ks. Bronisław przybył już w wieku emerytalnym
w 2008 r. Zamieszkał w Domu Formacyjnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej „Sercówka” w Wierzchach (parafia
Świny). Był nieodłącznym kompanem ks. Jarosława Życkiego. W koluszkowskiej parafii Niepokalanego Poczęcia NMP (oprócz koncelebry), znany był szczególnie ze swojej czynnej posługi w konfesjonale. Dla wielu
osób były to prawdziwie Boże chwile. Mimo problemów ze słuchem, potrafił w niezwykle celny sposób przemówić do ludzkiego serca. W ten
sam sposób służył w parafii Św. Jana Chrzciciela w Świnach.
Ze względu na pogarszający się stan zdrowia i konieczność specjalistycznej opieki, w styczniu 2020 roku decyzją biskupa diecezji Siedleckiej, ks. Bronisław został przeniesiony do domu Księży Emerytów w Nowym Opolu, gdzie przebywał do śmierci.
Dla wielu osób ks. Bronisław był prawdziwym darem od Boga, wzorem pięknie przeżywanej starości oraz oddania się w służbę Panu Bogu.
Mistrz zwyczajnej, codziennej pracy, która z modlitwą zlewała się w jedną
całość. Geniusz skromności i prostoty życia. No i ten trudny do podrobienia
sposób mówienia, modulacji głosu, który czynił Go niebywale atrakcyjnym, wręcz hipnotyzującym mówcą. A do opowiadania ks. Bronisław miał
naprawdę wiele. Był on m.in. przyjacielem (kolegą ze studiów) o. Leona
Knabita, niezwykle twórczego benedyktyna z Tyńca.
(pw)

Dwa rynki w jednym
W związku z rozpoczętą przebudową dróg przy kościele św. Katarzyny w Koluszkach i placu targowym, od 1 stycznia 2021 r. tzw. „sobotni rynek” zostanie przeniesiony na drugą stronę miasta na plac targowy
przy ul. Rynek.

zagrożone wychłodzeniem!

Kiedy na zewnątrz panują niskie temperatury wiele osób narażonych
jest na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku. Zagrożenie takie dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy Policję za każdym
razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy
jeden telefon, aby uratować komuś życie!
Jak co roku, w chwili gdy temperatury na zewnątrz spadają poniżej
zera, policjanci zwracają się do wszystkich z apelem o to, aby nie byli
obojętni na czyjąś krzywdę. Na wychłodzenie organizmu są szczególnie
narażeni bezdomni, osoby starsze i osoby nietrzeźwe przebywające na
dworze. Jeśli widzimy takiego człowieka, nie wahajmy się zadzwonić na
numer alarmowy aby powiadomić o tym funkcjonariuszy. Każde takie
zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane.
Okres jesienno - zimowy to czas, kiedy policjanci podczas patroli
zwracają
szczególną
uwagę na miejsca, gdzie
mogą szukać schronienia
i nocować bezdomni. Są
to zazwyczaj pustostany,
ogródki działkowe, altanki. Każdego roku monitorujemy sytuację tych
osób, sami oferujemy pomoc każdemu, kto jej potrzebuje - odnajdując takie
osoby
zawsze
proponujemy przewiezienie ich do ośrodków, w których jest ciepło, gdzie
mogą zjeść ciepły posiłek i przespać się w normalnych warunkach.
Jednym z najczęstszych a zarazem najbardziej mylnych mitów jest
ten, że na rozgrzewkę najlepszy jest alkohol. To nieprawda. Faktycznie
przez chwilę osoba pijąca czuje ciepło, to jednak za chwilę jej organizm
jest jeszcze bardziej narażony na wyziębienie. Dużym niebezpieczeństwem jest wychodzenie na zewnątrz będąc pod wpływem alkoholu. Wystarczy chwila nieuwagi, śliska, nierówna nawierzchnia i można się potknąć, wywrócić i nie mieć siły się podnieść. Wtedy o tragedię nietrudno.
Dlatego też nie należy przechodzić obojętnie obok osób po alkoholu podczas silnych mrozów. Pamiętajmy, ze wymagają one od nas szczególnej
pomocy – człowiek nietrzeźwy zdecydowanie szybciej traci ciepło.
Zwracamy się z apelem aby nikt z nas nie był obojętny na potrzeby
drugiego człowieka. Zgłoszenia można przekazywać pod numerami telefonów 997, 112 lub pogotowia ratunkowego. Nasze zainteresowanie, być
może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Sami również starajmy się okazać życzliwość i wyciągnąć pomocną dłoń w kierunku tych,
którzy tej pomocy potrzebują. Nie przechodźmy obok takich osób obojętnie.
Pamiętajmy, jeden telefon może uratować czyjeś życie!
(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)

Zaopiekowali się nietoperzem

Oznacza to, że od nowego roku przy ul. Rynek w Koluszkach handel na
targowisku będzie odbywał się dwa razy w tygodniu: we wtorek i w sobotę.
Tego rodzaju organizacja będzie obowiązywać przez cały 2021 r.
(pw)

Okazuje się, że ludzkiej pomocy niekiedy potrzebują również te bardziej egzotyczne zwierzęta. Kilka dni temu do Biura Inżyniera Gminy
wpłynęła informacja, że za rynną jednego z domów przebywa mały, stulony i zmarznięty nietoperz. Na pierwszy rzut oka zwierzę miało pewne
problemy z poruszaniem się. Nietoperzem zaopiekował się gminny weterynarz. Pożyteczny ssak został dokarmiony i umieszczony w budce lęgowej dla nietoperzy.
(pw)
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– niepodległość krzyżami się mierzy…
11 listopada świętowaliśmy odzyskanie niepodległości przez Polskę.
Niepodległości tej w czasie II wojny światowej musieliśmy bronić i ponownie o nią walczyć. Traf chciał, że 11 listopada 1944 roku nasz lokalny Oddział Partyzancki „Sama” stoczył swoją najcięższą potyczkę z oddziałami niemieckimi, którą okupiono życiem 2 swoich podchorążych.
Jesienią 1944 roku zapadła decyzja, że na okres zimowy partyzanci
zostaną podzieleni na kilkuosobowe patrole żandarmerii i zostaną rozmieszczeni w różnych stronach Obwodu AK. Przygotowując się do tego
zadania należało zgromadzić odpowiednie zapasy, dlatego oddział kilkukrotnie przechodził do Kraju Warty, gdzie dokonywano rekwizycji na zamożniejszych Niemcach. Z każdej takiej akcji był sporządzany przejętego dobytku, ponieważ to dowództwo Okręgu AK decydowało o podziale
dóbr.

5

Oddział wraz z rannymi dotarł do folwarku Domaradzyn, gdzie w
dworze położono rannych i obejrzał ich lekarz oddziału Wiesław Romanowski ps. „Wiesław”. Niestety okazało się, że kule utkwiły w jamie
brzusznej. Dodatkowo wielogodzinna podróż na wozie po nierównym
gruncie wzmagała krwawienie wewnętrzne. Partyzantów postanowiono
pozostawić we dworze i wezwać chirurga z Głowna. Oddział wycofał się
do Generalnego Gubernatorstwa, którego granicę przekroczył około północy. Obaj ranni partyzanci zmarli przed świtem z upływu krwi.

Członkowie Stowarzyszenia Historia Koluszek na grobie Janusza
Kowalskiego ps. „Melania” w rocznicę potyczki pod Swędówkiem.

Stoją od lewej: Janusz Kowalski „Melania”, Jerzy Szperling „Nero”,
Tadeusz Cichecki „Sekcja”, Bernard Marszał „Leser”, Władysław
Cieślak „Koszka”, Mieczysław Marciniak „Sokół, Śmiały”, Stanisław
Rudzik „Jastrząb I”, Tadeusz Sołtyszewski „Rudy”.
Nocą z 10 na 11 listopada dokonywano rekwizycji w Anielinie Swędowskim (który partyzanci określali Swędówkiem). Po zdobyciu majątku
postanowiono przeczekać krótki dzień, by po zmroku około godz. 16:00
wyruszyć w drogę powrotną do Generalnego Gubernatorstwa. W czasie
kwaterunku w gospodarstwach oddział organizował „kocioł” – czyli zatrzymywano wszystkich, którzy zbliżyli się do danego gospodarstwa.
Późnym rankiem do siedziby kwaterunku zbliżyła się dziewczynka, która
zamiast zatrzymać się na polecenie wartownika, zaczęła uciekać. Ten z
kolei nie miał sumienia do niej strzelać. O wszystkim zameldowano dowódcy Marianowi Nicińskiemu ps. „Wirek”, który zastępował rannego
„Sama”. Zarządzono ostrze pogotowie bojowe.
Zbliżało się południe, kiedy jak wspomina Jerzy Żukowsi ps. „Kaper”: „W prostokącie okna od strony sadu zamajaczyły dwie postacie i
zbliżyły twarze do szyby, przysłaniając sobą światło słoneczne. Obie miały na głowach hełmy, których w oddziale nikt nie nosił ze względu na niewygodę i ich ciężar. A zatem nie mogli to być wartownicy, tylko… Trudno powiedzieć, kto pierwszy zorientował się i krzyknął – Niemcy na
dworze!”
Ogień do Niemców jako pierwsi otworzyli znajdujący się na zewnątrz Jerzy Szperling ps. „Nero” oraz Janusz Kowalski ps. „Melania”.
Reszta niemieckich żandarmów znajdująca się w sadzie otworzyła ogień
ciężko ich raniąc. „Wirek” zarządził natychmiastowy odskok oddziału
przez zaorane pola w biały dzień. Ta pozornie irracjonalna decyzja uratowała oddział, bowiem w lesie szczawińskim Niemcy urządzili obławę
przewidując, że partyzanci wybiorą drogę przez las. Ciężko rannych podchorążych wieziono na wozie, a reszta partyzantów wycofywała się pieszo prowadząc ciągłą wymianę ogniową z próbującymi ich okrążyć konnymi patrolami. Eugeniusz Jeż ps. „Świerk” ostrzelał jeden z tych patroli
zabijając z dużej odległości wszystkich pięciu jeźdźców.

Obu pochowano obok siebie na Cmentarzu w Bratoszewicach, ale po
dziesięciu latach rodzina ekshumowała ciało „Nera” i przeniosła je na
łódzki cmentarz Mania. Grób kpr. pchor. Janusza Kowalskiego ps. „Melania” nadal znajduje się w Bratoszewicach. Pamiętajmy o Tych, którzy oddali życie za Niepodległą Polskę.
Adrian Kut

Policja ostrzega właścicieli psów

Bałagan na Staromiejskim
Do dzielnicowego z Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach
wpłynęła informacja o niewłaściwym zachowaniu się właścicieli psów,
którzy mieszkają na osiedlu Staromiejskim w Koluszkach. Chodzi tu konkretnie o zielony skwer przy stacji paliw, czyli tzw. „kozi rynek”. Mieszkańcy skarżą się, że właściciele podczas spacerów nie sprzątają po swoich
czworonogach. Co więcej, psy puszczane są luzem i bez kagańca. W ostatnim czasie, swobodnie biegający pies ponoć zaatakował starszą osobę.

Policja na razie w tego rodzaju sytuacjach sięga jedynie po pouczenia, ale zapowiada, że jeśli mieszkańcy nie będą stosować się do przepisów, będzie musiała ostrzej reagować. A w grę wchodzą mandaty.
Problemem na powyższym terenie, są również amatorzy wysokoprocentowych napojów, pijący w miejscu publicznym, oraz śmieci które pozostają po „biwakowaniu”. Poruszone zagadnienia tyczą się oczywiście
terenu całego miasta. Warto o tym pamiętać.
(pw)
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Dotykać Boga osobiście
czyli spór o komunię „na rękę”
Pochodzi z Bielska-Białej.
Mieszka w Rzymie, gdzie jest
wykładowcą na „Anselmianum”Papieskim Instytucie Liturgicznym ojców benedyktynów i na
„Angelicum”- dominikańskim
Uniwersytecie Świętego Tomasza
z Akwinu.
Rozmawiamy na dziedzińcu
opactwa benedyktynów w Tyńcu
pod Krakowem, gdzie mój Rozmówca poprowadził wykład podczas Międzynarodowej Konferencji poświęconej Sakramentarzowi
tynieckiemu. Z ojcem dr Dominikiem Jurczakiem OP, liturgistą i
teologiem dogmatycznym, o komunii św. na rękę i do ust, rozmawia Zbigniew Komorowski.
-Treść czy forma? Co w
udzielaniu komunii jest ważniejsze?
-Zacznijmy od tego, że nie
jest bez znaczenia to, w jaki sposób
przyjmujemy Komunię świętą. To
jednak, że forma ma znaczenie, nie
oznacza, że obowiązuje jeden
„słuszny” sposób przystępowania
do komunii. To po pierwsze, a po
drugie widzimy, że w historii sposób udzielania komunii zmieniał
się. Nie jest tak, że mamy jeden
niezmienny sposób przystępowania do Eucharystii, należący do depozytu wiary, którego trzeba bronić za wszelką cenę. Forma się
zmieniała, bo zmieniało się podejście i rozumienie Eucharystii. Zatem na sposób przyjmowania komunii należy patrzeć łącznie z tym,
czym ona jest w istocie – nie osobno.
-Co wiemy o sposobach
przyjmowania komunii świętej
w czasach apostolskich?
-Pierwsi chrześcijanie uczestniczyli w eucharystii, która ma
swoje źródła w uczcie paschalnej.
Wiadomo jednak, że nie była to
„wypisz-wymaluj” uczta paschalna. Zgromadzenia liturgiczne różniły się od żydowskich spotkań sederowych, z czasem nabywając
swoją autonomię i tożsamość. Widać to choćby na przykładzie sporów w pierwotnym Kościele, kiedy
to ścierały się ze sobą poglądy
chrześcijan pochodzenia żydowskiego i pogańskiego. Problem dotyczył nie tylko sposobu celebrowania eucharystii ale także

kalendarza liturgicznego. Zadawano sobie pytanie o to, jak obchodzić Wielkanoc? Iść w stronę żydowskiej rachuby czasu, czyli
celebrować w dniu 14 nisan (przełom marca/kwietnia), jak chce tego
tradycja żydowska, czy pozwolić
na swoistego rodzaju autonomię.
Innymi słowy, pytanie, na które
wówczas szukano odpowiedzi
było następujące: czy aby być
chrześcijaninem, należy wpierw
„przejść” przez tradycje i zwyczaje
żydowskie, czy też można je „przeskoczyć”? To jest problem sporu
między Piotrem a Pawłem…
-Kościół ostatecznie poszedł
ostatecznie drogą Apostoła z Tarsu…
-Uznał, że choć chrześcijaństwo wyrasta z tradycji żydowskiej, to jednak Chrystus, w którym chrześcijanie rozpoznają
wyczekiwanego Mesjasza, jest wypełnieniem Prawa. On dał im wolność. Prawo, choć stanowiło ważny etap, było wychowawcą, by
móc pójść dalej…
-Zwolennicy przyjmowania
komunii na rękę nawiązują do
katechez chrzcielnych św. Cyryla
Jerozolimskiego w IV wieku, w
których patriarcha Jerozolimy
dokładnie opisuje zwyczaj przyjmowana eucharystii. Istnieją
starsze źródła?
-Tekst Cyryla, pochodzący z
IV wieku, jest jednym ze starszych
źródeł opisujących sposób przyjmowania komunii św. na rękę i był
skierowany do nowo ochrzczonych w Jerozolimie. Warto ten
kontekst wziąć pod uwagę. Od
czasów Jezusa minęło ponad 300
lat. Natomiast czy zwyczaj opisany
przez Cyryla jest najstarszy, oraz
czy w czasach apostolskich komunikowano w ten sam lub w inny
sposób – tego nie wiemy. Musimy
brać pod uwagę kontekst czasu i
miejsca. Czasy apostolskie to
garstka wyznawców, koniec IV
wieku to zupełnie inny świat, kiedy to powoli chrześcijanie zaczynają rzeźbić kulturę…
-W którym momencie historii zaprzestano komunii na rękę?
-Ktoś mógłby pomyśleć, że to
na pewno jakiś papież, który zadekretował: „Od jutra przestajemy
udzielać komunii na rękę, a będziemy jej udzielać do ust”. Nie,
tak nie było. Natomiast był to pro-

ces, który łączył się z wieloma
skomplikowanymi przekształceniami w teologii i w naszej mentalności.
-Jak te procesy przebiegały?
-Na przełomie pierwszego i
drugiego tysiąclecia chrześcijanie
na nowo odczytują Stary Testament. Przede wszystkim zaczynają
go częściej czytać, niż miało to
miejsce we wcześniejszych wiekach. Z większą uwagą wczytują
się w te fragmenty, które mówią o
świątyni; czytają o czystości rytualnej, czyli o właściwym przygotowaniu do najświętszych czynności.
Wszystko to stymuluje także do
nowego podejścia do komunii: należy być rytualnie przygotowanym, nie należy hostii już dotykać,
bo jest to Ciało Pana. To tylko jeden z powodów, których oczywiście było znacznie więcej.
-Jednym z tych powodów
miały być częste przypadki profanowania
konsekrowanego
Chleba…
-Niekoniecznie tym pierwszym był lęk przed profanacją. Jak
wspomniałem, były to bardziej
złożone procesy.
-Jesteśmy tak grzeszni, że aż
niegodni dotykać Ciała Pańskiego rękami- o to chodziło?
-Także. Również w tym duchu
zaczęto rzadziej przystępować do
Eucharystii: by nie oswoić się z
tym co najświętsze. Chodziło zatem nie tylko o podkreślenie ludzkiej niegodności, lecz miało to
związek ze wzrostem świadomości
ludzi średniowiecza, że eucharystia to nie taki zwykły chleb, który
spożywa się codziennie. To, swoją
drogą, kolejny aspekt, który spowodował zmianę w podejściu do
komunii. Pamiętajmy, że nie było
wówczas w zwyczaju – nie licząc
okresu Wielkiego Postu – by mszę
odprawiać każdego dnia.
-Od kiedy zaczęto celebrować codziennie msze święte i kto
zadecydował o tych zmianach?
-Kolokwialnie mówiąc, „winni” są… dominikanie i franciszkanie (śmiech). Mamy XIII wiek,
bracia dwóch nowopowstałych
bliźniaczych zakonów żyją we
wspólnocie. Terenem ich działalności był „świat”- ulice miast i
wiosek. Nie uciekali na pustkowie,
jak mnisi, ale osiedlali się w miastach, przy uniwersytetach. Kilka
razy dziennie schodzili się na modlitwę, w tym także, aby uczestniczyć we mszy świętej. Potem zwyczaj ten przyjął się w całym
Kościele. Nie oznacza to, że w
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wiekach wcześniejszych nie było
mszy świętej. Była – przede
wszystkim w niedziele. Obecnie
mamy nieograniczony, nawet kilka
razy dziennie, dostęp do mszy
świętej.
-Od kiedy zaczęto praktykować komunię do ust?
-Jak mówiłem, to był skomplikowany proces. Mniej więcej
dokonało się to na przełomie tysiącleci.
-Wspomniał Ojciec, że obyło
się bez żadnej bulli papieskiej…
-Tak się po prostu zaczęło się
dziać. Komunia na rękę jest sprawą dyscypliny czy formy, ale ma to
związek ze sposobem przeżywaniem Eucharystii. Forma nie jest
wyabstrahowana z treści, ale z nią
złączona. I tak żyjemy w czasach,
kiedy również nasz sposób patrzenia na Eucharystię się zmienia, by
wymienić chociażby post. Nie pościmy przed mszą jak nasi dziadkowie, co zmienia nasz sposób jej
przeżywania, przekładając się na
nasz sposób przyjmowania komunii świętej.
-Ponowny „renesans” komunii na rękę nastąpił w okresie
po Soborze Watykańskim II w
latach 60-tych ubiegłego wieku.
Czym motywowano powrót do
zapomnianej tradycji sprzed tysiąca lat?
-Podobnie jak w przypadku
komunii do ust, motywacje były
różne, wśród nich chociażby powody higieniczne. Innym z powodów było powoływanie się na tradycje pierwotnego Kościoła. Przy
czym sposób, w jaki my dziś przystępujemy do komunii na rękę, nie
jest sposobem, o jakim mówił św.
Cyryl.
-Jak to?
-To teraz ja zapytam: co mówił Cyryl?
-Uczył, by ze skrzyżowanych, otwartych dłoni uczynić
niby tron dla Pana i spożyć Ciało
Chrystusa…
-Biskup Jerozolimy mówił, że
Ci, którzy chcą spożyć komunię,
mają „brać z ręki”, dosłownie, bez
dotykania konsekrowanego Chleba
drugą dłonią. Tu jest trudność, która może być lekcją dla nas. Odwoływanie się do historii jest niewątpliwie ważne, ale nigdy nie jest
rozstrzygające. To, że w taki sposób przyjmowano komunię w IV
wieku w Jerozolimie, nie oznacza,
że my musimy robić to w taki sam
sposób dzisiaj. Fakt, że potem, aż
do Soboru Watykańskiego II i do
czasów współczesnych sposobem
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komunikowania była postawa na
klęcząco i do ust, wcale nie znaczy,
że jest to jedyny sposób, od którego nie można odejść. Nic nie
uprawnia nas, by odrzucić jeden
zwyczaj albo drugi, zwłaszcza, gdy
Kościół aprobuje oba. To, że ktoś
przystępuje do komunii inaczej niż
ja, nie oznacza jego odejścia od
Chrystusa.
-Jak w takim razie reagować
na oskarżenia pewnego stowarzyszenia, płynące chociażby ze
znanych już bilbordów, że komunia w postawie stojącej i na rękę,
to coś szatańskiego, co uwłacza
sakramentowi eucharystii i jest
zdradą Chrystusa?
-Sam pan widzi. Forma sprawia, że spieramy się o wizję teologiczną, i to jest klucz dla sporu,
jaki w polskim Kościelec się toczy.
Nie mamy szerokiej wizji teologicznej, więc zaczynamy spierać
się o formę. Z drugiej strony, brak
tej wizji teologicznej powinno pobudzić nas do refleksji, dlaczego
tak jest, dlaczego zamiast skupić
się na tym, by uczestniczyć w Eucharystii, skupiamy się na formie.
-Zapytam w imieniu wątpiących w „świętość” komunii na
rękę: ten zwyczaj jest odejściem
od Tradycji Kościoła?
-Tradycje w Kościele zmieniły się w ciągu wieków. My jesteśmy częścią tradycji. Trzeba na nie
spojrzeć łącznie, nie rozłącznie,
biorąc tylko to, co mnie interesuje.
-W latach 70-tych, w niemieckim Heidelbergu miały miejsce udokumentowane sesje egzorcyzmów, odprawianych nad
opętaną Annelisese Michel. Pokłosiem tej historii jest amerykański film zatytułowany „Egzorcyzmy Emillie Rouse”. Zachowały się z tych sesji nagrania
na taśmie magnetofonowej. Podczas którejś z nich, jeden z demonów stwierdził: „komunia na
rękę - to coś mojego”…
-Szatan zawsze chce dzielić a
nie jednoczyć… Abstrahując jednak od konkretnego przypadku,
objawienia nie należą do depozytu
wiary. A co, gdy ktoś stwierdzi, że
miał objawienie, w którym usłyszał, że komunia na język jest
czymś diabelskim? Co wtedy?
Uwierzymy?
-Powstaje pytanie, jakie wielu sobie zadaje: kto jest godny w
takim razie dotykać Ciała Pańskiego, ten, który przyjął sakrament święceń czy świecki? Biorąc pod uwagę że jeden i drugi
jest obciążony grzechem pierwo-
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rodnym, odpowiedź może być
trudna…
-Nikt z nas nie jest godny. Eucharystia zawsze jest darem, nie
nagrodą, bez względu na to czy podaje nam ją kapłan czy świecki.
-Żyjemy jednak w czasie i
przestrzeni i być może dlatego te
zewnętrzne znaki są dla ludzi tak
istotne. Co na temat tych dwóch
sposobów mówi Magisterium Kościoła? Komunia na rękę i do ust
są względem siebie równoprawne?
-Prawo liturgiczne mówi, że
zwyczajnym sposobem jest komunia do ust, dlatego że taka była tradycja od tysiąca lat aż do ostatnich
zmian. Drugi sposób – na rękę –
został dopuszczony jako fakultatywny, lecz zgodę na taką formę
mają wydawać poszczególne konferencje biskupów. W Polsce zezwolono na przyjmowanie komunii na rękę kilkanaście lat temu. W

Stołu Pańskiego. Jeżeli ktoś ich wyrzuca poza drzwi Kościoła, to znaczy, że niewiele zrozumiał z tego,
czym Kościół jest. Takie sytuacje to
sprawdzian z dojrzałości. Tego, który w pełni uczestniczy w Eucharystii, powinno boleć, że są tacy bracia
i siostry, którzy nie mogą… I nie
oznacza to lekceważenia czy aprobaty dla grzechu, lecz zachętę, by w jakiś sposób ich wspierać. Nie jest
tymczasem żadnym wsparciem zatrzaśnięcie drzwi, z przekonaniem,
że ci w środku to ci lepsi… Z drugiej
strony, „niesakramentalni” mają
swoje życie wiary rozwijać, a nie
bezradnie rozkładać ręce, jak gdyby
nic się nie stało. Dlatego powiedziałem, że to egzamin z dojrzałości…
-Hudolf Hoess, były komendant Auschwitz, zbrodniarz wojenny, który winien jest śmierci
milionów ludzi, jako katolik, tuż
przed egzekucją, wyspowiadał się i

tej sytuacji wyciąganie całej artylerii i wykrzykiwanie o profanacji
Eucharystii jest nieporozumieniem. Oczywiście może mi być do
jednej formy bliżej, do drugiej dalej, ale w całej dyskusji to jest najmniej ważne. Istotą jest to, by celebrować razem. Jeżeli dokonujemy
wojen podczas liturgii, ostentacyjnie pokazując swoją pobożność,
to jest to największe nieporozumienie. Eucharystia ma budować
jedność. Jeśli w tym momencie liturgii chcemy cokolwiek manifestować, to znaczy, że nic z Eucharystii nie zrozumieliśmy. Szukajmy
jedności w Kościele, nie podziału.
Powiedzieliśmy już wcześniej,
komu zależy na podziale…
-Skoro mówimy o komunii
świętej i o budowaniu jedności
wszystkich jej członków, to co z
ludźmi żyjącymi w związkach
niesakramentalnych?
-Oni nadal są w Kościele,
mimo, że nie mogą przystąpić do

przyjął komunię. On mógł, a ludzie, żyjący w ponownych związkach, których poprzednie małżeństwo rozpadło się- nie mogą?
-Te przypadki nie są przystawalne. Jeżeli kogoś martwi, że ktoś,
kto był zbrodniarzem, nawrócił się –
znowu, chyba z prawdy o Kościele
coś mu umknęło. Znaczyłoby to, że
na zbawienie można sobie zasłużyć.
Łaska tymczasem jest nam dana za
darmo. Co więcej, z tą łaską mamy
współpracować! Nie jesteśmy w Kościele po to, by zbierać „punkty” za
dobre sprawowanie. To byłoby infantylne, co nie oznacza, że życie,
jakie prowadzimy, nie ma znaczenia.
-„Kto spożywa ten Chleb będzie żył na wieki”- mówił Jezus o
eucharystii. Co z tymi, którzy go
nie spożywają?
-Słowa Jezusa są jasnym drogowskazem. Bez wątpienia sytuacja
głodu eucharystycznego do komfortowych nie należy, o czym boleśnie
przekonać się możemy w czasie pan-
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demii. Jest w nas pragnienie
przystąpienia do Eucharystii, a
wirus i kwarantanna nam to skutecznie utrudniają. Szukamy jednak różnych rozwiązań, by móc
karmić się Eucharystią. Podobnie
ma być choćby ze związkami
niesakramentalnymi: nie wolno
dać za wygraną, lecz trzeba szukać takich rozwiązań, aby karmić
się przy Stole Pańskim. I nie jest
to zachęta, by poszukiwać dziury
w prawdzie Ewangelii, lecz by
zmieniać serce, być gotowym
czasem na trudne i wymagające
decyzje. To samo dotyczy ludzi,
których często próbuje się umieścić poza Kościołem.
-Na przykład ludzi o skłonnościach
homoseksualnych?
Wielu z nas ma niestety, problem z akceptacją tych osób.
Podobnie jak rozwiedzeni, są
oni w Kościele?
-Są ludźmi? Są! Są ochrzczeni? Wobec tego są naszymi braćmi i siostrami w tym samym co
my Kościele. Zbawienie jest także dla nich.
-Kiedy mogą przystępować do komunii?
-Same skłonności nie są
jeszcze grzechem, lecz mogą
prowadzić do grzechu. Jeśli ktoś
pozostaje w grzechu, nie może
przystępować do Stołu Pańskiego. Rozumiem, że czasem taka
wewnętrzna walka może nie być
prosta, lecz taka jest Ewangelia.
Ważne i cenne są nawet małe
kroki. Chrześcijaństwo nie jest
skomplikowane, ale z drugiej
strony jest radykalne.
-Co to jest radykalizm?
-To zaparcie się siebie i pójście za Chrystusem. Porażka zaczyna się wówczas, gdy zaczyna
mi być wszystko jedno…
-Co życzyć naszym czytelnikom w miesiącu poświęconemu Wszystkim Świętym?
-Zadbajmy o to, by naszych świętych troszkę odbrązowić, by stali się nam bliżsi.
Oni też, jak i my, zmagali się ze
swoimi problemami, słabościami. Jeśli uważniej przyjrzeć się
ich życiu, nie były to osoby
chodzące całe dnie ze złożonymi rękami, czy z aureolą nad
głową. Czasem borykali się z
wieloma problemami. Jednak
zwyciężyli. Nie każdy z nas
musi być jak św. Dominik czy
św. Benedykt, lecz każdy może
znaleźć Boga, co więcej, może
znaleźć odpowiedź na nurtujące
nas pytania.
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PRZEDSIĘBIORSTWO AGAT S.A. Z SIEDZIBĄ W KOLUSZKACH
POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

KIEROWCA-OPERATOR
SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO
Wymagania:
• prawo jazdy kat. C, E,
• uprawnienia UDT do obsługi żurawi – IIŻ,
• uprawnienia UDT do obsługi podestów – IP - mile widziane,
• praca również w delegacji.
Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej
pozycji na rynku,
• możliwości rozwoju zawodowego,
• atrakcyjne wynagrodzenie (wynagrodzenie adekwatne
do posiadanej wiedzy i umiejętności).
Oferty prosimy przesyłać drogą mailową na adres: rekrutacja@agat-koluszki.pl
lub składać osobiście: AGAT S.A. 95-040 Koluszki ul.Paderewskiego 1.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.
Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez AGAT S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych).”

20.11.2020 r.

EUROGLAS Polska Sp. z o.o. to huta szkła, wykorzystująca najnowocześniejsze
techno-logie do produkcji szkła płaskiego, powlekanego oraz laminowanego.
EUROGLAS Polska należy do szwajcarskiej grupy Glas Trösch i jest jedną z wiodących firm w swojej branży na świecie, gromadzącą wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach technicznych. Zatrudniamy prawie 500 osób, tworzymy zgrany zespół oraz dbamy o wszystkie stanowiska pracy.
W związku z rozbudową zakładu, poszukujemy kandydatów stanowisko:

Mechanik w Dziale
Utrzymania Ruchu
Zakres obowiązków:
• zapewnianie sprawnego funkcjonowania maszyn i urządzeń produkcyjnych,
• szybkie i sprawne usuwanie usterek powstałych na linii
produkcyjnej,
• wykonywanie pracy również na wysokości powyżej 3 m.
Kwalifikacje:
• wykształcenie techniczne o profilu mechanicznym,
• przynajmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w utrzymaniu ruchu firmy produkcyjnej,
• znajomość układów: pneumatycznych, hydraulicznych,
• umiejętność spawania,
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
• umiejętność pracy w grupie,
• dodatkowymi atutami będą: zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do: pra-cy na wysokości, kierowania
wózkiem widłowym, sterowania suwnicą z poziomu roboczego, posiadanie uprawnień do obsługi podestów
ruchomych.
Oferujemy:
• pracę w firmie o niskiej fluktuacji rocznej,
• szkolenia kierunkowe,
• szeroki pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne wynagrodzenia.
Zgłoszenia zawierające klauzulę o przetwarzaniu danych
osobowych prosimy przesyłać na adres
rekrutacja@euroglas.com,
wpisując w temacie Mechanik w Dziale Utrzymania Ruchu.
Zapraszamy do współpracy!

s. 15

Euroglas Polska sp. z o.o.
Dział Personalny
Os. Niewiadów 65, 97–225 Ujazd
Telefon 44 719 40 00
www.euroglas.com

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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PASOWANIE NA UCZNIA – Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym

Klasa I b. Wychowawczyni: Jolanta Kruś. Stoją od lewej: Patrycja Wiśniewska, Ewa Staroń, Liliana Grenewicz, Izabela Wyrobek, Gabrysia Pakuła, Lena Franczak, Aurelia Krasuska, Lena Różalska, Antonina Grenewicz, Zosia Janiak. Siedzą od lewej: Maciej Biskubski, Jakub Borowiński, Michał
Kuszpita, Franek Laszuk, Dawid Zajdel, Gabryś Skibiński, Fabian Ołubek, Jakub Kosiński, Bartosz Konik. Nieobecny: Krystian Nowak

Klasa I a. Wychowawczyni: Emilia Wojciechowska. Rząd I, ławka: Malinowska Zuzanna, Muras Dorota, Nesteruk Aleksandra, Cieplucha Jakub,
Łapka Aleksander, Muras Lena, Szczepanik Eliza, Rojek Alicja, Kulińska Zofia. Rząd II: Burzyńska Wiktoria, Kaczmarek Natalia. Rząd III: Ciszek Hubert,
Nesteruk Bartłomiej, Lisakowski Stanisław, Krawczyk Maja, Kaczmarek Oliwier, Rzeźnik Zofia, Maślanaka Jakub, Bulikowska Nikola, Szajble Wiktoria.
Nieobecny: Stachera Damian.
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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STEP DANCE
na ogólnopolskich zawodach
Mimo trwającej epidemii, wciąż odbywają się zawody w sportowym
tańcu towarzyskim. Biorą w nich udział również nasi tancerze. Nie tak
dawno, bo 18 października w Łomiankach k/ Warszawy odbył się ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego w ramach Polskiego Towarzystwa Tanecznego, federacji do której od ponad 20 lat należy również szkoła tańca STEP DANCE.
Tym razem reprezentowała nas tylko jedna para taneczna: RAFAŁ i
JULIA GRAŁEK. To rodzeństwo, które rywalizuje w kategorii młodzieży 16-18 lat. Rafał z Julią tańczyli w klasie tanecznej F (klasy taneczne w
tańcu sportowym) i wywalczyli odpowiednio I miejsce w tańcach latynoamerykańskich i II miejsce w tańcach standardowych.
Gratulujemy tancerzom doskonałych wyników, a o kolejnych startach w Polsce naszych reprezentantów z klubu tanecznego STEP DANCE
będziemy informować na łamach kolejnych numerów.

W związku z pandemią
koronowirusa
i ograniczeniami
wydanymi przez Rząd
Kino ODEON 3D
w okresie
od 7 listopada 2020 r.
do 29 listopada 2020 r.
jest NIECZYNNE.
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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Klasa okręgowa 2020/2021,
grupa: Łódź

OFERUJEMY USŁUGI
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
prace ziemne n wykopy pod fundamenty
n niwelacja terenu n skarpowanie
n przygotowanie terenu pod budowę
n rozbiórki małych obiektów
n załadunek i rozładunek widłami n odśnieżanie
n wywóz ziemi n wywóz gruzu
n

Kolejka 17. OSTATNIA (14-15 listopada)

LKS Różyca WICEMISTRZEM
RUNDY JESIENNEJ
AKS SMS Łódź - LKS Różyca 2:2
Bramki: 1:0 32’, 2:0 35’, 2:1 42’ Kurzawa (asysta Kaczmarek),
2:2 90+1’ Olejnik (Zasada)
Skład: Gajda (46’ Woźniak) - Owczarek, Chorąży, Wawrzeniak (70’
Pietras), Wolski - Zasada, Nowak, Kurzawa - Konewka (61’ Olejnik),
Karpicki, Kaczmarek (46’ Mikołajczyk)
KKS Koluszki - Start Brzeziny 1:3

tel. 505 210 010

Fryzjer męski GENTLEMAN
zaprasza na profesjonalne strzyżenie głowy
oraz stylizacje brody

UKS SMS Łódź - GLKS Sarnów/Dalików 5:2
Widzew II Łódź - Włókniarz Pabianice 0:0
Termy Uniejów - GKS Ksawerów 1:3
Orzeł Parzęczew - Sokół II Aleksandrów Łódzki 2:7
GLKS Dłutów - Victoria Rąbień 0:5
PTC Pabianice - KS II Kutno 1:4
Zawisza Rzgów - KAS Konstantynów Łódzki 2:4
1. Widzew II Łódź 			
2. LKS Różyca 				
3. Włókniarz Pabianice 		
4. Start Brzeziny 				
5. GKS Ksawerów 			
6. AKS SMS Łódź 			
7. Sokół II Aleksandrów Ł.
8. KAS Konstantynów Ł.
9. UKS SMS Łódź 			
10. Zawisza Rzgów 			
11. Termy Uniejów 			
12. Victoria Rąbień 			
13. KS II Kutno 				
14. KKS Koluszki 			
15. Sarnów/Dalików 			
16. Orzeł Parzęczew 			
17. GLKS Dłutów 			
18. PTC Pabianice 			

Tabela
17
41
17
38
17
37
17
36
17
33
17
29
17
28
17
27
17
25
17
24
16
23
17
22
16
19
17
17
17
15
17
14
17
8
17
0

59-12
44-24
37-18
58-31
40-22
43-19
50-31
43-32
52-29
30-30
31-38
45-41
33-41
21-42
38-55
30-61					
12-53
7-94		

poniedziałek – wtorek: 12-20
środa – piątek: 9-17
sobota: 9-13

F O T O W O LTA I K A

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

5

L
A
T

POMPY CIEPŁA

bezwarunkowej gwarancji

TERMAL 95-040 KOLUSZKI ul. BRZEZIŃSKA 50
termal@malecha.com.pl
tel. 501 10 22 81, 509 307 458

KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach ul. Mickiewicza 4

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy, tj.:

Elektromonter

– umowa o pracę – pełny etat
Wymagane:
• wykształcenie techniczne kierunkowe (elektryka, automatyka, robotyka, elektronika, mechatronika),
• preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku,
• umiejętność czytania schematów elektrycznych,
Szczegółowe informacje o naborze udziela Sekretariat Spółki
pod nr tel. 44 714-58-45 oraz zamieszczone zostały na stronie
internetowej KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach (www.kpgk.com.pl)
KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM / KUPIĘ
Własnościowe 60 m2 w Koluszkach
sprzedam, ul. Sikorskiego,
tel. 512-196-220
Kupię działkę w Koluszkach
500-700 m2, ewentualnie z małym
domem, 668-186-432
Sprzedam działki budowlane
od 600 do 900 m2, Koluszki,
ul. Wyspiańskiego, tel. 661-428-684
lub 601-28-56-27
Sprzedam działkę rolną 6000 m2
w Koluszkach, tel. 604-793-912
lub 601-190-840
Sprzedam duże działki budowlane
w Koluszkach, 691-750-199
WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA
Poszukuję 2-pokojowego
mieszkania w domu jednorodzinnym,
Koluszki i okolice. 607-571-340.

Język niemiecki – tłumaczenia
przysięgłe, nauczanie, konwersacje,
tel. 607-753-916
USŁUGI
Złota rączka – malowanie, ceramika,
hydraulika, drobne prace w domu
i ogrodzie. Solidnie, od ręki
z kulturą, 732-622-362
Pralki – naprawa, 609-046-483

Kierownik budowy, nadzór budowlany, 504-831-125
Malowanie tapetowanie 694-163-722
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen
zakres usług kominiarskich – frezowanie kominów, montaż wkładów
kominowych, tel. 533-662-195

Tanio do wynajęcia Garaż 60 m2 +
poddasze. Możliwość działalności.
Stasiakówka, 601-835-140

Dekarskie usługi, 732-342-271
Usługi transportowe, przeprowadzki, 607-181-041

Do wynajęcia budynek handlowo
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda,
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,
tel. 605-23-67-37

HYDRAULIK, Instalacje CO,
Wod-Kan, gazu, kolektory,
506-864-713

Piękne jabłka IDARED 1,5 zł/kg,
505-771-121
Opel Vectra B – 1,6 benzyna, 2001 r.
Przebieg 191 tys. Bezwypadkowy,
zadbany, przegląd do lipca 2021,
tel. 604-858-767
Drewno kominkowe - opałowe,
509-101-167
PIACH płukany, siany, kruszywa,
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,
tel. 667-788-377
Drewno kominkowe opałowe
i rozpałka, tel. 608-830-403
KUPIĘ
ZŁOMOWANIE pojazdów,
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674
EDUKACJA
MATURA - korepetycje, matematyka, j. angielski - reżim sanitarny,
tel. 508-732-104

Zatrudnię kierowcę i cukiernika,
tel. 603-79-35-30

Zatrudnię kierowcę kat. C lub C+E
(kraj), 600-215-119

Zatrudnię do układania kostki
brukowej, 794-794-711

Zatrudnię murarzy, pomocników,
505-509-874
Firma transportowa zatrudni kierowcę C+E. Praca w kraju, wszystkie
weekendy wolne. Jeździmy w dzień,
dobre warunki płacowe. Dodatkowe
ubezpieczenie w PZU Życie. Posiadamy własny serwis, dojeżdżamy do
ewentualnej awarii, tel. 507-199-570

Zatrudnię wykwalifikowane
szwaczki. Praca całoroczna,
tel. 601-306-380
Firma budowlana zatrudni pracowników fizycznych, tel. 607-314-883
Do Zakładu krawieckiego
w Brzezinach zatrudnię krojczego
i szwaczki, 601-91-40-90
Szwaczki zatrudnimy. Stała praca,
tel. 604-797-243

Ścinka drzew niedrogo, 727-668-566

Układanie wszelkiego rodzaju
kostki brukowej. Szybko i profesjonalnie, 537-954-994

Tanio sprzedam drzwi klepkowe
drewniane nieużywane z ościeżnicą
210x96 cm oraz kruszywo betonowe
(kostka), tel. 791-749-100

Zatrudnię pomocnika do prac
hydraulicznych, 666-152-285

Pranie dywanów, kanap, foteli,
512-450-390

Poszukuję 2-pokojowego mieszkania, Koluszki i okolice. 539-685-890

SPRZEDAM

20.11.2020 r.

Instalatorstwo sanitarne, co,
wod-kan, gaz, pompy ciepła,
klimatyzacja, 506-098-164
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena
gratis, 606-946-827
Budowa domów, 505-509-874

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Zatrudnię szwaczki i chałupniczki, 664-975-055

Firma Strarmeat Katowicz, Ignatowicz Sp.J.

zatrudni do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK PRODUKCJI/ROZBIORU
Wymagania: książeczka zdrowia do celów
		
sanitarno-epidemiologicznych
Zainteresowane osoby mogą wysłać CV na adres:
zarzad@starmeat.pl lub złożyć osobiście w oddziale
firmy w Koluszkach, ul. Zielona 18.

Budowy, docieplenia, wszelkie,
604-350-807
Fotowoltaika, dofinansowania,
782-508-763
Wylewki, tynki, docieplenia, piana
PUR, 607-378-288
Badanie psychologiczne kierowców
i operatorów maszyn, 693-166-450,
44 714-67-90
PRACA
Zatrudnimy kierowcę C+E
z doświadczeniem. Transport
krajowy. Tel. 667-583-078
Zatrudnię pracownika gospodarczego, może być rencista, emeryt,
dorywczo lub na etat, Brzeziny,
502-567-272
Zatrudnię pracownika na produkcję
do zakładu meblarskiego – Brzeziny,
502-567-272. Mile widziane
doświadczenie
Zatrudnię Pana do zakładu produkcyjnego w Koluszkach, do pomocy
przy segregacji palet oraz opakowań, tel. 724-486-855

Firma Strarmeat Katowicz, Ignatowicz Sp.J.

zatrudni do pracy na stanowisko:
Kierowca samochodu ciężarowego
powyżej 3,5 t; kat. C+E.

Wymagania: książeczka zdrowia do celów
		
sanitarno-epidemiologicznych
Zainteresowane osoby mogą wysłać CV na adres:
zarzad@starmeat.pl lub złożyć osobiście w oddziale
firmy w Koluszkach, ul. Zielona 18.

ZATRUDNIĘ BRUKARZA
Z DOŚWIADCZENIEM

AT R A KC YJ N E W Y N AG R O DZ E N I E !!!

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

nr tel. 502 970 258
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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
INSTALACJE GAZOWE
DOZIEMNE i WEWNĘTRZNE

- Instalacje Centralnego
Ogrzewania, Podłogowe
- Wymiana Kotłów Węglowych
na Gazowe lub inne
- Pompy Ciepła
- INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE
- INSTALACJE POWIETRZA
SPRĘŻONEGO
- MONTAŻ SYSTEMÓW
SPALINOWO-POWIETRZNYCH

Gałków Mały, Ogrodowa 31
tel. 693-124-409

USŁUGI
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827

Dojazd i wycena gratis!

Gabinet
„ALEXANDER-MED”

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

„DANIEL & DANIEL”

SKŁAD OPAŁU
ul. Partyzantów 1
95-040 Koluszki
tel. 507-168-238
lub 603-665-181

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

WĘGIEL TYLKO
Z POLSKICH KOPALŃ

95-040 Koluszki
ul. 11 Listopada 41
godz. 10.00-11.30; 19.00-20.00

Zapraszamy Wszystkich
Klientów

Oferuję
PROFESJONALNE CZYSZCZENIE
- dywanów, kanap
- wykładzin
- krzeseł i foteli
- tapicerek samochodowych
Telefon 515-185-323

TYDZIEŃ w KOLUSZKACH
WYDAWCA: Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach. ADRES REDAKCJI: 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65, tel. 44 725-67-18, e-mail: twk@koluszki.pl.
REDAKTOR NACZELNY: Przemysław Wegwert. Redakcja: Zbigniew Komorowski, Tomasz Kwiatkowski. DRUK: Drukarnia Print Extra. SKŁAD: Tomasz Krawczyk.
Ogłoszenia przyjmowane są codziennie w godz. 8-15 w pok. 301 (III p.). Cennik: drobne - 1,5 zł brutto za słowo, ramkowe - 25 zł brutto za 1 moduł podstawowy
(43x31 mm). Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i aktualność ogłoszeń i reklam. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany tytułów oraz dokonywania adjustacji i skrótów tekstów. Nakład: 2700 egz.
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ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu
- Zwrot OC
- Odbiór Autolawetą Gratis
STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW – Kalinów 28, 97-319 Będków
tel. 509 099 286

WĘGIEL
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.
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

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

ROLETY
MOSKITIERY
PLISY
Już dziś umów się
na bezpłatny pomiar
i wycenę!

MALOWANIE
ELEWACJI
Docieplenia
tel. 796-241-330

WĘGIEL

(KOSTKA, EKOGROSZEK)
SKUP ZŁOMU STAL.
Gałków Mały
ul. Towarowa 2 (obok stacji PKP)
tel.: (44) 714-17-47

na Twoją
reklamę

NAWOZY
WĘGIEL EKOGROSZEK
DŁUGIE 52A
44 714 34 87
603 79 34 98
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

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.

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

NAJLEPSZY
POLSKI WĘGIEL

Miejsce

20.11.2020 r.

t kostka
t orzecho-kostka
t orzech
t ekogroszek
t miał
Nowe niższe ceny!!
Budziszewice, ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM
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STELLA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Jesteśmy producentem najwyższej jakości mebli tapicerowanych.
Poszukujemy: Szwaczka Miejsce pracy: Koluszki

Zatrudnimy osoby zarówno z doświadczeniem jak i do przyuczenia.
DO TWOICH OBOWIĄZKÓW NALEŻAŁO BĘDZIE:
• Realizacja zleceń produkcyjnych - szycie pokrowców na meble
tapicerowane.
• Obsługa maszyn produkcyjnych.
• Nadzór jakościowy nad prawidłowym przebiegiem procesu
produkcyjnego.
• Dbałość o bezpieczeństwo i higienę prac.
Wymagania:
• wykształcenie mile widziane zawodowe lub średnie,
• samodzielności z wysokim zaangażowaniem w pracy,
• solidności, kreatywności, uczciwości,
• umiejętności pracy w zespole, zdolności organizacyjnych, komunikatywności,
• gotowości do pracy na dwie zmiany,
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
ZAPEWNIAMY:
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
• Pakiet medyczny.
Praca dwuzmianowa.
CV proszę kierować na kadrysk@stella-furniture.pl,
nr. tel. 737 451 737, 42 292 94 80
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Święto Pierwszaków w Szkole
Podstawowej w Gałkowie Dużym
W dniu 14 i 15 października 2020 roku, w Szkole Podstawowej w
Gałkowie Dużym, panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie klas
pierwszych ubrani w strój galowy, przepiękna dekoracja sali gimnastycznej - to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście. Nasi nowi uczniowie przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy,
piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.
W niezwykle podniosłej atmosferze, po odśpiewaniu Hymnu Państwowego przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu
ślubowania pani dyrektor Krystyna Warczyk dokonała symbolicznego pasowania na ucznia.
Następnie Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego życzyła sukcesów w nauce oraz zapewniała o pomocy i opiece starszych kolegów w
szkole i poza nią.
Do życzeń dołączył również Pan Burmistrz przekazując bilet do
kina na wybrany przez dzieci film. Również rodzice pamiętali o święcie
dzieci i zakupili swoim pociechom „Wyprawkę plastyczno - techniczną.
Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

Twoje światła
– Nasze bezpieczeństwo
Kampania „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” ma na celu
zwrócenie uwagi kierujących na zagrożenia związane z nieprawidłowym
oświetleniem pojazdów. Zwłaszcza jesienią, gdy pogarsza się widoczność, światła pojazdu nabierają szczególnego znaczenia. Wzorem lat
ubiegłych kierujący będą mogli na wytypowanych stacjach kontroli pojazdów BEZPŁATNIE sprawdzić oświetlenie aut. Do wybranych punktów doprowadzi aplikacja Yanosik. Policjanci w tym czasie w szczególny
sposób będą edukować w zakresie konieczności posiadania sprawnych
świateł. To już ostatni weekend prowadzonej akcji, zachęcamy wszystkich kierowców do skorzystania z bezpłatnego sprawdzenia oświetlenia!
W okresie jesienno-zimowym występuje wiele zjawisk, które niekorzystnie wpływają na widoczność na drodze. Podobnie jak w latach ubiegłych Biuro Ruchu Drogowego KGP wraz z Instytutem Transportu Samochodowego organizuje kolejna odsłonę ogólnopolskiej kampanii pod nazwą
,,Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo". Na terenie powiatu łódzkiego
wschodniego w działania zaangażowało się kilka stacji kontroli pojazdów.
Każdy kierujący będzie mógł tam bezpłatnie sprawdzić prawidłowe ustawienie swoich świateł. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na występujące
zagrożenia wynikające z niesprawnego czy też nieprawidłowego oświetlenia, wyeliminowanie z ruchu maksymalnej liczby pojazdów z niesprawnym lub niezgodnym z warunkami technicznymi oświetleniem, stworzenie
możliwości przeprowadzenia bezpłatnych kontroli poza terminem badania
technicznego oraz propagowanie zasady „widzieć i być widocznym”.
Wykaz stacji kontroli pojazdów na terenie powiatu łódzkiego
wschodniego w dniu 21.11. br. w godz. 8:00-14:00:
- Andrespol ul. Brzezińska 5A
- Stróża ul. Tuszyńska 219
- Koluszki ul. Słowackiego 99
- Starowa Góra ul. Stropowa 4/6
Prawidłowo wyregulowane światła pozwalają kierującemu wcześniej
zauważyć przeszkodę, bądź pieszego poruszającego się jezdnią lub poboczem. Jeśli oświetlenie pojazdu jest wadliwe, to w złych warunkach atmosferycznych i przy niedostatecznej widoczności , wzrasta prawdopodobieństwo wypadku drogowego.
(www.lodz-wschod.policja.gov.pl)
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Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Łodzi ul. Franciszkańska 17/25
www.krwiodawstwo.pl

ODDAJ KREW OCAL ŻYCIE…
KTO MOŻE ODDAĆ KREW
• osoba pełnoletnia (do 65 roku życia), osoba po raz pierwszy oddająca
krew do 60 r.ż.
• osoba ważąca powyżej 50 kg
• osoba zdrowa
DYSKWAKIFIKACJE STAŁE
• Choroby układu: krążenia, pokarmowego, nerwowego, oddechowego,
moczowego, krwiotwórczego.
• Choroby skóry.
• Choroby zakaźne.
• Choroby metaboliczne i układu endokrynologicznego (cukrzyca, tarczyca).
• Nowotwory złośliwe.
• Nosiciele wirusa HIV.
• Alkoholicy.
DYSKWAKIFIKACJE CZASOWE NA 2 TYGODNIE
• Po kuracji antybiotykowej
• Grypa oraz infekcje grypopochodne						
DYSKWAKIFIKACJE CZASOWE 6 MIESIĘCY
• Tatuaż
• Piercing
• Zabiegi operacyjne
• Ciąża i okres karmienia piersią
DYSKWAKIFIKACJE INNE
• Aspiryna 3 dni
• Usunięcie zęba i leczenie kanałowe 1 tydzień
• Opryszczka
• Okres menstruacji i 3 dni po jej zakończeniu

PRZYWILEJE HONOROWEGO
KRWIODAWCY
• Kontrola swojego stanu zdrowia (poziom hemoglobiny, morfologia
krwi, badanie na bakterię kiły oraz na wirusy: HIV, żółtaczka typu B i
C), oznaczenie grupy krwi.
• Legitymacja HDK (Honorowego Dawcy Krwi) – do niej zbiera się
wpisy dotyczące ilości oddanej krwi.
• Karta identyfikacyjna grupy krwi - Każdy Honorowy Dawca Krwi lub
jej składników (np: osocza, płytek) może uzyskać plastikową kartę z
grupą krwi, ważną jako dokument potwierdzający posiadaną grupę
krwi w przypadku konieczności wykonania transfuzji krwi.
• 9 tabliczek czekolady.
• Wolny dzień w pracy, uczelni, szkole – na prośbę dawcy wystawiane
jest zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność. Honorowemu
Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9 ustawy o Publicznej służbie krwi przysługuje zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
• Ulga podatkowa – możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy do opodatkowania.
• Rabaty w sklepach internetowych i punktach usługowych – aktywni
dawcy krwi mogą liczyć na różne rabaty udzielane przez partnerów akcji "Dawcom w Darze” czy „Razem dla Dawców”.
• Obsługa poza kolejnością w przychodniach i aptekach.
• Status Zasłużonego HDK uzyskuje się, jeśli jako mężczyzna odda się
co najmniej 6 litrów krwi, a jako kobieta – co najmniej 5 litrów.
• Bezpłatna komunikacja miejska - w wielu miastach Zasłużeni Krwiodawcy mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej.
• Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi przysługuje także zniżka na
leki znajdujące się na liście leków refundowanych.

Akcja krwiodawstwa w Koluszkach
26 listopada w godz. 8.00-11.30
Ambulans będzie stał
przed Państwową Strażą Pożarną
ul. Słowackiego 28

