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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  – 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

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 2021 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

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 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

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

9.04.  
ul. 3 Maja 19G

10.04.  
ul. Brzezińska 54

11.04.  
ul. Przejazd 6

12.04.  
ul. 11 Listopada 33

13.04.  
ul. Żwirki 2

14.04.  
ul. Głowackiego 20

15.04.  
ul. Korczaka 5
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Remont Miejskiej Biblioteki  
Publicznej ruszył ponownie

Wykonawca będzie kontynuował remont Biblioteki Miejskiej w Ko-
luszkach wg nowej technologii. W sytuacji gdy nie jest dopuszczalne 
ocieplenie od strony zewnętrznej obiektu wpisanego do rejestru zabytków 
o bogatym wystroju architektonicznym za pomocą styropianu, należy roz-
ważyć inną możliwość jego termomodernizacji. I tak też jest w przypad-

ku budynku biblioteki. Mury są masywne i cechuje je dobra izolacyjność 
termiczna, którą można poprawić, stosując energooszczędne okna oraz 
zastosować tynki termoizolacyjne od zewnątrz ściany. Po uzgodnieniu z 
konserwatorem zabytków, to właśnie tynk ciepłochronny zostanie położony 
na elewacji biblioteki miejskiej. Wyremontowane zostaną także schody 
wejściowe do budynku. W drugiej połowie roku remont przeniesie się do 
środka. W pierwszej kolejności nastąpi wymiana instalacji elektrycznej.

(tom)

Kompleksowy remont  
„Starego Urzędu”

Budynek przy ulicy Brzezińskiej 32, znany jako tzw. stary urząd 
przeżywa swą drugą młodość. Właśnie dobiega końca termomodernizacja 
budynku. Po jej zakończeniu prace remontowe przeniosą się do środka. 
Od strony dziedzińca pojawi się też winda i inne udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych. Remont będzie prowadzony etapami, tak by nie za-
kłócać pracy znajdujących się tam instytucji (MOPS czy Filia Starostwa)

(tom)

Wyremontowana sala widowiskowa 
przy Urzędzie Miejskim zyskała  
nowoczesną mobilną scenę

Nowoczesna, stabilna i bezpieczna scena została zainstalowana 
na wyremontowanej Sali widowiskowej. Jest to scena modułowa, któ-
ra składa się podestów niewielkich rozmiarów, które łączy się ze sobą 
przy pomocy profilowanych złączek. Zaletą tej sceny jest możliwość 
zbudowania sceny o zarówno małej, jak i bardzo dużej powierzchni. 
Pojedynczy moduł składa się z aluminiowej ramy oraz blatu pokryte-
go wodoodporną i antypoślizgową powłoką. Do tak zbudowanej sce-
ny przymocować można schody oraz barierki ochronne. Gdy zaistnie-
je taka potrzeba taką scenę można dość szybko zdemontować i 
powiększyć w ten sposób pomieszczenie.                    (tom)
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Wspieraj lokalnie
W Gminie Koluszki ok. jedna czwarta całego budżetu to środki 

pochodzące z podatku dochodowego, który odprowadzamy do urzę-
du skarbowego. Dzięki tym pieniądzom zmieniamy naszą gminę. 
Jeżeli zatem mieszkasz w 
naszej gminie, i chcesz by 
płacony podatek dochodo-
wy wracał do ciebie, w po-
staci przeróżnych samo-
rządowych inwestycji, 
odprowadzaj go do nasze-
go miasta. 

W okresie rozliczeń 
podatkowych wystarczy podać w formularzu PIT adres zamiesz-
kania na terenie naszej gminy oraz wskazać dane właściwego miej-
scowo urzędu skarbowego. 

UWAGA: aby uiszczać podatki w Gminie Koluszki, nie trzeba 
być tutaj zameldowanym – wystarczy tu mieszkać.                    (pw)

Przerwy w dostawach prądu
 � 12, 13.04.2021 r. w godz. 8:00 do 17:00: Katarzynów 2, 3.

Burmistrz Koluszek informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listo-
pada 65, 95-040 Koluszki od dnia 6.04.2021 r. do dnia 27.04.2021 r., 
wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu do zbycia w drodze prze-
targu ustnego nieograniczonego (licytacji) nieruchomości położo-
nych w mieście Koluszki, w obrębie:

 • 3, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 16/27 o powierzchni 
10 412 m2, 

 • 7, oznaczonych nr ewidencyjnymi działek:  116/3, 117/3 i 
119/3 o łącznej powierzchni 9 290 m2,

 • 8, oznaczonych nr ewidencyjnymi działek: 2/1, 9/3 i 11/11 o 
łącznej powierzchni 12 927 m2,

 • 3, oznaczonych nr ewidencyjnymi działek: 16/18 i 16/28 o 
łącznej powierzchni 5 935 m2,

 • 3, oznaczonej nr ewidencyjnym działki: 16/29 o powierzchni 
1 169 m2,

 • 6, oznaczonej nr ewidencyjnym działki: 3265 o powierzchni 
876 m2.

Wykaz jak wyżej zamieszczony jest również na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej.

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami telefon  
44 725 67 53.

Burmistrz Koluszek informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listo-
pada 65, 95-040 Koluszki od dnia 6.04.2021 r. do dnia 27.04.2021 r., 
wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu do zbycia w drodze prze-
targu ustnego ograniczonego (licytacji) nieruchomości położonych 
w mieście Koluszki, w obrębie 5:

 • oznaczonej nr ewidencyjnym działki 1072 o powierzchni 
128 m2, 

 • oznaczonej nr ewidencyjnym działki 1079 o powierzchni 57 m2,
 • oznaczonej nr ewidencyjnym działki 590/26 o powierzchni 
227 m2.

Wykaz jak wyżej zamieszczony jest również na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej.

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami telefon 44 725 67 53.

ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH 
„NEON” 

z siedzibą w Koluszkach

Zatrudni do pracy na stanowisko:
Elektryk/ Monter urządzeń elektrycznych

  Wymagania:
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• Uprawnienia SEP,
• Mile widziane dodatkowe uprawnienia na operatora koparki, 

HDS, kierowcę kat. B, B+E, C
• Dyspozycyjność

  Oferujemy:
• umowę o pracę
• atrakcyjne wynagrodzenie
• stabilne miejsce pracy
• atrakcyjne szkolenia i programy rozwojowe

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na adres mailowy: 
biuro@zueneon.pl lub osobiście do biura firmy w Łodzi, 

przy ul. Wysokiej 9 lok. 203. Tel: 661-428-677

Wiosna na rondzie w Koluszkach
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Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
„PISANKA-KRASZANKA”

Z przyjemnością informujemy o rozstrzygnięciu konkursu pla-
stycznego pt.: „PISANKA-KRASZANKA” zorganizowanego przez 
Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach. 

Konkurs skierowany był do przedszkolaków oraz uczniów 
szkół podstawowych z terenu Gminy Koluszki. Tematem pracy kon-
kursowej była własna wizja pisanki wielkanocnej.

Do Miejskiego Ośrodka Kultury wpłynęło wiele ciekawych i 
twórczych wykonań prac.  Jury miało nie lada wyzwanie w wyłonie-
niu laureatów konkursu. Podczas wyboru jury zwracało szczególną 
uwagę na zgodność pracy z tematem, pomysłowość, oryginalność, 
estetykę wykonania i wkład pracy, różnorodność wykorzystanych 
materiałów oraz ogólny wyraz artystyczny pracy.

Oto lista zwycięzców:
I kategoria - przedszkola:

 • I miejsce – Maksymilian Feliga – Przedszkole nr 3 w Kolusz-
kach

 • II miejsce – Marcel Źródelski – Przedszkole w Różycy
 • III miejsce – Hania Gajda – Przedszkole nr 1 w Koluszkach
 • Wyróżnienie – Anastazja Chojnacka – Przedszkole nr 2 w Ko-
luszkach

 • Wyróżnienie – Stanisław Spychalski – Przedszkole nr 1 w Ko-
luszkach

 • Wyróżnienie – Lena Śliwkiewicz – Przedszkole nr 2 w Kolusz-
kach

 • Wyróżnienie - Maja Kukulska - Przedszkole nr 2 w Koluszkach
II kategoria – szkoły podstawowe klasy I – III:

 • I miejsce – Klaudia Zielińska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Ko-
luszkach

 • II miejsce – Borys Lisiecki – Szkoła Podstawowa w Gałkowie 
Dużym

 • III miejsce – Gabriela Adamczyk - Szkoła Podstawowa w Gałko-
wie Dużym

 • Wyróżnienie – Laura Kurczewska - Szkoła Podstawowa w Gałko-
wie Dużym

 • Wyróżnienie – Wiktoria Bzowska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ko-
luszkach

 • Wyróżnienie – Julia Śliwkiewicz - Szkoła Podstawowa nr 2 w Ko-
luszkach

III kategoria - szkoły podstawowe klasy IV-VIII:
 • I miejsce – Arkadiusz Koprowski – Szkoła Podstawowa w Dłu-
giem

 • II miejsce – Adam Witczak - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ko-
luszkach

 • III miejsce – Amelia Kobierzycka - Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Koluszkach

 • Wyróżnienie – Anna Bądzior – Szkoła Podstawowa w Różycy
 • Wyróżnienie – Kinga Chądzyńska - Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Koluszkach 

 • Wyróżnienie – Julia Lisik - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolusz-
kach

 • Wyróżnienie – Kornelia Książek - Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Koluszkach

Miejski Ośrodek Kultury dziękuje wszystkim, którzy podjęli 
wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i 
zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach organizowa-
nych przez MOK.

Emeryci wolą przelew 
od przekazu

Seniorzy zamieszkujący województwo łódzkie coraz chętniej 
korzystają z możliwości otrzymywania  emerytur czy rent na rachu-
nek bankowy. Już 75,5 proc. emerytów ZUS z naszego regionu woli 
przelew na konto niż wyczekiwanie na wizytę listonosza.

To świadczeniobiorca wybiera w jaki sposób pieniądze wypła-
cane przez Zakład zostaną do niego przekazane. Może wskazać swój  
rachunek bankowy lub skorzystać z pośrednictwa poczty. Raz  pod-
jęta decyzja w momencie składania wniosku zawsze może ulec 
zmianie i warto wybrać najlepszą i najbezpieczniejszą formę otrzy-
mywania należnych pieniędzy. 

Przelewy bankowe najczęściej wybierają osoby pobierające na-
uczycielskie świadczenia kompensacyjne, zasiłki i świadczenia  
przedemerytalne, a także  emerytury pomostowe. Wskaźnik ubanko-
wienia tych świadczeń waha się w naszym województwie od 92 do 
ponad 97 proc. Ponad 75 proc. emerytów, świadczenie ma przelewa-
ne na konto.  Nieco inaczej wygląda  sytuacja w przypadku rodzi-
cielskich świadczeń uzupełniających oraz świadczeń uzupełniają-
cych dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które są 
wypłacane samodzielnie. Tu liczba przekazów bankowych jest niż-
sza i stanowi odpowiednio 40 proc. i 33 proc. w skali wszystkich 
wypłacanych tego typu świadczeń. 

Nowi świadczeniobiorcy wybierają konto w banku
Preferencje naszych klientów wskazują na coraz częstszy wybór 

banku, a nie usług listonosza. Obecna sytuacja wywołana pandemią 
koronawirusa, a także obostrzenia związane z minimalizowaniem 
kontaktu fizycznego, mogą jeszcze bardziej sprzyjać temu zjawisku. 
Świadczy o tym chociażby fakt, że w województwie łódzkim 100 
proc. nowo przyznanych nauczycielskich świadczeń kompensacyj-
nych jest przekazywana na rachunek w banku. Wzrósł też poziom 
ubankowienia w przypadku nowo przyznanych rent rodzinnych, rent 
z tytułu niezdolności do pracy oraz emerytur.

Większość nowych klientów po zakończeniu aktywności zawo-
dowej wskazuje konto do przekazywania świadczenia, na które 
wcześniej otrzymywali wynagrodzenie za pracę. Te osoby sprawnie 
radzą sobie z bezgotówkową formą płatności, doskonale orientują 
się w usługach bankowych i korzystając z nich przez wiele lat, za-
ufały takiej formie rozliczeń. 

Mimo, że coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto ban-
kowe, nadal część klientów ZUS decyduje się na to, aby wypłaty 
otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez 
Zakład, taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym, 
jak korzystać z rachunku bankowego, a szczególnie z bankowości 
elektronicznej. W związku z powyższym ruszyła kampania informa-
cyjno-edukacyjna „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”. W ten 
sposób ZUS chce upowszechnić wśród seniorów wiedzę na temat ko-
rzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać.

Bezgotówkowa forma wypłaty świadczenia jest formą bez-
pieczniejszą z wielu względów. Bezpieczniej jest jeśli nie trzymamy 
gotówki w domu, zmniejszamy ryzyko przenoszenia wirusów szcze-
gólnie w okresie pandemii, opłacamy rachunki i robimy zakupy 
przez Internet, a przelew bankowy jest niezawodny – wskazuje dr 
Agnieszka Kaczmarek, naczelnik Wydziału Obsługi Klientów i Ko-
respondencji w I oddziale ZUS w Łodzi.

Monika Kiełczyńska 
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
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Już nie zmienisz teraz nic, nie przewidział  
tego nikt, że nasze życie jak mgła rozpłynie się…

Krzysztof Krawczyk  
we wspomnieniach Koluszkowian

Wraz ze śmiercią Krzysztofa Krawczyka, dla wielu Polaków 
skończyła się pewna epoka muzyczna w ich życiu. Przy dźwiękach 
jego piosenek od kilku dekad budziliśmy się, przeżywaliśmy pierw-
sze miłości, słuchaliśmy w radio jego utworów i przy jego piosen-
kach tańczyliśmy na weselach. Czy jednak wszystko skończone? 
Czymś, co nigdy nie pozwoli człowiekowi umrzeć, jest pamięć o 
nim.

Drogi niektórych mieszkańców Koluszek nie raz splatały się z 
Krzysztofem Krawczykiem. Poprosiłem  ich o zabranie głosu, tym 
bardziej, że piosenkarz kilkakrotnie u nas gościł. 

Ewa Oleksiak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Władysława Strzemińskiego w  Koluszkach:

„Gdy 10 lat temu, w marcu 2011 roku przygotowywałam kolej-
ne - drugie od początku tej formuły- spotkanie autorskie z cyklu 
„Podwieczorek z…”, które odbywało się przez wiele lat w Bibliote-
ce Miejskiej w Koluszkach, prowadzący je, znany dziennikarz i kry-
tyk muzyczny z Łodzi Leszek Bonar zaprosił w charakterze Gościa 
i Bohatera spotkania, Krzysztofa Krawczyka.  Zwykle- taka była ra-
mówka „Podwieczorków”, były to  wywiady „na żywo” w obecno-
ści publiczności, a jeśli gościem był piosenkarz lub  piosenkarka, 
mogliśmy liczyć na jakiś muzyczny  „przerywnik”.  Ponieważ pan 
Krzysztof przyjechał  do Koluszek z chorym gardłem i nie mógł 
śpiewać, poprosiłam o to Marcina Francikowskiego, by zrobił pio-
senkarzowi niespodziankę i zaśpiewał jakieś jego utwory. Podczas 
„Podwieczorka z..” Krzysztofem Krawczykiem miała też miejsce 
prezentacja wydanej rok wcześniej  książki pt. „Życie jest jak wino” 
. Autorami  biografii piosenkarza  jest sam artysta oraz jego mana-
ger, Andrzej Kosmala. Krzysztof Krawczyk dał się poznać nie tylko 
jako wielki artysta, lecz także jako bardzo skromny i serdeczny czło-
wiek”.  

Marcin Francikowski, Miejski Ośrodek Kultury w Kolusz-
kach: 

„Muzyka i śpiew towarzyszą mi od zawsze. Utwory wielu arty-
stów, Krzysztofa Krawczyka także,   wykonywałem na  wielu kon-
kursach  lub podczas np. Dni Koluszek i innych  wydarzeń organizo-
wanych przez Miejski Ośrodek Kultury w naszym mieście.  Gdy 
Pani dyrektor Biblioteki zaproponowała mi, abym zaśpiewał w 
obecności pana Krzysztofa jego piosenki, poczułem zarówno wielki 

zaszczyt ale też zaniepokojenie o to, jak wypadnę. Wiadomo, że ad-
renalina i stres w takich sytuacjach są ogromne. W tak zwanych 
„przerywnikach” rozmowy prowadzonej z piosenkarzem przez 
Leszka Bonara, zaśpiewałem dwa utwory: „Parostatek” oraz „ Za 
tobą pójdę jak na bal”. Mimo, że Pan Krzysztof miał jedynie posłu-
chać mojego wykonania, niespodziewanie wziął do ręki drugi mi-
krofon i zaśpiewał te piosenki razem ze mną, co było ogromnie sym-
patyczne. Po spotkaniu zostałem zaproszony do pokoju pani 
dyrektor, gdzie mogliśmy przy herbacie porozmawiać już prywatnie 
z piosenkarzem. Pan Krzysztof zapytał mnie: „Młody, świetnie za-
śpiewałeś, tylko nie rozumiem, dlaczego byłeś taki spięty”? Odpo-
wiedziałem zgodnie z prawdą, że owszem, byłem zestresowany, bo 
przecież śpiewałem nie do ściany a  przed Nim właśnie: przed sa-
mym Krzysztofem Krawczykiem! Poza tym bałem się, że w tym 
stresie zapomnę tekstu piosenek. Artysta zaśmiał się  i stwierdził, że 
on w swojej karierze estradowej nie raz był tak zdenerwowany, że i 
jemu zdarzało się zapomnieć tekstu i musiał wtedy na „biegu” im-
prowizować. Uznał, że mam dobre warunki wokalne i podał adres, 
by w razie czego zgłosić się do jego managera. To było ogromne 
przeżycie móc choć chwilę zamienić kilka zdań z  panem Krzyszto-
fem. Zapamiętam go jako  bardzo serdecznego człowieka”. 

Anna i  Romuald Spychalscy, artyści wokaliści estradowi:
Z Krzysztofem Krawczykiem pierwszy raz spotkaliśmy się w 

Nowogrodzie na koncercie sponsorowanym przez jedną z polskich 
firm farmaceutycznych, gdzie gwiazdą wieczoru był właśnie On. 
Czuliśmy się zaszczyceni, że to właśnie nas Organizator wybrał do 
wspólnego występu. 

Co oczywiste, przed koncertem chcieliśmy zamienić kilka słów, 
przywitać się. Wydawało się, że będzie niedostępny, że nie będzie 
chciał rozmawiać - jak większość  artystów z tzw. „pierwszych stron 
gazet”. Nic bardziej mylnego. Rozmawiał z nami tak, jakbyśmy się 
znali wiele lat, był uśmiechnięty, pytał i odpowiadał na nasze pyta-
nia, żartował. 

Krzysztof Krawczyk był człowiekiem głęboko wierzącym. Za-
skoczeniem dla nas było to, że zostaliśmy zaproszeni do wspólnej – 
wraz z Jego teamem – modlitwy przed wyjściem na scenę. Tego ni-
gdy się nie zapomni. Potem jeszcze bodaj trzykrotnie spotkaliśmy 
się z Mistrzem podczas różnych występów. Pamiętał nas. To wielka 
strata… 

Krzysztof Krawczyk był już Legendą za życia i  z pewnością nią 
pozostanie. Nie ma chyba w Polsce nikogo, kto nie nuciłby od czasu 
do czasu „Parostatku”, „Bo jesteś Ty”, czy „Zatańczysz ze mną jesz-
cze raz” czy dziesiątek innych ponadczasowych i ponadpokolenio-
wych piosenek… Panie Krzysztofie, dziękujemy!”.  



79.04.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 14

Jacek Malanowski, niegdyś prowadzący sekcję muzyczną w 
Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach, od roku 2005 muzyk 
zespołu „Trubadurzy”:

Dziś telefony się urywają, dzwonią różne osoby. Właśnie roz-
mawiałem z muzykiem piszącym muzykę dla Eleni, a prywatnie jej 
szwagrem. Kostas Dzokas opowiedział mi wiele barwnych historii z 
Krawczykiem, a między innymi i tę. To było pod koniec lat 70-tych, 
podczas  jednego z festiwali w Sopocie. Artystom w Operze Leśnej 
„podgrywał” wiadomo kto- Aleksander Maliszewski i jego Alex-

-Bend, u którego Kostas brawurowo zagrał jakiś numer na swoim 
Buzuki - to taki rodzaj mandoliny - którego podobno nikt inny nie dał-
by rady zagrać. Na tym festiwalu był też Krawczyk, który po skończo-
nym występie zaprosił Maliszewskiego i jeszcze innych muzyków do 
hotelowej restauracji,  ze sztampowym: „Na mój koszt!”. Któż nie 
skorzysta? Było bardzo sympatycznie. Krzysztof mówi do Kostasa: 
„Wpadaj też, do północy na pewno posiedzimy i pogadamy przy „Śle-
dziku”. Mam ważną sprawę do Ciebie”. – Tak się chyba zachwycił 
moim numerem na Buzuki, że zanucił mi piosenkę prosząc, bym 
skomponował do niej kilka „wstawek” z motywami ludowej muzyki 
greckiej- opowiada mi Kostas. To był „kawałek”, z którym miał na 
drugi dzień wejść do studia nagrań. Szwagier Eleni, który owszem 
grał, ale nigdy nic nie napisał,  poszedł do swojego hotelu a po godzi-
nie powrócił z tym, co stworzył. To były wstawki do „Rysunek na 
szkle”. Kostas powiedział mi, że Krawczyk jak to usłyszał, popłakał 
się, ukląkł i pocałował Greka w rękę. Tamta historia zainspirowała go 
do tego, by pisać muzykę grecką i tak stał się kompozytorem większo-
ści piosenek Eleni. O samym Krzysztofie powiedział, że to bardzo ser-
deczny i hojny człowiek, o wielkim sercu. 

Pierwsze większe wydarzenie, jakie utkwiło mi w pamięci, jeśli 
chodzi o  moją znajomość i  wspólny projekt „Trubadurów” z 
Krzysztofem, to był jego benefis w Sopocie w  roku 2009 zdaje się. 
Cały amfiteatr zajęty do ostatniego miejsca a na scenie orkiestra 
Adama Sztaby. Poza „Trubadurami”, z Krzysztofem zaśpiewała też 
Edyta Górniak, Edyta Bartosiewicz, Muniek Staszczyk  i inni znani. 
Generalnie: na bogato. Dla mnie był to ważny koncert, chociażby z 
tego względu, że poznałem go wtedy prywatnie. Ponieważ to było 
jakoś w okolicy września, zaprosił nas potem na swoje urodziny, jak 
to się mówi-„ na rybkę”. To był miły wieczór, a sam Krawczyk oka-
zał się sympatycznym facetem. Wiesz, jak jest jakiś zespół muzycz-
ny i w pewnym momencie  pojawia się ktoś nowy, to inni czasem pa-
trzą na niego krzywo i z góry a tu było inaczej. Krzysztof był bardzo 
wyluzowany, uśmiechnięty. Zachował oczywiście „hierarchię”, 
zwracając się do mnie „młody”. 

Mieliśmy potem kilka występów, podczas których spotykaliśmy 
się na scenie, jak choćby koncerty kolęd i innych świątecznych piose-
nek w kościele św. Anny w Łodzi, który jest  kościołem środowisk 
twórczych. Bywaliśmy tam co roku. Śpiewaliśmy też kiedyś, tzn. my, 

„Trubadurzy” i Krzysztof w Sali Kongresowej w Warszawie. To był 
chyba rok 2013 lub rok później. Naszym ostatnim wspólnym  projek-
tem była Gala w Teatrze Wielkim w Łodzi we wrześniu 2017 roku, zor-
ganizowana z okazji Jubileuszu 50- lecia „Trubadurów”.  Co mogę o 
Krawczyku powiedzieć? Pomimo jego schorowania, miał nadal bardzo 
dobry kontakt z publicznością. Widać to było nawet we wspomnianej 
Gali w łódzkim Teatrze Wielkim. Już wtedy poruszał się z pewnym tru-
dem,  jednak nic nie mogło przeszkodzić w śpiewie. Pytasz o  Kraw-
czyka, jakim był? O gwiazdach muzyki czy filmu różnie się mówi. 
Krzysztof był skromny, w jego zachowaniu nie dostrzegłem pychy. Nie 
lansował się, robił swoje. Przede wszystkim  biły od niego sympatia  i 
uśmiech. Nie mówię o nim w ten sposób, by dobrze mówić o zmarłym, 
tylko w moim odczuciu on taki naprawdę był. Zawsze dowcipny i po-
zytywnie uśmiechnięty. Czy był to poważny facet? Nie, zdecydowanie 
nie. Od pewnego momentu zdrowie nie pozwalało mu już tak tryskać 
humorem jak niegdyś, niemniej był to człowiek do końca swych dni 
pogodny. Wiesz, głowa jest zawsze najmłodsza, ale jak reszta organi-
zmu odmawiała posłuszeństwa, to w pewnym momencie dopada to i 
głowę. W pewnym momencie pojawiły się u niego kłopoty z zapamię-
taniem tekstu, ale nie robił sobie z tego problemu.   

Przyszedł taki moment, że bez promptera nie śpiewał. Kilkana-
ście lat temu  praca z tym urządzeniem nie była jeszcze tak zautoma-
tyzowana, jak obecnie. Polegało to na tym, że facet podrzucał tekst 
do promptera z komputera. Podczas benefisu w Sopocie,  gdy 
Krzysztof zaczął śpiewać „Chciałbym być marynarzem”, od kompu-
tera połączonego z prompterem odpiął się nagle kabel, i tekst z mo-
nitora znikł. My, stojąc z tylu sceny i widząc co się stało, zamarli-
śmy, ale Krzysztof zaimprowizował takim swoim charakterystycznym 
basem z chrypką „bla, bla, auba aube” i tak dalej. Potem, gdy już so-
bie przypomniał tekst, prompter został podłączony z powrotem do 
sieci. Radził sobie świetnie w takich sytuacjach. My, jak powiedzia-
łem zamarliśmy, a publiczność „łyknęła”, że tak ma być, że ta woka-
liza z „bla bla bla” jest częścią piosenki. Krawczyk z niejednego pie-
ca jadł chleb. Wracając do jego twórczości myślę, że był jednym z 
nielicznych, jeśli nie jedynym, który nagrał mnóstwo płyt z różno-
rodną  muzyką, nazwijmy  ją „użytkową”, nie skupiając się jedynie 
na tym gatunku, który przyniósł mu uznanie i rozpoznawalność. Pre-
sleyowska maniera  Krawczyka mogła się podobać lub nie, ale była 
jego charakterystyczną cechą, tym bardziej, że miał tę samą skalę i 
tę samą barwę głosu, co Elvis. W Polsce lat 70-tych, 80-tych czy 90-
tych nie było chyba kapeli weselnej, która w swoim repertuarze nie 
miałaby jego utworów. Stał się wykonawcą, którego muzyka trafia-
ła do serc i pod „strzechy”, mówiąc górnolotnie. 

Mówiąc o życiu Krzysztofa, nie sposób ominąć jego bardzo 
osobistej sfery, jaką była religijność. Moim zdaniem, nie była ona 
„na pokaz”. Był w tym bardzo szczery, to się czuło. Kiedyś dostałem 
od niego jakąś książkę o tematyce religijnej z autografem. Ktoś, kto 
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z religii robi jakiś element gry publicznej, nie daje w prezencie reli-
gijnych książek. Zresztą, powiedzmy szczerze, po co Krzysztof 
Krawczyk miałby udawać kogoś, kim nie jest? 

Na koniec kilka słów od siebie:
„Gdy w roku 1988 roku Krzysztof Krawczyk uległ na Pałukach 

wypadkowi samochodowemu, wśród świadków tego zdarzenia i jadą-
cych tą drogą było dwóch duchownych. Byli to nieżyjący już domini-
kanie:  ojcowie Jan Góra i Tomasz Aleksiewicz. Zakonnicy opowiada-
li potem, że udzielili  poszkodowanemu wiatyku, bo nie było takie 
oczywiste, że piosenkarz przeżyje. Gdy pomału wracał do zdrowia, 
odwiedzili go w szpitalu i tak zaczęła się ich znajomość i powrót do 
wiary Boga,  którą stracił jako nastolatek po śmierci swego ojca.

Po zakończonej rekonwalescencji dawny „Trubadur” kilkakrot-
nie odwiedzał poznański klasztor dominikanów, gdzie spotykał się 
zarówno z ojcem Janem i Tomaszem a także z braćmi z nowicjatu. 
Do  przyklasztornego kościoła dominikanów w Poznaniu lubił zresz-
tą – incognito- często przychodzić, ilekroć bywał w stolicy Wielko-
polski, by nie tylko pójść na mszę, ale posłuchać też śpiewu scholii 
akademickiej, którą dyrygował młody wówczas Jacek Sykulski, 

kompozytor m.in. słynnej pieśni pt. „Abba Ojcze”- Hymnu Świato-
wych Dni Młodzieży w Częstochowie w 1991 roku. 

Nawrócenie religijne piosenkarza, z którego spora część arty-
stów polskiej estrady naśmiewała się- gdy z różańcem w ręku mówił 
o potrzebie modlitwy, było-jak stwierdził Jacek Malanowski powy-
żej- szczere. Pewien dawny nowicjusz, kwestujący z tacą podczas 
mszy akademickiej w poznańskim kościele dominikanów na wiosnę 
1990 roku, opowiada, że dobrze przypatrzył mu się, zasłuchanemu 
w śpiew scholii. Po zachowaniu człowieka w kościele bez trudu da 
się odczytać, czy jest tam  jako „turysta” czy też z potrzeby serca. 
Piosenkarz  nie znalazł się tam przepadkiem, nie był  widzem na 
mszy, lecz jej realnym uczestnikiem. 

Kilka lat później, chyba jeszcze w latach 90-tych, Krzysztof 
Krawczyk był z koncertem w Parku Miejskim w Koluszkach, gdzie 
śpiewał podczas Dni naszego Miasta lub dożynek. Był przystępny 
dla każdego, a że ówczesna ochrona nie traktowała jeszcze ludzi jak 
potencjalnych zabójców Gwiazd,  więc po skończonym występie 
podszedłem do artysty, przypomniałem się, że jakiś czas wcześniej 
rozmawialiśmy w Poznaniu, usiedliśmy w jego samochodzie i za-
mieniliśmy kilka zdań, wspominając naszego wspólnego, charyzma-
tycznego znajomego, twórcę spotkań Lednickich, ojca Jana Górę”. 

Uroczystości pożegnania piosenkarza odbędą się w najbliższą so-
botę w łódzkiej archikatedrze o godzinie 12 pod przewodnictwem- z 
pewnością- abp Grzegorza Rysia i będą miały charakter państwowy. 
Krzysztof Krawczyk spocznie na cmentarzu w Grotnikach. 

Spoczywaj w pokoju, Twoja muzyka pozostanie z nami na dłu-
go i nieprawda, że życie rozpłynie się jak mgła. Ono jest wieczne. 
Od kilku dni wiesz o tym.                                                              Zk.

 

Biblioteczny konkurs na baranka  
wielkanocnego rozstrzygnięty

Zakończył się konkurs „Baranek Wielkanocny” organizowany 
przez Powiat Łódzki Wschodni i Miejską Bibliotekę Publiczną im. 
Władysława Strzemińskiego w Koluszkach

Na konkurs przesłano 15 prac. Komisja ogłosiła, że zwycięzcą 
konkursu został Krzysztof Król. II miejsce zajęła Wiktoria Tom-
czyk, a III miejsce Lena Długosz. 

Wyróżnienie trafiło do Szymona Dynowskiego. Organizatorzy 
dziękują wszystkim uczestnikom za udział, a laureatom gratulujemy 
i zapraszamy po odbiór nagród. Na zwycięzców czekają nagrody, 
które zostały zakupione z dotacji przekazanej przez Starostwo Po-
wiatowe w Łodzi.

Poniżej prezentujemy nagrodzone prace.
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Panorama firm

Salon „Magnes” 
Przy ulicy Brzezińskiej 8 od ponad tygodnia znajduje się salon 

z damską i męską  bielizną „Magnes”. Właścicielka  sklepu, Agniesz-
ka Zajączkowska zaprasza codziennie w godzinach od 10 do 17.30 a 
w soboty od 9 do 14. -Oprócz bielizny damskiej oraz męskiej, oferu-
jemy także biżuterię sztuczną, typu Colibra, jest szeroki wybór raj-

stop. Pracujemy też pod indywidualne potrzeby klienta- mówi Pani 
Agnieszka.  Dodaje, że w salonie „Magnes”  mogą zapatrzeć  się za-
równo osoby szczupłe,  o naturalnej budowie ciała jak  i puszyste, 
sklep posiada pełną rozmiarówkę. – Sprzedajemy głównie towar od 
krajowych producentów, choć importowany też się trafia- powie-
działa Agnieszka Zajączkowska. Poza głównym asortymentem, 
„Magnes” oferuje też apaszki, szale, paski a w sezonie letnim ko-
stiumy kąpielowe. W sklepie można zapłacić zarówno gotówką jak i 
kartą płatniczą. Salon „Magnes” w Koluszkach, Brzezińska 8 
- zapraszamy!                                                                                   Zk
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F O T O W O LT A I K A
aprojekt   amontaż   aserwis

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

POMPY CIEPŁA
bezwarunkowej gwarancji5 
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TERMAL 95-040 KOLUSZKI ul. BRZEZIŃSKA 50 
termal@malecha.com.pl 

tel. 501 10 22 81, 509 307 458

1% dla organizacji pożytku publicznego 

Możemy wspomóc  
lokalne inicjatywy 

Przedstawiamy listę OPP (nazwa i numer KRS), które 
działają na terenie naszej gminy. W przypadku chęci znalezie-
nia się na tegorocznej liście prosimy o przekazanie takiej in-
formacji do redakcji gazety „Tydzień w Koluszkach”.

 • Fundacja JiM, Nr KRS 0000127075, w rubryce cel szczegóło-
wy wpisać: #177 WOJTEK ŁUDZIKOWSKI (darowizna kon-
to: 23 1030 1508 0000 0008 1718 0035 z dopiskiem #177 
Wojtek Łudzikowski)

 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, KRS  
nr 00000 49 771 z dopiskiem dla AGNIESZKI LENKIEWICZ

 • Fundacja Dla Dzieci z Cukrzycą KRS 0000163346 cel szcze-
gółowy: Artur Ostrowski 2775

 • KRS 0000165702, cel szczegółowy KUKULSKA MAJA  
(nowotwór nerki)

 • KRS 0000277044, cel szczegółowy MAJA KWIATKOWSKA 
(rdzeniowy zanik mięśni)

 • Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Kolusz-
kach, KRS: 0000232719

 • KRS 0000 15 92 03 cel szczegółowy Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Koło w Koluszkach

 • Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej „Sercówka”,  
Nr KRS 0000283761

 • Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży „PRO 
MUZA”, KRS nr 0000149337

 • Stowarzyszenie Historia Koluszek, nr KRS 0000215720,  
cel szczegółowy: Historia Koluszek 

 • Ludowy Klub Sportowy „Różyca”, KRS 0000 208 100 

 • KRS: 0000215720, cel szczegółowy: Fundacja NIEZAPOMNIA-
NE (badanie oraz restaurowanie zapomnianych cmentarzy)

 • KRS: 0000270261, cel szczegółowy: KKS KOLUSZKI MŁO-
DZIEŻ 10128

 • Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” KRS 0000037904,  
cel szczegółowy: 36920 Amelia Piechota

 • Fundacja „KRWINKA” nr 33 1440 1231 0000 0000 0184 1262  
tytuł Dziubińska Julia

 • Fundacja Osób Niepełnosprawnych „SŁONECZKO” KRS 
0000186434, cel szczegółowy Łukasz Nowak 152/N

FIRMA KAWAK-BIS S.C. z siedzibą w Koluszkach 
z a t r u d n i 

 – do pracy na stanowisko hafciarza
 – kobiety do hafciarni: proste szycie, składanie, wycinanie
Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na adres: kawak@kawak.com.pl 

lub osobiście do biura firmy przy ul. św. St. Kostki 4, Koluszki  
tel.: 605 889 178 lub  609 738 932

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

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

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

                                Firma Starmeat Katowicz, Ignatowicz Sp.J. 

zatrudni do pracy na stanowisko: 
Pracownik rozbioru drobiu
Operator wózka widłowego

Kierowca C+E
Osoba do sprzątania

Wymagania: książeczka zdrowia do celów  
  sanitarno-epidemiologicznych

 Zainteresowane osoby mogą wysłać CV na adres: 
zarzad@starmeat.pl lub złożyć osobiście  

w siedzibie firmy w Koluszkach, ul. Zielona 18.
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Sprzedam piec DEFRO ekogro-
szek, 25 kW, 693-450-093
Kultowy Bar Parkowy w Kolusz-
kach, ul. Kolejowa 2, 728-849-893
Przenośną kabinę WC, Kaletnik, 
605-585-189
Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037

KUPIĘ
STARE auto: Fiat 126p, Polonez, 
Syrena, Mikrus i inne. Zaniedbane, 
zapomniane, również bez dokumen-
tów, 572-582-035
STARE motocykle oraz części. 
Ramy, zbiorniki, silniki i inne. SHL, 
Jawa, Junak, WSK, 690-140-000
AUTO SKUP. Całe, uszkodzone, 
502-592-035
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
Autoskup, 501-488-674

EDUKACJA
Tłumacz przysięgły języka niemiec-
kiego, tel. 607-753-916

USŁUGI
Docieplenia, remonty, solidnie, 
609-296-865
Usługi dekarskie, 518-222-282
Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. Pełen 
zakres usług kominiarskich – frezo-
wanie kominów, montaż wkładów 
kominowych, tel. 533-662-195
Malowanie dachów. Smarowanie 
smołą i lepikiem. Przycinanie drzew, 
519-356-788
Wszelkie budowy, docieplenia, 
604-350-807
Dachy, krycie papą termozgrzewal-
ną, 500-335-060 
Wertykulacja, Usługi Ogrodowe, 
504-306-778
Montaż ogrodzeń Panelowych, 
Sztachetowych oraz z siatki.  
Wyburzenia i inne. Wycena gratis, 
507-364-074
Wycinki, koszenia. Karczowanie 
terenu. Usługi koparko-ładowarką. 
Wywrotka do 3,5t, inne, 507-364-074
Układanie wszelkiego rodzaju 
kostki brukowej. Szybko i profesjo-
nalnie 537-954-994 
Budowa domów jednorodzinnych  
i wykończenia wnętrz pod klucz, 
531-157-433
Usługi koparko-ładowarkami, 
minikoparkami, Tel. 799-203-990

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działkę 900 m2 Redzeń 
Górniak, tel. 798-674-355
M-4 sprzedam na osiedlu Andersa  
w Koluszkach, 605-272-865
Sprzedam własnościowe M-4 
Koluszki, ul. Sikorskiego 7,  
tel. 512-196-220
Sprzedam działkę rekreacyjną  
z domkiem za 32.000 zł,  
505-484-617
Sprzedam M-4 (4 piętro),  
tel. 507-967-690
Kupię działkę, Koluszki, Żakowice, 
502-248-979
Kupię mieszkanie M2-M3. Parter 
lub I-II piętro, tel. 665-650-026
Sprzedam M-6 lub zamienię za 
dopłatą na M-4 lub M-3 w Kolusz-
kach, 603-607-339  
Dom stan surowy, 607-042-857
Sprzedam działkę budowlaną  
w Różycy przy ul. Głównej,  
tel. 660-438-181

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Do wynajęcia Kawalerka 25 m2  
oraz lokal o pow. 90 m2 na Kwatery 
Pracownicze lub cele mieszkaniowe, 
tel. 606-363-006
Do wynajęcia M-4 w bloku 62 m2, 
tel. 605-377-595
Do wynajęcia mieszkanie 36 m2  
w Koluszkach, 731-739-363
Do wynajęcia mieszkanie 46 m2, 
parter, 505-484-617
Lokal 51 m2 do wynajęcia, Koluszki, 
ul. 11 Listopada (przy Pizzerii 
Biesiadowo), tel. 606-733-810
Do wynajęcia budynek handlowo 
– produkcyjny 150 m2 (siła, woda, 
gaz). Koluszki, ul. Przejazd 8,  
tel. 605-23-67-37

SPRZEDAM
PIACH płukany, siany, kruszywa, 
żwir 8-16 i 16-32, ziemia,  
tel. 667-788-377
Tanio odstąpię meble, regały, szafy, 
wersalki, stoły, tel. 536-206-160
Opla Merivę 1,6 benzyna, 2006 r., 
serwisowana (dokumenty),  
tel. 600-883-176
Płyty tarasowe 80x80cm grubość 8cm. 
Kolor jasno-szary, 30zł/szt. Dostępność 
43 sztuki, tel. 796-241-330
Pyszne jabłka 1,5 zł/kg, 505-771-121
Drewno opałowe (deski z demonta-
żu) oraz drewno z wycinki w ilości 
20 m³/ 90 zł/m, tel. 602-579-706

OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi koparkoładowarką,  
tel. 515-493-834
Usługi koparkami, wywrotkami,  
tel. 606-405-783
Przyłącza wodociągowe i kanaliza-
cyjne, tel. 515-493-834
Budowa domów, 505-509-874
Ścinka drzew, sprzątanie ogrodów, 
tel. 727-668-566
Układanie Kostki Brukowej,  
tel. 783-141-557
Tynki maszynowe cementowo-wa-
pienne, gipsowe, tel. 669-201-962
HYDRAULIK - Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,  
tel. 506-864-713
Instalacje sanitarne, wod-kan, gazu, 
C.O., pompy ciepła, tel. 506-098-164
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA
Poszukujemy pracowników  
do utrzymania terenów zielonych, 
tel. 506-056-163

Zatrudnię kierowcę C+E.  
Ruchoma podłoga. Praca po kraju,  
tel. 502-653-907

Zatrudnię szwaczki. tel. 602-194-850

Zatrudnię pracownika na myjnię 
samochodową w Koluszkach. 
Zarobki 2500 zł na rękę,  
tel. 603-641-600 lub 531-254-290

Zatrudnię pomocnika do prac 
hydraulicznych, 666-152-285

Zatrudnię do układania kostki 
brukowej, 794-794-711 
Kierowcę C+E zatrudnię, transport 
krajowy i międzynarodowy, Kolusz-
ki, tel. 733-222-001

Zatrudnimy kierowcę C+E  
z uprawnieniami HDS, praca 
stacjonarna, 667-583-078

Zatrudnimy kierowcę C+E, praca 
na terenie kraju, terminowe wyna-
grodzenia, 667-583-078

Zatrudnię pracowników budowla-
nych, 509-391-286

Szwaczki zatrudnię. Gwarancja 
pracy cały rok. Własna produkcja, 
powtarzalność wzorów. Wysokie 
wynagrodzenie, tel. 605-600-896

OGŁOSZENIA DROBNE
1,5 ZŁ BRUTTO  za SŁOWO

UBEZPIECZENIA EWA JANECZEK
Koluszki, ul. Odlewnicza 34, tel. 509 220 910

ejaneczek@agentpzu.pl   fb : AgentPZUEwaJaneczek 
www.ejaneczek.agentpzu.pl

-ubezpieczenia komunikacyjne 
-ubezpieczenia domów/mieszkań i firm, gwarancje ubezpieczeniowe

-ubezpieczenia grupowe, -PPK, IKE, IKZE
-ubezpieczenia dla rolników, ubezpieczenia na życie

-opłaty rachunków
Od 1 kwietnia zapraszamy po DOTOWANE UBEZPIECZENIA UPRAW  

( 65% dotacji z budżetu państwa)
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od 1997 r. w godzinach 8.00-18.00. Zapewniamy 

profesjonalną obsługę przez 4 agentów, w reżimie sanitarnym oraz zdalnie.

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE
Zatrudnię pracownika do wykończeń i dociepleń, tel. 796-241-330
Firma budowlana zatrudni pracowników fizycznych, tel. 607-314-883
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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

USŁUGI  
DEKARSKIE

Dachy 606-946-827
Dojazd i wycena gratis! 

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

Gabinet  
„ALEXANDER-MED”

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

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

95-040 Koluszki
ul. 11 Listopada 41  

godz. 10.00-11.30; 18.00-20.00

NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

„Balove”
Atrakcje, które uświetnią  

Twoją imprezę.
 • Foto-Lustro
 • Balony z helem
 • Fontanna Czekoladowa
 • Słodki stóły 

507-820-548  FB: Fotolustro.Koluszki

Kontakt  
z redakcją:

twk@koluszki.pl
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Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

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.

n kostka od 800 zł
n orzech-kostka
n orzech
n ekogroszek
n miał

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW
- Zaświadczenia o złomowaniu

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

tel. 509 099 286

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 � ORZECH II � EKO � MIAŁ � BRYKIET DRZEWNY

 w sprzedaży kamień ozdobny do ogrodów  � wymiana butli gazowych
KORA KAMIENNA,GRYS,OTOCZAK THASSOS,BIAŁA MARIANNA I INNE…

Usługi ważenia 24 h – waga elektroniczna 60 t. 

WĘGIEL

ROLETY
MOSKITIERY

PLISY
Już dziś umów się

na bezpłatny pomiar
i wycenę!

PRODUCENT
Rokiciny Kolonia
tel. 692 250 462

Licencjonowane Biuro 
Nieruchomości

- doradztwo w sprzedaży  
i wynajmie

- wycena nieruchomości
- kredyty hipoteczne

Brzeziny, ul. Okrzei 7, lok. 5 
Zapraszamy

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

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
n usługi wyburzeniowe i rozbiórkowe

n wykonanie dróg wewnętrznych tymczasowych  
oraz stałych, n przygotowanie terenu pod budowę,
n wykopy pod fundamenty, n głębokie wykopy,
n niwelacje terenu, n skarpowanie, n załadunek  

i rozładunek widłami, n odśnieżanie i posypywanie 
solą lub piaskiem, n wywóz ziemi oraz gruzu.

tel. 505 210 010

Biuro Rachunkowe  
Kredo

Małgorzata Zielińska

Koluszki ul. 11 Listopada 65 
pokój 312  

(budynek Urzędu Miejskiego)
pn. – pt. 8.00-15.00

tel. 532-155-142

Księgowość  
dla małych i dużych firm, 

doradztwo



159.04.2021 r.

KOLUSZKI ZAWSZE W CENTRUM

Tydzień w Koluszkach nr 14

Sukcesy  uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 
w IX Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym

„Polska jakiej nie znacie”
Wyniki etapu ogólnopolskiego konkursu organizowanego 

przez Szkołę Podstawową w Gryfowie Śląskim zostały ogłoszone 
23 marca 2021. Uczniowie koluszkowskiej „Jedynki” brali w 
nim  udział po raz pierwszy, tym bardziej cieszy, że odnieśli suk-
ces.  

W wydarzeniu uczestniczyły   szkoły z całej Polski i każda 
była zobowiązana do przeprowadzenia etapu szkolnego. Konkurs 
miał trzy kategorie: plastyczną, literacką i historyczno-regionalną. 
Uczniowie SP1 przystąpili do etapów szkolnych dwóch z nich: 
Ekolog-Plastyk i Ekolog- Poeta. Okazało się, że dzieci i młodzież 
lubią malować, a także pisać wiersze. Piękno naszej „Małej Ojczy-
zny” zostało pokazane  w 38 pracach plastycznych i 25 wierszach. 
W etapie ogólnopolskim konkursu Ekolog-Plastyk aż troje uczniów 
SP1 zdobyło uznanie jury: wśród uczniów klas młodszych  Woj-
ciech Kostecki z  2 a, który zajął II miejsce; w kategorii klas V-VIII 
sukces odniosła Wiktoria Graczyk z klasy 7c , zdobywając  I miej-
sce; a praca Wiktorii Pietrzyk z klasy 6 a została wyróżniona. W 
konkursie „Ekolog – Poeta” pod hasłem „Piękna nasza Polska cała 
– krajobraz mego miejsca zamieszkania słowem malowany”  
uczennica 

„Jedynki”, Amelia Kobierzycka z klasy 7a, uzyskała wyróżnie-
nie. Gratulujemy i prezentujemy nagrodzone prace. Oto link do in-
formacji o wynikach konkursu https://spgryfow.edupage.org/new-
s/#news-634

Postępują prace  
nad Zalewem w Lisowicach 

Trwają prace nad instalacją wakeboardu oraz parku linowego, 
które to inwestycje mają uatrakcyjnić park wodny w Lisowicach dla 
wypoczywających. Powstający wakepark, czyli elektryczny wyciąg 
nart wodnych będzie posiadał dwa wyciągi o długościach ok. 180 i 
160 m oraz szerokości korytarza do pływania 20 m.

Narciarstwo wodne w Polsce to coraz bardziej popularny sport, 
zyskujący z roku na rok coraz więcej zwolenników.

(tom)

Miejsce  
na Twoją  
reklamę



Grób Pański w historii Europy 
Tradycja instalacji Grobu Pańskiego w kościołach jest bardzo sta-

ra i sięga okresu średniowiecza. Wszystkie Groby nawiązują do naj-
ważniejszego- w Jerozolimie. Kult Grobu Chrystusa na Starym Mie-
ście w Jerozolimie trwa nieprzerwanie cały rok. Każdy pielgrzym czy 
turysta chce choć na kilka chwil wejść do kaplicy kryjącej dawną pie-
czarę, w której spoczęło Ciało Pana Jezusa. Żeby się tam dostać, trze-
ba czasem odczekać nawet 3 godziny w kolejce. Codziennie też, wą-
skimi, zapełnionymi straganami arabskich kupców uliczkami starej 
Jerozolimy, odbywa się nabożeństwo Drogi Krzyżowej, którego osta-
nia, XIV Stacja znajduje się właśnie w kaplicy Grobu Pańskiego. Jak 
widać, Wielki Piątek trwa w Jerozolimie codziennie. 

Zwyczaj budowania w Europie wyobrażeń miejsca pochówku 
Chrystusa istniał nieprzerwanie do w XVIII wieku,  potem niemal 
całkowicie zaniknął. -Być może stało się tak w wyniku haseł głoszo-
nych przez zwolenników Rewolucji Francuskiej, wrogich wierze 
chrześcijańskiej, będących zwolennikami tzw. państwa laickiego. 

Zwyczaj budowania Grobów Pańskich w Wielki Piątek zacho-
wał się natomiast tam, gdzie religia chrześcijańska odgrywała waż-
ną rolę katalizatora życia społecznego i narodowego: w Polsce, w 
południowych landach Niemiec( tradycyjnie katolickich rejonach 
naszego zachodniego Sąsiada), w Austrii i na Węgrzech.

W naszym kraju główne ośrodki kultu Bożego Grobu znajdują 
się w Miechowie niedaleko Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej, 
Górze Kalwarii, Żaganiu, Górze św. Anny na Opolszczyźnie, Kal-
warii Pacławskiej, Wambierzycach, Przeworsku, Krzeszowie, Ny-
sie, Głogówku, Ujazdowie, Pakości nad Notecią oraz w miejscowo-
ści Potępa  na Śląsku. 

Co ciekawe, są to miejsca, znajdujące się w czasach zaborów i po 
I wojnie światowej na terenach przygranicznych a także leżące w oko-
licach gdzie stykały się ze sobą różne grupy religijne i etniczne. Każ-
da kościół lub nawet mała kapliczka są w Wielkim Tygodniu przystro-
jone figurą Grobu Pańskiego, dla uczczenia śmierci Chrystusa w 
Wielki Piątek. W okresie zaborów, podczas II wojny czy za czasów re-
żymu komunistycznego, a zwłaszcza w okresie stanu wojennego, wy-
gląd Grobów nabierał często ważnej symboliki w nawiązaniu do 
spraw społecznych, religijnych czy nawet politycznych. Odzwiercie-
dlano w ten sposób  aktualne przeżycia narodu polskiego. 

Tymczasem zapraszamy do obejrzenia przedstawień Grobu 
Chrystusa w kościołach znajdujących się na terytorium Gminy Ko-
luszki. Który podoba się wam najbardziej?                                    Zk

Parafia NP NMP w Koluszkach

Parafia Św. Katarzyny w Koluszkach

Parafia Gałkowie Dużym

Parafia NMP Różańcowej w Nowych Chrustach

Parafia w Świnach 
       – kwiaty do Grobu Pańskiego układała Joanna Rzesiewska


