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Sławomir Sokołowski 
na etacie w urzędzie
Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkie-
go Wschodniego Sławomir Sokołowski, 
wybrany z list „Razem dla Gminy” (tak 
samo jak burmistrz Koluszek Waldemar 
Chałat), został zatrudniony w Urzędzie 
Miejskim w Koluszkach. Od 1 lutego br. 
pracuje tam na stanowisku pomoc ad-
ministracyjna, na które nie było ogło-
szonego konkursu.

STR. 3

Podaruj księdzu 
margaretkę
W obydwu koluszkowskich parafiach 
działa ruch osób modlących się za ka-
płanów – Apostolat Margaretka. – Księ-
ża byli różni i są różni, ale jedną ce-
chę mają wspólną: pozostają ludźmi, 
zawsze narażonymi na upadki. Słabi 
jak wszyscy, a obarczani zadaniami jak 
mało kto. Każdego z nich trzeba otoczyć 
modlitwą – przyznaje Zofia Wilk.

STR. 4

Pomoc dla 
pokrzywdzonych
W Koluszkach działa Punkt Pomocy Oso-
bom Pokrzywdzonym Przestępstwem. 
Znajdą tam wsparcie mieszkańcy ca-
łego powiatu łódzkiego wschodniego. 
Nieodpłatna pomoc świadczona jest po-
krzywdzonym przestępstwem lub człon-
kom ich rodzin, a także świadkom prze-
stępstw, w tym młodzieży i dzieciom. 

STR. 4

Z koluszkowskiego 
liceum na Cypr
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego 
w Koluszkach Paweł Lewiak spędził dzie-
sięć dni września na Cyprze w ramach 
„Erasmus+”, czyli unijnego programu 
edukacyjnego. Celem wyjazdu było spo-
tkanie i wymiana doświadczeń z grupami 
młodzieży przybyłymi z takich krajów 
europejskich jak: Grecja, Włochy, Hisz-
pania, Słowenia, Słowacja, Estonia.

STR. 5

STR. 2



NR 23 | PAŹDZIERNIK  2019 R.2

13 PAŹDZIERNIKA WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Jest wiele sposobów za-
chęcania do głosowania 
na konkretnego kandyda-
ta w wyborach do Sejmu. 

Jednym z nich jest powoływanie 
się na pochodzenie z tej samej 
lub pobliskiej miejscowości co 
wyborca, co miałoby sprawić, 
że wybrany poseł będzie bliż-
szy nam i naszym sprawom. 
Po części jest to oczywiście 
prawda, ale tylko po części. 

Sposób liczenia głosów 
w wyborach do Sejmu jest 
dość skomplikowany. Obowiązuje 
w nich ordynacja proporcjonalna, 
zgodnie z którą głosujemy przede 
wszystkim na listy, a w dalszej 
kolejności na konkretnych kan-
dydatów. Od tego, ile procent 

głosów zbierze cała lista, zależy, 
ile otrzyma mandatów. Kandydat 
z większą liczbą głosów może nie 
wejść do Sejmu, a posłem może 
zostać osoba, która otrzymała 
znacznie mniejsze poparcie, jeśli 

jej komitet uzyska dobry wynik 
w całym kraju. 

Głosując więc na wybrane-
go kandydata, patrzmy przede 
wszystkim na to, z jakiej listy 
startuje. Jeśli nawet znamy go 

osobiście i lubimy, to przyjrzyjmy 
się temu, jakimi ludźmi się otacza 
– kto startuje z tej samej listy co 
on. To powie nam wiele o warto-
ściach, które chce reprezentować 
jako poseł. Poszczególne partie 

jasno bowiem deklarują, jakich 
wartości chcą bronić: czy są za 
tradycyjnym modelem rodziny czy 
wspierają ruch LGBT i adopcję 
dzieci przez pary homoseksualne, 
czy uważają, że to rodzice mają 

prawo wychowywać dzieci zgod-
nie ze swoim światopoglądem czy 
chcą indoktrynować je w szkołach 
na lekcjach tzw. edukacji seksual-
nej, itp.

Głosując na kandydata star-
tującego z list partii, z po-
glądami której się nie utoż-
samiamy, możemy także 
przyczynić się do tego, że 
do Sejmu nie wejdzie nasz 
kandydat (bo będzie miał 
za mało głosów), a wejdą 
inne osoby z tej samej listy, 

których nie chcielibyśmy w nim 
widzieć. Głosujmy więc zgodnie 
ze swoimi wartościami!

(eb)

WYBIERZMY ZGODNIE 
ZE SWOIMI WARTOŚCIAMI

Bony na szkolenia, kursy i studia podyplomowe
10 października 
(w czwartek) od godz. 
11 w parku w Koluszkach 
stanie kamper Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekono-
micznej (spółki, w której 
większość udziałów na 
skarb państwa). W ra-
mach programu Stre-
fa RozwoYou 2 będzie 
można aplikować o bony 
rozwojowe na szkolenia, 
usługi doradcze i studia 
podyplomowe. Dofinanso-
wanie wynosi do 80%. 

W specjalnym mobilnym 
punkcie rekrutacji nie 
tylko informacją, ale też 
konkretną pomocą przy 

wypełnianiu aplikacji będą służyć 
doradcy projektu. Mobilny punkt 
informacji pozwoli przedsiębiorcom 
aplikować do projektu blisko siedziby 
firmy i z pomocą doradców. 

Dofinasowanie przyznawane 
w ramach projektu ma postać bonów, 
o które należy aplikować poprzez 
formularz on-line dostępny na stro-
nie projektu: www.strefarozwoju.
lodz.pl. Zgłoszenie nie powinno zająć 
więcej niż 15 minut i wymaga jedynie 

niezbędnych informacji 
dotyczących przedsię-
biorstwa. Weryfikacja 
i kwalifikacja zgłoszenia 
trwają do 10 dni robo-
czych, od dnia wysłania 
pełnej aplikacji. Po 
pozytywnym rozpatrze-
niu zgłoszenia, przedsię-
biorca zawiera umowę 
wsparcia i w ciągu 5 dni 
roboczych od jej podpi-
sania dokonuje wpłaty 
wkładu własnego (w wy-
sokości odpowiednio 20% 
lub 50% wartości bo-
nów). W tym momencie 
jego pracownicy mogą 
rozpocząć korzystanie 
z oferty kursów, szkoleń 
i doradztwa, znajdują-
cych się w Bazie Usług 
Rozwojowych (www.
uslugirozwojowe.parp.
gov.pl).

Wsparcie nie może 
przekroczyć 9240 zł na 
jednego pracownika 
(w tym wkład własny).

EKSPERCI Z ŁSSE ZACHĘCAJĄ OSOBY SAMOZATRUDNIONE ORAZ MIKRO, MAŁE 
I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA DO INWESTOWANIA 
W PRACOWNIKÓW I ROZWÓJ ICH KOMPETENCJI
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Przewodniczący Rady 
Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego Sławomir 
Sokołowski, wybrany 
z list „Razem dla Gmi-
ny” (tak samo jak bur-
mistrz Koluszek Wal-
demar Chałat), został 
zatrudniony w Urzędzie 
Miejskim w Koluszkach. 
Od 1 lutego br. pracuje 
tam na stanowisku po-
moc administracyjna, na 
które nie było ogłoszo-
nego konkursu. 

D
o obowiązków Sławomira 
Sokołowskiego należy 
m.in. ocena zdarzeń oraz 
przekazywanie zgłoszeń 

Biura Inżyniera Gminy o zda-
rzeniach nagłych, awariach lub 
szkodach w infrastrukturze do 
właściwych służb i instytucji, 
kontrolowanie podmiotów reali-
zujących zadania w zakresie ła-
godzenia negatywnych skutków 
zimy, nadzór nad właściwym 
funkcjonowaniem monitoringu 
miasta, koordynowanie spraw 
związanych z ochroną danych 
osobowych w Biurze Inżyniera 
Gminy.

Pensja Sławomira Sokołow-
skiego z tytułu zatrudnienia 
w Urzędzie Miejskim w Kolusz-
kach składa się z wynagrodzenia 
zasadniczego w wysokości 2700 
zł miesięcznie oraz dodatku za 
wieloletnią pracę w wysokości 
20 proc. wynagrodzenia zasad-
niczego. Łącznie daje to więc 
3240 zł miesięcznie.

Od 8 lutego br. Sławomir 
Sokołowski jest także człon-
kiem zarządu Koluszkowskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o. o. Został 
zatrudniony na podstawie umo-
wy o świadczenie usług zarzą-

dzania. „Poszerzenie składu 
zarządu spółki wynika z jej 
potrzeb. W szczególności doty-
czy wzmocnienia jej obecnego 
składu o człowieka posiadają-
cego wieloletnie doświadczenie 
w pracy samorządowca oraz 
przedsiębiorcę – tłumaczy Tade-
usz Marciniak, przewodniczący 
rady nadzorczej KPGK, spółki, 
w której gmina Koluszki ma 100 
proc. udziałów. 

 Należy podkreślić, że pan 
Sławomir Sokołowski piastował 
stanowisko prezesa zarządu 
spółki kapitałowej Centrali Na-
siennej sp. z o. o., tym samym 

doskonale, płynnie i bezpro-
blemowo gwarantował wkom-
ponowanie się w prace zarządu 
KPGK. Nabyta umiejętność czy-
tania sprawozdań finansowych 
ze zrozumieniem przekonuje 
rade nadzorczą spółki o słusz-
ności wyboru”. Miesięczne 
wynagrodzenie Sławomira Soko-
łowskiego z tytułu bycia człon-
kiem zarządu spółki komunalnej 
wynosi 2129,93 zł brutto.

Natomiast jako przewodni-
czący Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego Sławomir Sokołow-
ski otrzymuje dietę w formie 
ryczałtu w wysokości 1717 zł 

i dietę za udział w każdej sesji 
w wysokości 394 zł. Z tytułu 
pełnienia funkcji w samorządzie 
razem dostaje więc co miesiąc 
co najmniej 2111 zł (jeśli w mie-
siącu odbywa się jedna sesja; 
jeśli sesji jest więcej, dieta też 
jest odpowiednio wyższa). 

Łączne miesięczne wynagro-
dzenie Sławomira Sokołowskiego 
ze wszystkich źródeł to więc 
prawie 7 tys. zł.

(an)

Sławomir Sokołowski na etacie w urzędzie

Przewodniczący rady powiatu zatrudniony jako pomoc administracyjna 
w koluszkowskim magistracie

| Łączne miesięczne wynagrodzenie przewodniczącego rady powiatu 
   Sławomira Sokołowskiego (w środku) to prawie 7 tys. zł.

STANOWISKA
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WIARA

W obydwu koluszkowskich 
parafiach działa ruch osób 
modlących się za kapłanów 
– Apostolat Margaretka.

R
uch „Le Mouvement des 
Marguerites” został założony 
w Kanadzie w 1981 roku przez 
prof. Louise Ward przy apro-

bacie miejscowego biskupa. Tam też 
powstały pierwsze Margaretki. Jako 
logo ruchu wybrana została marga-
retka, czyli polny kwiat. Ilustruje on 
zaangażowanie w modlitwę i posiada 
głęboką symbolikę. Siedem płatków 
kwiatu reprezentuje siedem osób, 
które są zobowiązane do modlitwy za 
konkretnego kapłana, każda z osób 
w jednym z siedmiu dni tygodnia.

W Apostolacie Margaretka ist-
nieje duża dowolność w wyborze 
modlitw. – Każdy „płatek” może 
modlić się w sposób, który najle-
piej mu odpowiada. Każdy człowiek 
jest niepowtarzalny. Każdy liść 
z drzewa jest wyjątkowy, każdy 
płatek śniegu, kropla wody, ziarnko 
piasku są wyjątkowe. Więc każdy 
znajdzie unikalny sposób. Bóg nie 
tworzy kopii. Różnorodność jest 
chwałą Ojca – mówiła założycielka 
ruchu prof. Louise Ward.

W Polsce pierwsze Margaret-
ki powstały w 1998 roku. Od lat 

Apostolat Margaretka funkcjonuje 
w Koluszkach, w parafiach pw. św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej i pw. 

Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny. Koordynatorką 
akcji w tej pierwszej parafii jest 

pani Zofia Wilk. – Księża byli różni 
i są różni, ale jedną cechę mają 
wspólną: pozostają ludźmi, zawsze 

narażonymi na upadki. Słabi jak 
wszyscy, a obarczani zadaniami jak 
mało kto. Każdego z nich trzeba 

otoczyć modlitwą – przyznaje pani 
Zofia.

W tygodniu modlitw o powołania 
kapłańskie i zakonne członkowie 
ruchu spotkali się w Sanktuarium 
w Niepokalanowie. – Jesteście dla 
Kościoła bardzo ważni – mówił 
biskup Piotr Jarecki do zebranych. 
– Modlicie się za kapłanów. Robicie 
to w rzeczywistości powszechnej, 
nieraz nieobiektywnej krytyki 
duchowieństwa. Nie chcemy się 
wybielać, bo jesteśmy tylko ludźmi 
i tak jak ludzie upadamy. Dlatego 
nie możemy poprzestać na krytyce, 
potrzebujemy też modlitwy. A na-
wet przede wszystkim modlitwy – 
podkreślił.

Zewnętrznym znakiem przyna-
leżności do Apostolatu Margaretka 
jest otrzymanie blankietu z pro-
ponowanym tekstem modlitwy za 
kapłana. Dokument można zamówić 
lub samodzielnie wydrukować na 
stronie internetowej www.aposto-
latmargaretka.pl. Osoba tworząca 
Margaretkę powinna znaleźć siedem 
osób, skontaktować się z wybranym 
księdzem i wysłać zgłoszenie na 
adres: 
opiekun@apostolatmargaretka.pl.

(jp)

Podaruj księdzu margaretkę

– KSIĘŻA BYLI RÓŻNI I SĄ RÓŻNI, ALE JEDNĄ CECHĘ 
MAJĄ WSPÓLNĄ: POZOSTAJĄ LUDŹMI, ZAWSZE NARA-
ŻONYMI NA UPADKI. SŁABI JAK WSZYSCY, A OBARCZANI 
ZADANIAMI JAK MAŁO KTO. KAŻDEGO Z NICH TRZEBA 
OTOCZYĆ MODLITWĄ – PRZYZNAJE ZOFIA WILK, KO-
ORDYNATORKA AKCJI W PARAFII PW. ŚW. KATARZYNY 
ALEKSANDRYJSKIEJ.

POMOC DLA POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
W Koluszkach działa 
Punkt Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Prze-
stępstwem. Znajdą tam 
wsparcie mieszkańcy 
całego powiatu łódzkiego 
wschodniego. Nieodpłatna 
pomoc świadczona jest 
pokrzywdzonym prze-
stępstwem lub członkom 
ich rodzin, a także świad-
kom przestępstw, w tym 
młodzieży i dzieciom. 

Do punktu pomocy mogą zgła-
szać się m.in. ofiary przemocy 
fizycznej i psychicznej, w tym 
domowej, przestępstw na tle 

seksualnym, wypadków drogowych, 
kradzieży, oszustw, lichwy, np. pożycz-
kobiorcy „chwilówek”, pozbawienia 
alimentów i innych przestępstw. Otrzy-
mają tam kompleksową pomoc świad-
czoną przez wysoko wykwalifikowanych 
radców prawnych, adwokatów, psycho-
logów, psychoterapeutów, pracowników 
socjalnych, a także osoby pierwszego 
kontaktu. Możliwe jest także wsparcie 
mediatora, który pomoże rozwiązać 
konflikty. Poszkodowani przestępstwem 
mogą również otrzymać pomoc material-

ną dostosowaną do konkretnych potrzeb 
w postaci m.in. pokrycia kosztów świad-
czeń zdrowotnych i lekarstw, kosztów 
związanych z kształceniem w szkołach 
i przedszkolach, kosztów czasowego 
zakwaterowania, bonów żywnościowych, 
odzieży, środków czystości, a nawet 
kosztów kursów doszkalających.
Pierwszym etapem jest rozmowa z osobą 
pierwszego kontaktu, która pomaga wy-
pełnić wniosek i kieruje do specjalisty. 
Na początku proponowana jest to pomoc 
prawnika lub psychologa albo psychiatry, 
a w dalszej kolejności pomoc finansowa.

Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzo-
nym Przestępstwem, które powstały na 
terenie całego kraju, współfinansowane 

są ze środków Funduszu Sprawiedliwo-
ści, którego dysponentem jest Minister 
Sprawiedliwości. M.in. z podatków 
z hazardu czy z nawiązek płaconych 
przez pijanych kierowców gromadzone 
są środki, które potem wykorzystywane 
są do tego, aby wspierać osoby pokrzyw-
dzone przestępstwami. Świadczona 
pomoc jest bezpłatna.

Punkt Pomocy Osobom Pokrzyw-
dzonym Przestępstwem w Koluszkach 
znajduje się przy ul. 11 Listopada 41 
lok. 4 (I piętro), tel. 533 328 193 (naj-
lepiej najpierw zadzwonić i umówić 
się na spotkanie).

(red.)
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Dyrektor I Liceum Ogól-
nokształcącego w Kolusz-
kach Paweł Lewiak spędził 
dziesięć dni września na 
Cyprze w ramach „Era-
smus+”, czyli unijnego 
programu edukacyjnego. 

Celem wyjazdu było spo-
tkanie i wymiana doświad-
czeń z grupami młodzieży 
przybyłymi z takich krajów 

europejskich jak: Grecja, Włochy, 
Hiszpania, Słowenia, Słowacja, Es-
tonia czy Węgry. W sumie było około 
trzydziestu uczestników, którzy brali 
udział w szkoleniach i warsztatach. 
Chodziło głównie o pracę nad projek-
tem integracji kulturowej i nabycie 
niezbędnych kompetencji w zakresie 
rozwoju osobistego i poprawy jakości 
pracy.

DYREKTOR LEWIAK JUŻ 
W WIELU TAKICH WYJAZ-
DACH I WARSZTATACH UCZEST-
NICZYŁ, DLATEGO ZOSTAŁ 
ZAPROSZONY JAKO LIDER PO-
PRZEDNIEGO PROJEKTU. WAŻ-
NYM DOKUMENTEM POTWIER-
DZAJĄCYM JEGO KWALIFIKACJE 
ORAZ UMIEJĘTNOŚCI OSIĄGNIĘ-
TE W PROCESIE SZKOLEŃ JEST 
CERTYFIKAT YOUTHPASS. PO-
PRZEZ TEN CERTYFIKAT KOMISJA 
EUROPEJSKA GWARANTUJE, 
ŻE UCZESTNICTWO W PROGRA-
MIE MA BYĆ UZNANE ZA WAŻNE 
DOŚWIADCZENIE EDUKACYJNE, 
A DOKUMENT TEN PRZYDATNY 
JEST W DALSZYM KSZTAŁCE-
NIU ORAZ PRACY ZAWODOWEJ 
UCZESTNIKA.

 
- Organizatorzy stworzyli zna-

komite warunki: wygodne pomiesz-
czenia w hotelu, wspaniała grecka 
kuchnia oraz umiejętnie połączyli 
naukę z rekreacją, na którą składały 
się zabawy integracyjne oraz wy-
cieczkami po mieście pełnym zabyt-
ków i osobliwego uroku – opowiada 
Paweł Lewiak. – Bliskość natury, 
wieczory kulturowe, wspólne posiłki, 
wymiana poglądów –  wszystko to 
spajało uczestników wyjazdu świet-
nie mówiących po angielsku – dodaje 

dyrektor I LO.
Dużym wydarzeniem była także 

wycieczka do Pafos, miasta pełne-
go historii. – Zwiedzanie grobowców 
królewskich i nadmorskich skalistych 
rzeźb każe dostrzec niezwykłe połącze-
nie natury z architekturą – podkreśla 
dyrektor Lewiak.

Założeniem wspólnego pobytu było 
także stworzenie planu pracy na przy-
szłe spotkanie, dlatego każdy z uczest-
ników miał zgłosić pomysł na kolejny 
projekt. Dyrektor Lewiak wymyślił 
formę grupowej turystyki z wykorzysta-
niem możliwości przetrwania w warun-
kach naturalnych, np. wyjazd w góry 
z elementami survivalu. – Wszystko ma 
służyć integracji, a w razie potrzeby 
musi pojawić się konieczność pełnej 
mobilizacji i wzajemnej pomocy – wyja-
śnia Paweł Lewiak. Pod tym projektem 
podpisało się piętnastu uczestników.

- Jest duże zainteresowanie Polską 
w Europie, a sympatię wobec Polaków 
można było odczuć w wielu rozmowach 
– podkreśla dyrektor Lewiak.
   Trzeba uszanować dążenia i zabiegi 
tych ludzi, którzy czynią wszystko, by 
istniał świat, w którym spełniać się 
będą marzenia młodych, ambitnych 
ludzi.      

ZOFIA CECHERZ

Z koluszkowskiego liceum na Cypr PRACA I PASJA
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Koluszkowianie na Westerplatte
FOTORELACJA

Grupa mieszkańców Koluszek i Rogowa w piątek 4 października wyruszyła na wycieczkę do 
Gdańska. Zwiedzili Westerplatte, Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, Ratusz Staromiejski, Park 
Oliwski i Katedrę Oliwską. Patronat nad wydarzeniem objął wiceminister inwestycji i rozwoju 
Waldemar Buda.
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Więcej zdjęć na 
www.naszekoluszki.pl

Wycieczka odbyła się pod patronatem wicemi-
nistra inwestycji i rozwoju Waldemara Budy.
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Firma odzieżowa zatrudni 

SZWACZKI 
Proponowane 

stałe zatrudnienie,
oraz prasowaczki i osoby do 

pomocy przy organizacji pracy 
szwalni.

Serdecznie zapraszamy. 
Tel. +48  730 222 048

Zareklamuj się w miesięczniku NASZEKOLUSZKI.PL 
e-mail: reklama@naszekoluszki.pl tel. tel. 665 091 485

Sklep spożywczy 
Kar-Pol
H.S. Karlińscy

Koluszki, ul. Partyzantów 9

Zapraszamy od poniedziałku do soboty 
w godz. 6.00 - 21.00, 

a w niedziele handlowe 
w godz. 10.00 - 18.00
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Zapadła mi w pamięci 
pewna sytuacja w restau-
racji z udziałem około 
30-letniego niepełnospraw-

nego mężczyzny i jego ojca. Ten 
pierwszy posilał się samodzielnie, 
jednak brudził się przy tym jak 
niemowlak. Jego ojciec, wykazu-
jąc się dużą czułością, kilkakrot-
nie wycierał mu twarz, cierpliwie 
czekając, aż syn skończy posiłek. 
To piękny znak miłości. Takiej mi-
łości, która daje prawo do życia 
każdemu poczętemu dziecku. 

Nie może poważna choroba czy 
niepełnosprawność nienarodzo-
nego człowieka stanowić „pod-
stawy” prawnej do jego zabicia. 
A tak się dzieje. Rocznie na całym 
świecie zabija się ponad 50 mi-
lionów nienarodzonych dzieci. 
W kilku krajach Unii Europejskiej 
można wykonać aborcję „na żąda-
nie” do 12 tygodnia ciąży. A prze-
cież już w trzecim tygodniu od 
poczęcia serce dziecka zaczyna 
rytmicznie pracować, pompując 
krew. W kolejnym formują się gło-
wa i tułów, pojawiają się zawiązki 
nosa i ust. Zabijanie nienarodzo-
nych dzieci wielokrotnie, w czasie 
swojego pontyfikatu, potępiał 
papież Jan Paweł II. Taki stosunek 
ludzi do życia nazywał „cywiliza-
cją śmierci”. 

Wydawałoby się, że prawo 
do życia jest czymś naturalnym. 
Przedstawiciele środowisk Platfor-
my Obywatelskiej, Nowoczesnej 
czy Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej głośno domagają się jednak 
legalizacji aborcji. Dlatego wyniki 
zbliżających się wyborów parla-
mentarnych będą miały wpływ nie 
tylko na polską gospodarkę, edu-
kację, służbę zdrowia czy politykę 
społeczną, ale przede wszystkim 
na to, czy Polska porzuci „cywi-
lizację życia”, czy nadal będzie 

stać w obronie rodziny i nienaro-
dzonych dzieci.  

Warto przypomnieć słowa bł. 
Matki Teresy z Kalkuty, laureatki 
Pokojowej Nagrody Nobla, wy-
powiedziane w 1994 r. na mię-
dzynarodowej konferencji ONZ 
w Kairze: „Wiele razy powtarza-
łam – i jestem tego pewna – że 
największym niebezpieczeństwem 
zagrażającym pokojowi jest dzi-
siaj aborcja. Jeżeli matce wolno 
zabić własne dziecko, cóż może 
powstrzymać ciebie i mnie, byśmy 
się nawzajem nie pozabijali?”.

DANIEL WOLSKI

NA KOGO NIE POWINIEN 
GŁOSOWAĆ KATOLIK
Słowo Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski przed wyborami parla-
mentarnymi (2019)

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,
zbliżające się wybory parlamentarne są sposobnością do przypomnienia kilku 
podstawowych zasad Katolickiej Nauki Społecznej odnośnie do odpowiedzial-
ności katolików za życie polityczne.
Zachęcając do udziału w wyborach pragnę przypomnieć, że z moralnego 
punktu widzenia miłość Ojczyzny i odpowiedzialność za dobro wspólne wyma-
gają od wszystkich korzystania z prawa wyborczego. Nic – poza nadzwyczajny-
mi okolicznościami – nie usprawiedliwia nieobecności katolików w sprawach 
publicznych.
Ważnymi zasadami w procesie dokonania odpowiedzialnego wyboru powinny 
być: prawość moralna kandydata, jego kompetencje w dziedzinie życia poli-
tycznego i obywatelskiego zaświadczone dotychczasową działalnością publicz-
ną, świadectwo życia w rodzinie oraz małej Ojczyźnie. Liczą się też cechy 
osobowości, takie jak wyrazista tożsamość, szacunek dla każdego człowieka, 
postawa dialogu i umiejętność współpracy z innymi, zdolność roztropnego 
rozwiązywania konfliktów, miłość do Ojczyzny oraz traktowanie władzy jako 
służby. Wybór takich kandydatów daje większą szansę na integralny i solidar-
ny rozwój naszej Ojczyzny.
Zdajemy sobie jednocześnie sprawę z tego, że w zakresie porządku spraw 
doczesnych także między katolikami istnieją uprawnione różnice poglądów. 
Pluralizm nie może jednak oznaczać moralnego relatywizmu. Fundamentalne 
zasady etyczne, ze względu na swą naturę i rolę, jaką pełnią w życiu społecz-
nym, nie mogą być przedmiotem „negocjacji”. Jak wielokrotnie przypominali 
papieże, m.in. św. Jan Paweł II, a ostatnio Papież Franciszek, katolicy po-
winni popierać programy broniące prawa do życia od poczęcia do naturalnej 
śmierci, gwarantujące prawną definicję małżeństwa jako trwałego związku 
jednego mężczyzny i jednej kobiety, promujące politykę rodzinną, wspie-
rające dzietność, gwarantujące prawo rodziców do wychowania własnego 
potomstwa zgodnie z wyznawaną wiarą i przekonaniami moralnymi. W związ-
ku z tym, katolicy nie mogą wspierać programów, które promują aborcję, 
próbują przedefiniować instytucję małżeństwa, usiłują ograniczyć prawa ro-
dziców w zakresie odpowiedzialności za wychowanie swoich dzieci, propagują 
demoralizację dzieci i młodzieży. Nie mogą decydować się na wybór kandyda-
ta, który wyraża poglądy budzące zastrzeżenia z moralnego punktu widzenia, 
a także poglądy ryzykowne z punktu widzenia politycznego.
Wyrażam głębokie przekonanie, że – niezależnie od podziałów oraz napięć 
politycznych i społecznych – w Polsce jest możliwe i konieczne budowanie na-
rodowej wspólnoty poprzez dialog i solidarność w prawdzie i z myślą o przy-
szłych pokoleniach. Nie rozbudzajmy emocji, które spowodowałyby, że po 
wyborach trudno byłoby nam odnosić się do siebie z wzajemnym szacunkiem.
 
Konferencja Episkopatu Polski modli się i zachęca wiernych do modlitwy 
w intencji wyborów. Życzymy, aby okres kampanii mógł być zapamiętany nie 
tyle jako czas walki o władzę, ale raczej jako czas owocnej dyskusji o dobru 
naszej Ojczyzny i kierunkach integralnego rozwoju Polski. Wszystkich prosi-
my, aby stali się „NARZĘDZIAMI POKOJU I POJEDNANIA”.

 
+ STANISŁAW GĄDECKI

ARCYBISKUP METROPOLITA POZNAŃSKI
PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

WICEPRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI EPISKOPATÓW EUROPY
WARSZAWA, 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

Wybierz „cywilizację życia”
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Natrafiłem ostatnio na ulotkę 
wyborczą i wpis na portalu 
społecznościowym niejakie-
go Mateusza Karwowskiego 

z Koluszek. Karwowski z Koluszek 
napisał tam: „Wszędzie polityka. 
(…) Dobro walczy ze złem, opozycja 
z PiS-em, PiS z demokracją, a ja nie 
walczę z nikim”. 

Już z pierwszego zdania widać, 
że polityka jako taka Karwowskiego 
z Koluszek mierzi, a może nawet 
brzydzi. Z następnych wynurzeń wy-
nika, że Karwowski z Koluszek z nikim 
nie chce walczyć. Pokojowy taki, 
a nawet pacyfista. Jeśli jednak Kar-
wowskiemu polityka nie odpowiada 
i nie chce o nic walczyć, to po co się 
Karwowski pcha? Po co ludziom truje 
tę, no, tę właśnie?!

Dalej jest jeszcze lepiej, bo Kar-
wowski z Koluszek jednak zmienia 
zdanie i przyznaje się, że walczy, ale 
o coś. „Ja walczę o coś” – napisał 
dumnie Karwowski. To akurat rozu-
miem – Karwowski z Koluszek walczy 
przecież o samego siebie, o Karwow-
skiego z Koluszek. Nie rozumiem 
tylko, dlaczego siebie nazywa „coś”. 
Jako że pięć lat tłukłem psychologię 
na jednym z całkiem dobrych uniwer-
sytetów, to wiem, że są takie stany, 
gdy człowiek sam siebie uprzedmio-
tawia. Niezbadane zaiste są meandry 
ludzkiej psychiki.

Karwowski z Koluszek dalej napi-
sał, że prosi o głos, „bo jest szansa, 

by Twój poseł był naprawdę Twój”. 
Tu już Karwowski z Koluszek prze-
sadził, bo startuje z list Platformy 

Obywatelskiej i ani twój, ani mój on 
nie będzie, jak wskazuje praktyka 
ośmioletnich rządów owej partii, któ-

ra jest partią Karwowskiego z Kolu-
szek, a była głównie partią dla swoich 
i może dla Karwowskiego z Koluszek. 

Chociaż ostatnio to także partia 
niejakiej Jachiry, a więc partyjnej 
koleżanki Karwowskiego z Koluszek. 

Treść wpisu Karwowskiego z Kolu-
szek zbliża się do końca, choć autor 
bynajmniej nie zniża lotów. Daruje 
winy tym, którzy nie chcą na niego 
głosować, zapewnia, że nie ma pre-
tensji i kończy przesłaniem: „Fajnie, 
że to czytasz i możemy rozmawiać”. 
I tu się Karwowski z Koluszek wsypał 
na całego. Ujawnił, co mu w duszy 
gra. Bo jaka to, proszę Karwowskie-
go z Koluszek, rozmowa? Taka, że 
Karwowski z Koluszek mówi, a inni 
słuchają? Albo muszą te… no, po-
wiedzmy grzecznie, „wynurzenia” 
czytać, bo Karwowski z Koluszek tak 
sobie życzy? To jest ta rozmowa? 
W jedną stronę, proszę ja Karwow-
skiego z Koluszek? Toż towarzysz 
Gomółka czy towarzysz Jaruzelski też 
tak rozmawiali. W jedną stronę.

Trochę mi żal tego Karwowskiego 
z Koluszek, bo może on po prostu 
nie wie, co czyni? Ale jak nie wie, to 
dopiero może w polityce namieszać! 
Chociaż z drugiej strony dobrze, że 
w odpowiednim czasie odkrył, co mu 
tam w duszy wyło i uprzedził, pisząc 
na końcu: „Tu nie chodzi o wielką 
politykę.” Pewnie, że nie. Ale dobrze 
by było, żeby i w małej polityce Kar-
wowskich z Koluszek jednak nie było. 
Na wszelki wypadek. Tylko czy to się 
uda? Wszystko w rękach wyborców.

JAROSŁAW WARZECHA

Mierzi go polityka, dlatego… pcha się do polityki
#FELIETON

Transformizm po koluszkowsku

Dotychczas, jeśli w krajach 
Unii Europejskiej jakieś 
ugrupowanie polityczne lub 
polityk zawierali sojusze 

z diametralnie innymi środowiskami, 
by utrzymać się przy władzy lub po 
nią sięgnąć, nazywało się to zdradą 
i wiarołomstwem. Nie tak dawno, bo 
w 2018 roku, we Włoszech antysys-
temowy Ruch Pięciu Gwiazd stworzył 
koalicję rządową z ultraprawicową 
Ligą, a teraz, by utrzymać się przy 
władzy, związał się z lewicową Par-
tią Demokratyczną. W jaki sposób 

wytłumaczył to swoim zwolennikom? 
Wprowadził do opinii publicznej 
wyrażenie „transformizm”, które 
oznacza teorię biologiczną, a z po-
lityką nie ma nic wspólnego. Otóż 
przedstawiciele Ruchu Pięciu Gwiazd 
wymyślili sobie, że modnie brzmiące 
słówko będzie teraz oznaczać zmia-
nę poglądów w imię interesu spo-
łecznego.

Na naszym koluszkowskim 
podwórku także często słychać 
o „transformistach”. Wieloletni prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Kolusz-

kach Sławomir Sokołowski najpierw 
gloryfikował działania burmistrza 
Sławomira Wochny, po czym szybko 
nawiązał serdeczne stosunki z Wal-
demarem Chałatem. 

Prezes Stowarzyszenia Historia 
Koluszek Adrian Kut szukał swoje-
go miejsca w lokalnych strukturach 
Prawa i Sprawiedliwości, po czym 
wyciągnął rękę po datki od burmi-
strza Koluszek Waldemara Chałata 
i zaczął wspierać działaczy Platformy 
Obywatelskiej. 

Niegdyś prezesa ministrantów Ma-

teusza Karwowskiego nie mierzi to, 
że członkowie jego partii, czyli Plat-
formy Obywatelskiej, m.in. popierają 
aborcję i wspierają działaczy LGBT, 
a także komunistyczna przeszłość 
działaczy Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej, którzy znaleźli się na listach 
Koalicji Obywatelskiej w ostatnich 
wyborach do europarlamentu. 

Czy to wszystko w imię interesu 
społecznego czy po to, by najpierw 
sięgnąć po władzę, a później się przy 
niej utrzymać?

(jp)

#KOMENTARZ
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SPORT
PIŁKA NOŻNA

KKS w środku stawki, 
Różyca walczy o awans
Piłkarskie drużyny z gmi-
ny Koluszki znajdują się 
na półmetku rundy je-
siennej. KKS nieźle radzi 
sobie w roli beniaminka 
Łódzkiej Klasy Okręgo-
wej, a LKS Różyca jest 
w czołówce Łódzkiej 
Klasy A. Duży kryzys 
przeżywa LKS Gałkówek, 
występujący na siódmym 
poziomie rozgrywkowym. 

W poprzednim sezonie 
drużyna Koluszkowskie-
go Klubu Sportowego 
wywalczyła awans do 

Łódzkiej Klasy Okręgowej. - To duży 
sukces naszej drużyny. W nowych 
rozgrywkach chcemy wygrać jak 
najwięcej meczów, by znaleźć się 
w górnej części tabeli „Okręgówki” 
- mówił przed rozpoczęciem sezonu 
Mariusz Gajek, trener „Kaksy”. 

KKS zainaugurował sezon 
2019/2020 na własnym boisku 

w starciu z rezerwami Widzewa Łódź 
(gospodarze wystąpili w składzie:  
Adamczyk – Cuchra (46. A. Marczyk), 
H. Marczyk, Grzelak, P. Wojtaszek, 
J. Wojtaszek (78. Sztuka), Drabik, 
Duczek, Chłądzyński (46. Skorzycki), 
Perek, Malka). W szeregach cztero-
krotnego mistrza Polski wystąpiło 
kilku zawodników z przeszłością 
w pierwszej drużynie m.in. Filip 
Mihaljević i Łukasz Jasiński. Mecz 
zakończył się zwycięstwem łodzian 
3:1. Honorowe trafienie dla „Kaksy” 
zdobył  Dawid Malka.

W kolejnym meczu koluszkowia-
nie musieli uznać wyższość Startu 
Brzeziny (2:3 na własnym boisku) 
i dopiero w trzeciej kolejce wy-
walczyli jeden punkt na boisku 
w Aleksandrowie Łódzkim (remis 1:1 
z rezerwami Sokoła). W kolejnych 
meczach KKS radził sobie znacznie 
lepiej – na własnym boisku pokonał  
GLKS Dłutów (8:1), w Pabianicach 
ograł tamtejszy PTC (4:1), w roli go-
spodarza zremisował z LKS Rosanów 
(0:0), na wyjeździe z UKS SMS Łódź 
(3:3), a w meczu 8. kolejki pokonał 
przy świetle własnej publiczności KS 

II Kutno  5:1. Na tym etapie roz-
grywek koluszkowianie zajmowali 
siódme miejsce w tabeli (12 pkt.). 

W Łódzkiej Klasie A nieźle radzi 
sobie LKS Różyca. Drużyna prowa-
dzona przez Kornela Błażejewskiego 
w poprzednim sezonie otarła się 
o awans do „Okręgówki”. W aktual-
nych rozgrywkach pokazuje, że chce 
grać na wyższym poziomie rozgryw-
kowych. Po 5. kolejkach LKS wygrał 
wszystkie spotkania (6:0 z Koleja-
rzem Łódź u siebie, 11:0 z Zamkiem 

Skotniki na wyjeździe, 6:1 z LKS 
Kalonka u siebie, 6:1 z Milan SC Łódź 
u siebie, 8:1 z Borutą II Zgierz na 
wyjeździe). 

Po 5 . kolejce ligową stawkę 
w Łódzkiej Klasie A zamykał LKS Gał-
kówek. Drużyna rozgrywająca mecze 
na Stadionie Leśnym w Gałkowie 
Dużym potrafiła tylko wywalczyć je-
den punkt w konfrontacji z Polonią 
Andrzejów (2:2).

Przy piłce ofensywny gracz KKS Daniel Chłądzyński

Z medalami wrócili zawod-
nicy LKS Koluszki z inau-
guracyjnego biegu  CITY 
TRAIL w Łodzi. W Parku 
Baden Powella rywalizowa-
ło ponad 500 zawodników, 
a wśród nich dziewiętnastu 
z LKS Koluszki. 

W pierwszym biegu dzieci 
D1 (6-7 lat) na dystan-
sie 300 m zwyciężyła 
Łucja Ciesielska, która 

pokonała wszystkich startujących. 
- Młodszy o dwa lata brat Łucji, 

Kordian w kat. D0 (do lat 5) zajął 
wśród chłopców drugie miejsce – 
informuje Antoni Tomczyk, prezes 
koluszkowskiego klubu. - W kat. 
D2 8-9 lat na dystansie 600 m. 
pierwsze miejsce wśród dziewcząt 
zajęła Milena Płocka, a szósta była 
Ania Siemińska. Super pobiegli na 
1 kilometr w kategorii D3 (10-12 
lat) dziewczynki i chłopcy naszego 
klubu. Wśród dziewcząt drugie 
miejsce zajęła Jagoda Nowa-
kowska, trzecie Ada Siemińska, 
a w pierwszej dziesiątce uplaso-
wała się też Sylwia Janik. Drugi 
w gronie chłopców był Radosław 
Babiarski, tuż za nim na trzecim 

miejscu przybiegł 10-letni Karol 
Szewczyk – dodaje. 

W biegu na 2 km (D4) 13-15 lat 
przeziębiona Amelia Napierała za-
jęła drugie miejsce. Również drugi 
wśród chłopców był Karol Sokołow-
ski, czwarty Maciej Jeżyna, a na 
ósmym miejscu przybiegł Michał 
Smyka. W biegu głównym na 5 
km trzecie miejsce w klasyfikacji 
generalnej, a drugie w K20 zajęła 
Magdalena Pierzchała. Dwunasta 
w K40 była mama Magdy, Jolan-
ta Pierzchała uzyskując świetny 
czas (25:49). Dwudzieste pierwsze 
miejsce w tej kategorii zajęła 
biegająca w takiej imprezie po raz 

pierwszy mama Ani i Ady, Marta 
Siemińska – czas 30:00. - Super 
wśród mężczyzn pobiegł Mariusz 
Andrzejczak z czasem 21:40 za-
jął w klasyfikacji generalnej 55. 
miejsce, a w M30 osiemnaste. 
Wszystkim zawodnikom serdecznie 
gratuluję za udział i walkę fair 
play, rodzicom za pomoc i doping 
wszystkim naszym zawodnikom – 
mówi Antoni Tomczyk. 

Był to pierwszy z sześciu biegów 
cyklu CITY TRAIL. Następny start 
już 3 listopada. 

LEKKOATLETYKA

Sukcesy koluszkowian w pierwszym biegu CITY TRAIL
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180 osób (pełna sala) wzięło udział w specjalnym pokazie filmu „Kurier” opowiadającego o słynnym „kurierze z Warszawy” 
Janie Nowaku-Jeziorańskim, który podczas II wojny światowej jako emisariusz naczelnego wodza i komendanta głównego Ar-
mii Krajowej podróżował na Zachód i z powrotem z tajnymi misjami. Seans odbył się w kinie Odeon w Koluszkach. W tematykę 
filmu wprowadził widzów mec. Marek Markiewicz. „Znałem Nowaka-Jeziorańskiego. Myślę sobie, co by powiedział ten dzielny 
człowiek na hasła kandydatki Platformy Obywatelskiej Klaudii Jachiry „bób, hummus, włoszczyzna” wygłoszone pod pomnikiem 
AK w Warszawie” – mówił Markiewicz. Seans odbył się pod patronatem wiceministra inwestycji i rozwoju Waldemara Budy.

„Kurier” - film o Janie Nowaku-Jeziorańskim, 
którego życiową misją była wolna Polska


