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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 2022 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, 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

20.05  
ul. Brzezińska 54

21.05  
ul. Przejazd 6

22.05  
ul. 11 Listopada 33

23.05  
ul. Żwirki 2

24.05  
ul. Głowackiego 20

25.05  
ul. Korczaka 5

26.05  
ul. Sikorskiego 6A
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Efektowna wizualizacja  
nowego budynku klubowego 

Powstaje projekt nowego budynku klubowego dla LKS Gałkó-
wek. W prace zaangażował się Zarząd klubu wraz z miejscowym 
radnym Krzysztofem Kubasiewiczem. Jednym z efektów współpra-

cy jest ciekawe wkomponowanie w bryłę obiektu sceny zewnętrznej 
m.in. na potrzeby Dni Gałkówka. Na jesieni gmina planuje uzyskać 
pozwolenie na budowę oraz ogłosić przetarg na wybór wykonawcy. 
Równolegle z pracami projektowymi poszukiwane są źródła finan-
sowania inwestycji.   

(pw)

Staramy się o dofinansowanie  
na budowę nowoczesnych  
przejść dla pieszych

Przy szkołach i przedszkolach ma być bezpieczniej. Gmina zło-
żyła właśnie wniosek o pozyskanie środków na budowę nowocze-
snych przejść dla pieszych. Mają się one pojawić w następujących 
lokalizacjach na terenie Koluszek: 

- na ul. Budowlanych przy szkole i przedszkolu (progi wyspowe) 
- na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Ludowa przy szkole pod-

stawowej i liceum (dwa wyniesione przejścia)  
- na ul. Mickiewicza w okolicy żłobka i siedziby KPGK/ZUK 

(wyniesione przejścia i progi wyspowe)
- na ul. Zagajnikowej przy szkole podstawowej (progi wyspo-

we i wyniesione przejścia) 
- na ul. Wigury przy szkole średniej (progi wyspowe)
- na ul. Staszica przy przedszkolu i dawnej przychodni (progi 

wyspowe).
Progi wyspowe pojawią się także na ul. Dzieci Polskich w Gał-

kowie Dużym. Dodatkowo w miejscu tym zamontowany zostanie 
monitor z wyświetlanym pomiarem prędkości. 

Wartość inwestycji szacuje się na 320 tys. zł. Gmina ubiega się 
o dofinansowanie w wysokości 270 tys. zł. 

(pw)     Nocne prace zmorą  
mieszkańców Gałkówka 

Budowa tunelu pod torami w Gałkówku daje się mocno we zna-
ki mieszkańcom. Wykonawca prowadzi obecnie prace związane z 
tzw. palowaniem, czyli wbijaniem w podłoże metalowych rur, za-
bezpieczających wykop przed osuwaniem się ziemi. Niestety prace 

powodują uciążliwe dudnienie, które słyszane jest nawet z odległo-
ści 2 km. Co więcej, ze względu na ruch pociągów, palowanie może 
odbywać się jedynie w nocy, w godz. od 24.00 do 4.00. Nie trzeba 
tłumaczyć z jakim problemem zmagają się zatem mieszkańcy oko-
licznych miejscowości. 

Władze miasta przepraszają za powyższe niedogodności, ale ze 
względu na bardzo wysoki stopień skomplikowania inwestycji, nie 
ma innej możliwości prowadzenia prac budowlanych. Tego typu 
działania zostały zresztą zatwierdzone w decyzji środowiskowej. O 
tym, z jakim wyzwaniem zmaga się wykonawca, świadczy chociaż-
by to, że pociągi towarowe chcące przejechać linią kolejową przez 
Gałkówek w godzinach nocnych (24.00-4.00), mają na to wyzna-
czony jedynie jeden dzień w tygodniu.

Powyższe uniedogodnienia związane z palowaniem potrwają 
jeszcze 3-4 miesiące. Z kolei oddanie tunelu do użytkowania wyzna-
czone jest na połowę maja 2023 r.             

(pw) 
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Spotkanie z misjonarką  
i wykład o Całunie Turyńskim

Pod koniec maja do Koluszek 
przybędzie świecka misjonarka z Afryki 
dr Anna Krogulska. Podczas spotkań z 
mieszkańcami, które zorganizowane 
zostaną w dwóch koluszkowskich 
kościołach, misjonarka podejmie 
tematykę najdoskonalszego obrazu Boga 
oglądanego na ziemi na podstawie 
Całunu Turyńskiego oraz dwóch obra-
zów nie namalowanych ludzką ręką (ob-
licze Jezusa z Manoppello i Matki Bożej 
z Guadalupe). Misjonarka podzieli się 
także wspomnieniami z misji wśród Pigmejów i plemion Afryki. 

Terminy spotkań:
- 26 maja (czwartek) kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w 

Koluszkach (godz. 18.30 po Mszy św.) 
- 29 maja (niedziela) kościół Św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

w Koluszkach: świadectwo podczas każdej Mszy św., a o 
godz. 15.00 po Koronce do Miłosierdzia Bożego wykład.  

Podczas spotkań będzie możliwość nabycia książek związanych 
z tematem spotkania. Bliższe informacje tel. 509 373 686.         

Złóż deklarację o sposobie  
ogrzewania - unikniesz kary!!!  

Przypominamy, że do 1 lipca właściciele domów jednorodzin-
nych i administratorzy nieruchomości muszą zgłaszać czym ogrze-
wają budynki. Deklaracje zostaną złożone w Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB). Informacje mają pomóc w identy-
fikowaniu źródeł niskiej emisji w Polsce.

UWAGA: Złożenie deklaracji jest obligatoryjne. Za niewywią-
zanie się z ogólnokrajowego obowiązku grozi grzywna. Po 1 lipca 
gminy będą musiały naliczać kary. 

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej lub papiero-
wej. Papierowy dokument właściciele nieruchomości mogą wysłać 
listem poleconym lub złożyć w swoim urzędzie gminy. 

Szczegółowe informacje o akcji można znaleźć na stronie 
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego po wpisaniu w wyszuki-
warce hasła: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ.

PKO Bank Polski SA będzie obsługiwał gminę  
przez kolejne 4 lata

Numery kont do wpłat na rzecz  
gminy pozostają bez zmian

Gmina Koluszki na kolejne 4 lata (licząc od czerwca) przedłu-
żyła z bankiem PKO Bank Polski SA obsługę bankową Urzędu i 
wszystkich jednostek organizacyjnych naszej gminy. W związku z 
powyższym wciąż obowiązywać będą te same rachunki bankowe, z 
których przy wpłatach korzystamy obecnie. Dotyczy to również ta-
kich jednostek gminnych jak szkoły, przedszkola czy KPGK (szcze-
gółowe informacje do pozyskania bezpośrednio w tych placów-
kach).

Przypominamy, że w przypadku gdy wpłata na rzecz gminy do-
konywana jest w powyższym banku, nie jest pobierana prowizja od 
transakcji.  

Nowością przy tegorocznej umowie z bankiem jest możliwość 
wprowadzenia kart przedpłaconych dla podopiecznych Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach. Karty do-
starczane przez bank mają służyć do wypłaty świadczeń przez oso-
by korzystające z pomocy społecznej. Wypłata gotówki 
dokonywana ma być w bankomatach.  Bank zapewni bezprowizyj-
ne wypłaty z własnych bankomatów. Karty dostarczane przez 
bank, ma wydawać Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Koluszkach.

(pw)

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH  
KONT BANKOWYCH GMINY KOLUSZKI

Numery kont bankowych, na które należy dokonywać wpłat: 
PKO Bank Polski S.A. z/s w Łodzi, Oddział 1 w Koluszkach,  
ul. 11 Listopada 41. 

Rachunek bieżący: 
DOCHODY 11 1020 3352 0000 1802 0240 6841
Wpłaty z tytułu:

 • podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków 
transportu, łącznego zobowiązania pieniężnego itp.),

 • opłat (skarbowej, adiacenckiej, eksploatacyjnej, targowej, za 
zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie 
drogi gminnej, od wniosków o wydanie zaświadczenia z ewi-
dencji działalności gospodarczej, za koncesje na sprzedaż na-
pojów alkoholowych, za usługi opiekuńcze, za pobyt członków 
rodziny w Domach Pomocy Społecznej, za najem, dzierżawę, 
użytkowanie wieczyste gruntów oraz zakup nieruchomości na-
leżących do Gminy Koluszki)

Rachunek bieżący 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
35 1020 3352 0000 1302 0258 7947

Wpłaty z tytułu za gospodarowanie odpadami – wynikają-
cych z ustaw o ochronie środowiska i utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach.

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej 
23 maja (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Koluszkach odbędzie się XLVI sesja Rady 
Miejskiej w Koluszkach. W porządku obrad m.in.:

- ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021
- sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gmi-

ny z organizacjami pozarządowymi
- podjęcie uchwały ws. dalszego udziału gminy w Lokalnej 

Grupie Działania „Mroga” 
- zatwierdzenie planu odnowy miejscowości Żakowice oraz Bo-

rowa na lata 2022-2029.  
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Ogólnopolskie organizacje  
samorządowe obradowały w Koluszkach 

12 maja Gmina Koluszki była gospodarzem spotkania w ra-
mach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych 
(OPOS). Przedstawiciele organizacji wchodzących w skład porozu-
mienia, obradowali w Urzędzie Miejskim w Koluszkach. Dodajmy, 
że nasza gmina, którą na spotkaniu reprezentował Burmistrz Kolu-
szek Waldemar Chałat, jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Regio-
nu Południowo-Zachodniego Mazowsza, a więc jednej z 8 organiza-
cji tworzących OPOS. Od 1 stycznia 2022 r. nasz region sprawuje 
prezydencję, która zmienia się cyklicznie co pół roku.

Tematy obrad
Pierwszym przyjętym stanowiskiem podczas spotkania w Ko-

luszkach, był dokument przygotowany przez Zrzeszenie Gmin Wo-
jewództwa Lubuskiego dotyczący ułatwienia powstawania i funk-
cjonowania instalacji do termicznego przekształcania odpadów 
nienadających się do recyklingu, frakcji kalorycznej powstałej w 
procesie mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

W dalszej części spotkania uczestnicy przyjęli zaprezentowane 
przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski stanowisko w 
sprawie uaktualnienia rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu 
używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocy-
kli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Jako trzecie podczas spotkania OPOS w Koluszkach, przyjęto 
zaprezentowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów stanowisko 
w sprawie negatywnego oddziaływania wzrostu kosztów obsługi 
długu publicznego na rozwój samorządów lokalnych. Uczestnicy 
spotkania odnieśli się również do projektu ustawy o zmianie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Pod koniec obrad podjęto także stanowisko w sprawie skutków 
kolejnych planowanych zmian podatkowych dla budżetów samorzą-
dowych w kontekście stabilności finansów JST i ich zdolności do re-
alizacji niezbędnych zadań, czego inicjatorem był Śląski Związek 
Gmin i Powiatów.

Na koniec obrad, uczestnicy spotkania przyjęli apel skierowany 
do przedstawicieli Rządu RP oraz polskich i europejskich organiza-
cji samorządowych w sprawie podjęcia działań na rzecz uwolnienia 
przetrzymywanych przez rosyjskie władze okupacyjne przedstawi-
cieli niektórych ukraińskich samorządów lokalnych.

Czym jest OPOS?
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych jest 

inicjatywą organizacji regionalnych mających na celu wzmocnienie 

działań lobbingowych na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialne-
go (JST). Porozumienie powstało z myślą o stworzeniu platformy 
wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, a jego rezultatem jest łą-
czenie wspólnych sił oraz inicjatyw samorządowych. 

Do pierwszego spotkania podmiotów zainteresowanych koor-
dynacją działań, doszło z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin i Powia-
tów Wielkopolski we wrześniu 2012 roku, a oficjalne porozumienie 
zostało podpisane w październiku 2013 roku.

Podstawową wartością porozumienia jest zjednoczenie wysił-
ków oraz specjalizacja i ukierunkowanie poszczególnych podmio-
tów na konkretną problematykę. Takie działanie pozwala osiągnąć 
najlepsze efekty w postaci dobrze przygotowanych stanowisk i pro-
pozycji rozwiązań legislacyjnych, które wyrażają opinię większości 
samorządów w kraju.

Dodajmy, że OPOS stale współpracuje z Komisją Wspólną 
Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także ministerstwami i inny-
mi urzędami centralnymi, podejmującymi istotne dla JST działa-
nia.

(pw)

Aktualnie wśród sygnatariuszy OPOS  
     jest 8 organizacji:

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych,
Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego  

       Mazowsza,
Śląski Związek Gmin i Powiatów,
Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego,
Związek Gmin Lubelszczyzny,
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich,
Związek Gmin Pomorskich
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Przerwy w dostawach prądu
 � 26 i 27.05.2022 r. w godz. 8:00 do 16:00: Gałków Mały ul.: Napole-

ońska, Marysieńki, Smugowa, Kopernika, Polna, Skłodowskiej, Za-
gajnikowa, Akacjowa, Spacerowa, Ogrodowa, Krawiecka.

 � 31.05.2022 r. w godz. 8:00 do 16:00: Katarzynów i Zygmuntów gm. 
Koluszki, Felicjanów 104, Koluszki ul.: Warszawska.
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W przedpokoju życia

Koluszki na planie 
etiudy reżyserskiej  

Pochodzi z Wyszkowa pod Warszawą, obecnie kończy IV rok w 
Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Teatralnej i Telewizyjnej w 
Łodzi na wydziale reżyserii. Jest autorką filmu krótkometrażowego 
„Interview” – etiudy, do której zdjęcia robiła ze swoją ekipą w Ko-
luszkach. Z Aleksandrą Góralewską rozmawia Zbigniew Komorow-
ski

- Dlaczego wybrałaś łódzką filmówkę? Warszawska szkoła 
bliżej rodzinnego Wyszkowa.

-Łódzka uczelnia najbardziej jakoś do mnie przemawiała. Być 
może przez tę aurę, jaka się unosi nad tym miejscem. Poza tym była 
rozpowszechniana taka kampania, że łódzka szkoła filmowa „rozu-
mie” studenta, jego potrzeby i jego punkt widzenia. To było ciekawa 
obietnica. Nie było poza tym jakiegoś wyraźnego powodu, dla któ-
rego wybrałam Łódź. Gdzieś ta szkoła zawsze w moich myślach 
była.

-Na wydział reżyserii można wybrać się prosto po maturze, 
czy też potrzebne jest wcześniejsze doświadczenie?

-Utarło się, że zdając na jakikolwiek wydział szkoły filmowej, 
dobrze jest mieć przy sobie ileś tam papierów dokumentujących do-
konania. Ja zdawałam tu zaraz po maturze. Czułam, że życie przede 
mną i chcę spróbować. Najwyżej się nie dostanę. Nie czułam, że 
miałam coś do stracenia. Udało się dostać za pierwszym razem. 

-Jak przebiegają zajęcia na reżyserii w filmówce?
-Na zakończenie każdego roku trzeba zrobić dwie etiudy, fabu-

larną i dokumentalną. To zwieńczenie kolejnych etapów. Zgłębiamy 
szeroką wiedzę z wielu dziedzin, nie ma u nas czegoś „od  do”. Nie 
ma „zakuj- zdaj” itd. Każdy rok wiąże się w pewną pulą przedmio-
tów.  Niektóre z nich nie będą takie same jak poprzednie. Na przy-
kład praca z aktorem, w zależności od wykładowcy za każdym ra-
zem będzie inaczej przebiegać, dzięki czemu, na bazie cudzych 
metod, możemy konstruować coś swojego. Każdy z nas jest inną, 
odrębną jednostką i ramowego programu nauczania w naszej uczel-
ni nie da się zastosować.   

-Przygotowując swoje etiudy reżyserskie korzystacie ze 
wzajemnej pomocy kolegów i koleżanek z wydziału aktorskiego 
czy raczej macie do dyspozycji zawodowych aktorów?

-Przede wszystkim jest to praca z aktorami, nie tylko ze studen-
tami. Z doświadczonymi, bardziej rozpoznawanymi także. 

-Jak zachowują się wobec młodej studentki reżyserii starsi 
wyjadacze aktorskiego chleba? Nie ma spięć? 

-Zabierając się do robienia filmu każdy z nas może dobrać sobie 
taki zespół, który pozwoli na dobrą atmosferę podczas pracy na pla-
nie. Nieważne na jakim etapie drogi jesteś.  Miałam szczęście spo-
tkać się z takimi aktorami, którzy cenią współpracę z reżyserem. 
Praca na planie jest dla nas zawsze cenną lekcją. Co do reżysera, nie 
jest to ktoś, kto stoi na planie, krzyczy na ludzi i popędza. To jakiś 
mit, krążący w społeczeństwie. Proces kompletowania ekipy filmo-
wej bywa bardzo długi i czasem bolesny. Mam na myśli nie tylko ak-
torów, ale także dobór wszystkich osób związanych z produkcją fil-
mu. W efekcie spotyka się fajnych ludzi. 

-Jakie filmy zamierzasz robić po ukończeniu Łódzkiej Szko-
ły Filmowej? Fabuła czy dokumenty?

-Wybierałam się do Szkoły z myślą tylko i wyłącznie o filmach 
fabularnych. Dalej jest to mi bliższe, ale w trakcie studiów przeko-
nałam się, że dokument jest także ważnym sposobem wyrażania sie-
bie i odkrywania. Dziś już nie powiem: tylko fabuła albo tylko do-
kument. 

-Powodem naszej rozmowy na terenie łódzkiej Szkoły Fil-
mowej jest etiuda, do której zdjęcia robiłaś niedawno w Kolusz-
kach…

-To etiuda na zakończenie obecnego, IV roku studiów. Będzie to 
kilkunasto minutowy obraz, który znajdzie się z pewnością na któ-
rymś z festiwali filmów krótkometrażowych. Film nie opowiada o 
Koluszkach, ale jego akcja odbywa się w twoim rodzinnym mieście. 

-Skąd się wziął pomysł na Twoją etiudę: z głowy czy też za-
inspirowała Cię do niej jakaś prawdziwa historia?

-Ta historia nigdy się nie wydarzyła, ale stan ducha mojego bo-
hatera jak najbardziej tak. Gdy pandemia dała o sobie już porządnie 
znać, a dla wielu było to bardzo dotkliwe doświadczenie, ludzie byli 
zmuszeni pozamykać się w swoich czterech ścianach. 

Gdy wszystko wokół cichnie, ma się przez chwilę dostęp do sie-
bie samego lub do wypieranych strachów. Zauważyłam, że wiele 
osób mojego pokolenia nie do końca wiedziało, dokąd zmierza. To 
jest właśnie miejsce takiego zawieszenia. Z jednej strony mówią 
nam, młodym „życie przed tobą”, a jednocześnie ten nasz świat się 

wali, sypie się jego dotychczasowa konstrukcja. Stajesz wtedy w ta-
kim dziwnym miejscu. Masz przed sobą otwarty horyzont, a drugiej 
strony wcale tak nie jest. Pojawia się poczucie pustki. Zaczęłam o 
tym dużo czytać. Wpadłam na zjawisko, zwane kryzysem ćwierć-
wiecza. To oczywiście budzi skojarzenia z kryzysem wieku średnie-
go, ale dotyczy ludzi między 18 a 30 rokiem życia. Dla niektórych 
to jest właśnie to „pomiędzy”- pomiędzy młodością a życiem w 
świecie ludzi dorosłych. To jest doświadczenie, w którym nie wiesz, 

Katarzyna Zarychta z lewej, Szymon Wróblewski po prawej
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gdzie jesteś, nie masz jeszcze swego miejsca. Poczułam, że bardzo 
chcę o tym opowiedzieć. Tak zrodził się pomysł na moją etiudę. 

-Dlaczego wybrałaś Koluszki?
-Koluszki większości studentów łódzkiej filmówki kojarzą się 

właśnie ze stacją kolejową, gdzie czasem tylko przejeżdżają, czasem 
wysiadają, czekając na połączenie do domu. Pomyślałam, że to bę-
dzie dobry wybór dla mojej etiudy. To miejsce zawsze kojarzyło mi 
się z takim byciem „poza” lub „pomiędzy”. Taki jest też mój filmo-
wy bohater „w pół drogi”, „pomiędzy”. Historia jest prosta. Jest 
przed świtem i 25 letni chłopak jedzie pociągiem do Amazona, na 
rozmowę kwalifikacyjną.  W tym samym pociągu jedzie też mnó-
stwo innych ludzi zmierzających w tym samym co on, kierunku. 
Tam, na korytarzu spotyka tajemniczą, nieznajomą dziewczynę, któ-
ra namawia go, aby wysiadł z nią z pociągu. W tle słychać, że naj-
bliższy postój będzie w Koluszkach. To tam rozgrywa się dalsza ak-
cja filmu- przypadkowi znajomi spędzają ze sobą dwie godziny, 
oczekując na kolejne kolejowe połączenie. 

-To historia powiedzmy „pierwszego planu”. Kryje się za 
tym druga opowieść?    

-Chciałam ukazać takie nierzeczywiste miejsce, jak wspomnia-
łam wcześniej. Owszem, jest w Polsce mnóstwo takich małych miej-
scowości czy wiosek, żyjących zupełnie innym, własnym życiem, 
ale ja szukałam miejsca będącego blisko wielkiego miasta, takiego 
jak Łódź. Takim miejscem są dla mnie Koluszki. 

-Zastanawiam się ile osób będzie z tego zadowolonych a ile 
wręcz przeciwnie…

-Mówiąc o tym, nie mam na myśli niczego negatywnego. To 
miejsce tajemnicze, w pewnym sensie romantyczne. Chciałam stwo-
rzyć poczucie, że znajdujemy się w nieco innym wymiarze. To jest 
jeden z powodów, dla których zdjęcia kręciłam właśnie w Kolusz-
kach. W filmie bohaterowie ani razu nie mówią, że są w Koluszkach, 
bo wtedy to magiczne miejsce zostało by urealnione, a tego nie 
chciałam. Zamierzałam w ramach rzeczywistej przestrzeni odrealnić 
to miejsce. To jest coś, co w filmie bardzo lubię. Kamera daje nam 
taki potencjał, by dojść do miejsc które są poza tym, co widać. Dla 
mnie są to przestrzenie „pomiędzy”, liminalne. 

-Czyli?
-To przestrzeń, która wydaje się nam z innego świata. W życiu 

człowieka są etapy wyjścia z jakiejś grupy społecznej. Nie jesteś już 
nastolatkiem ale nie jesteś jeszcze dorosłym; nie jesteś już pracow-
nikiem dotychczasowej firmy ale nie rozpocząłeś jeszcze pracy w 
nowej itd.  To są te okresy przejściowe. W takim czasie poszukiwa-
nia swego miejsca znalazł się mój bohater. Spotkanie, którego do-
świadcza, jest historią o takim poszukiwaniu.

-To takie bycie w „przedpokoju”: już wyszedłeś z werandy i 
korytarza a  nie ma cię jeszcze w salonie.   

-„Przedpokój”- bardzo mi się podoba. Ciekawy pomysł na tytuł.
-Co się stało z Twoim bohaterem potem?
-Nie zdradzając szczegółów powiem, że etiuda ma otwarte za-

kończenie. Uważam, że w krótkim filmie czegoś takiego, jak zmia-
ny o 180 stopni w życiu postaci nie ma, ale ważne, by człowiek, tak 
jak mój bohater, wykonał chociaż krok we właściwym kierunku. 
Moja opowieść przedstawiona w etiudzie nie kończy się „kropką”. 

-Na jakim etapie pracy nad etiudą jesteś?
-Niedawno zakończyliśmy zdjęcia i jesteśmy przed postprodukcją.
-Domyślam się, że kręcicie cyfrówką?
-Tak, chociaż nasza Szkoła jest już jedyną z niewielu uczelni fil-

mowych na świecie, gdzie, zwłaszcza na wydziale operatorskim, fil-
my wciąż można realizować analogowo. 

-Masz pomysły na swoją pracę reżyserską po ukończeniu 
Łódzkiej Szkoły Filmowej?

-Obecnie koncentruję się na dyplomie. Mam do zrealizowania 
dokument i fabułę, zatem całą moją energię kieruję w zwieńczenie 
studiów. Co potem chcę robić? Jakoś mocno trzymam się mojego 
pokolenia i opowiadania o jego problemach. To po prostu najbar-
dziej czuję, zarówno w dokumencie jak i w fabule. Na pewno będę 
robiła filmy o tym. 

-Co powiesz na koniec od siebie? 
-Pozdrawiam Koluszki oczywiście! Marzącym o szkole filmo-

wej podpowiem, że nie ma czegoś takiego, jak przepis na dostanie 
się do szkoły filmowej czy gdziekolwiek indziej. To tak samo, jak 
nie ma przepisu na zostanie dobrym reżyserem filmowym. Myślę, że 
najważniejsze to mieć pomysł i wrażliwość, a nasi profesorowie są 
na tyle wyczuleni, by taką wrażliwość zauważyć. Trzeba próbować.

-Zgodzisz się ze słynnym już zdaniem Jacka Chmielnika z 
„Vabanque II czyli riposta”, że „kino jest najważniejszą ze 
sztuk”? Dla niektórych jest to temat rozwijający lenistwo. Po co 
czytać Orzeszkową, lepiej włączyć telewizor i obejrzeć „Nad 
Niemnem” bez żadnego wysiłku. 

-Kino kształtuje i bardzo dużo może nam dać. Tak jak wspo-
mniałam, obraz filmowy daje nam dostęp do wymiarów, które nie 
zawsze są dostrzegalne na co dzień. Może to jest naiwna nadzieja, 
ale uważam, że właśnie z tego powodu kino przetrwa- jest żywe, 
szuka, rozwija się i dociera w ciekawe miejsca. 

(Foto: Matylda Niżegorodcew)
Etiuda reżyserska pt. „Interview”
Reżyseria - Aleksandra Góralewska
Zdjęcia - Kamila Serwicka
Montaż - Jakub Darewski
Scenariusz - Karolina Muszyńska, Aleksandra Góralewska
W rolach głównych - Szymon Wróblewski i Katarzyna Zarychta
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Podczas spartakiady podpisano umowę 
na stworzenie projektu przebudowy 
koluszkowskiego stadionu 

W trakcie tegorocznej Gminnej Spartakiady Dzieci i Młodzie-
ży, która zorganizowana została na terenie Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Koluszkach, Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat pod-
pisał umowę z wykonawcą, który stworzy projekt przebudowy 
kompleksu sportowego przy ul. Zagajnikowej w Koluszkach. Za-
dania tego podejmie się firma PRIMTECH Szymon Kita, z Tar-
nowskich Gór.

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia jest opracowanie 
koncepcji zagospodarowania terenu w dwu wariantach. Najważniej-
sza zmiana ma dokonać się w kontekście głównego boiska do piłki 
nożnej. Obiekt wraz z płytą boiska ma zostać całkowicie przebudo-
wany. W projekcie uwzględniona ma zostać budowa nowych trybun, 
oświetlenia, nagłośnienia oraz systemu nawodnienia i drenażu speł-
niającego wymogi licencyjne PZPN dla rozgrywek minimum III 
ligi.

Wokół głównego boiska ma pojawić się bieżnia lekkoatletyczna 
o nawierzchni tartanowej wraz z innymi obiektami lekkoatletyczny-
mi, oraz boisko treningowe o nawierzchni naturalnej lub sztucznej 
wraz z oświetleniem i ewentualnym zadaszeniem pneumatycznym.

Projekt ma obejmować także budowę budynku szatniowego lub 
modernizację istniejącego do obsługi boiska Orlik, oraz budowę 
kortu tenisowego i obiektów rekreacyjnych (np. siłownia zewnętrz-
na, strefa street workout itp.). 

Teren całego kompleksu sportowego ma oczywiście zostać od-
powiednio przeprojektowany pod względem logistyczno-komunika-
cyjnym. Mają pojawić się nowe ciągi komunikacyjne, miejsca par-
kingowe (także w pasach drogowych bezpośrednio przyległych do 
obiektu: ul. Żwirki, Traugutta, Polna, Zagajnikowa), nowe ogrodze-
nie oraz oświetlenie terenu wraz z monitoringiem. W nowy sposób 
mają zostać także zagospodarowane tereny zielone. 

Do współpracy przy pracach projektowych, Urząd Miejski w 
Koluszkach zaprosił wszystkie podmioty sportowe korzystające z 
obiektów przy ul. Zagajnikowej. 

Projekt ma zostać ukończony do marca 2023 r. Równolegle 
gmina aktywnie szuka środków finansowych na realizację tego za-
dania w przyszłości. 

(pw)   

Biegali na przełaj po medale i puchary 
w ramach Gminnej Spartakiady Dzieci  
i Młodzieży - Koluszki 2022

Przy pięknej słonecznej 
pogodzie na terenie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Kolusz-
kach, Gminny Organizator Im-
prez Sportowych przy współ-
pracy LKS Koluszki i Szkoły 
Podstawowej Nr 1 zorganizo-
wał indywidualne i drużynowe 
biegi przełajowe. W zawodach 

wystartowało 107 uczniów reprezentujących wszystkie szkoły pod-
stawowe Gminy Koluszki. Otwarcia zawodów sportowych dokonał 
Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.

DYSTANS 600 m
Dziewczęta 2012 i młodsze:
I Łucja Ciesielska SP 2 (2:15). 
II miejsce Natalia Grzegorczyk SP 2 (2:39) 
III miejsce Zuzanna Żak SP 2 (2:42)  
Chłopcy 2012 i młodsi: 
I miejsce Karol Ruciński SP 1 (2:22) 
II miejsce Bartosz Supera SP 1 (2:24) 
III miejsce Tobiasz Jędrzycki SP Różyca 
Dziewczęta 2011-2009: 
I miejsce Milena Płocka SP 2 (2:14) 
II miejsce Marcelina Słaby SP Różyca (2:22) 
III miejsce Anna Urbańska SP 1 (2:23)

DYSTANS 1000 m 
Chłopcy 2011-2009: 
I miejsce  Mateusz Tryt SP Różyca (3:29) 
II miejsce Michał Sadowski SP Gałków Duży (3:40)
III miejsce Jakub Kunka SP 2 (3:40,5) 
Dziewczęta 2008-2007: 
I miejsce Jagoda Nowakowska SP Różyca (3:38) 
II Zuzanna Wajszczyk SP Gałków Duży (4:16) 
III miejsce Aleksandra Chromińska SP 1 (4:18) 
Chłopcy 2008-2007: 
I miejsce Igor Cel SP Różyca (3:10) 
II miejsce Radosław Babiarski SP 2 (3:14) 
III miejsce Piotr Chojnacki SP Różyca (3:16)

Klasyfikacja drużynowa - dziewczęta
I miejsce SP 2 136 pkt
II miejsce SP Różyca 126 pkt
III miejsce  SP Gałków Duży 85 pkt.
IV miejsce SP 1 Koluszki 70 pkt.
V miejsce SP Będzelin 59 pkt.
VI miejsce SP Długie 54 pkt.

Klasyfikacja drużynowa - chłopcy
I miejsce SP Różyca 118 pkt.
II miejsce  SP 1 Koluszki 111 pkt
III miejsce SP 2 Koluszki 110 pkt
IV miejsce SP Gałków Duży 93 pkt
V miejsce SP Długie 52 pkt
VI miejsce SP Będzelin 37 pkt.

Wszyscy otrzymali napoje i słodycze, najlepsi w poszczegól-
nych biegach medale, zwycięzcy wiązankę przepięknych kwiatów 
ufundowanych przez Kwiaciarnię Agnieszka Ruta, trzy najlepsze 
szkoły puchary wręczane przez Burmistrza Koluszek Waldemara 
Chałata, Organizatorów Imprez Sportowych: Joannę Jeżynę i Anetę 
Mrówkę, Dyrektora SP 1 Jerzego Pecynę i sędziego głównego Anto-
niego Tomczyka. 

Wszystkim zawodnikom należą się olbrzymie brawa za super 
podejście do zawodów, za zaangażowanie, waleczność i wolę walki 
od startu do mety. Udowodnili, że potrafią świetnie biegać, a przy 
tym wspólnie się bawić. Gratulujemy i dziękujemy. Serdecznie dzię-
kujemy nauczycielom za opiekę i doping.

Za współpracę przy organizacji imprezy w szczególności dzię-
kujemy Paniom: Annie Dziedzińskiej, Agnieszce Ciesielskiej, Pa-
nom: Patrykowi Stypułkowskiemu, Bartoszowi Kacperskiemu, Łu-
kaszowi Żyłce i uczniom SP 1 i innym. 
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I Komunia dzieci z SOSW
W miesiącu maju- po lub w przerwie covidowych obostrzeń- 

powróciły wspólne komunie. Na początek Pierwszą Komunię świę-
tą przyjęło dziewięcioro dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego przy ulicy Budowlanych w Koluszkach.  Dzieci 
do tego ważnego w ich życiu duchowym wydarzenia przygotowała 
katechetka z SOSW, Marzena Zychla. Sakramentu Eucharystii  w 
kościele parafialnym pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia 
N.M.P w Koluszkach udzielił ksiądz Andrzej Jastrzembski. Jeśli 
czasem można mieć uwagi do zachowania najmłodszych w koście-
le, w tym wypadku nie było się do czego przyczepić, kolokwialnie 
mówiąc. Praca rodziców, katechetki, wychowawców i samych dzie-
ci przyniosła dobre owoce. 

Jak przeżyć I komunię świętą, by nie zatracić tego co najważ-
niejsze, czyli duchowego charakteru święta?  Trzeba przyjść do ko-
ścioła  i zobaczyć, jak do komunii przystępują dzieci chore na au-
tyzm, Aspergera lub inne schorzenia. To była ważna i piękna 
uroczystość. I bez wazeliny. Taka różnica. 

zk 
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GMINNA SPARTAKIADA DZIECI I MŁODZIEŻY
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 Małgorzata Rymkiewicz &  
  Bogusław Maria Piasecki             
            zapraszają na wernisaż 
    wystawy malarstwa i fotogra�i

 ����NE��A K��J 
��D�I P��S�Y�H I 

SZ�Z�����Y�H
      wernisaż odbędzie się 3 06. 2022        
o godz. 18.00 w sali widowiskowej      

Urzędu Miejskiego w Koluszkach
    ul. 11 listopada 65

Indonezja kraj ludzi prostych i szczęśliwych 

Małgorzata i Mistrz zapraszają  
na wernisaż wystawy malarstwa  
i fotografii 

Pragniesz poznać kraj ludzi prostych i bardzo szczęśliwych? Na 
niezwykłą podróż artystyczną, uwiecznioną przy pomocy pędzla i 
fotografii, już na początku czerwca zabiorą nas Bogusław Maria Pia-
secki i Małgorzata Rymkiewicz.  

Pani Małgorzata to pasjonatka podróży i przygody, smakoszka 

życia, dobrego jedzenia i wytrawnego wina. Z zawodu i wykształce-
nia biolog i doktor antropologii. Uwaga, dusza artystyczna o dużej 
sile przekonywania. 

Pana Bogusława, absolwenta łódzkiej ASP, przeciwnika słodkie-
go wina i disco polo, naszym mieszkańcom przedstawiać zapewne nie 
trzeba. Nasz artysta malarz wciąż poszukujący formy, treści, nowych 
środków wyrazu i … sponsora, na obecną chwilę odnalazł siebie i dry-
fuje między skrajnościami swoją rzeką bez powrotu. Jaką rzeką ma-
larskich osobliwości tym razem popłynął Bogusław Maria Piasecki?  

Wernisaż odbędzie się 3 czerwca 2022 r. o godz. 18.00 w sali 
widowiskowej Urzędu Miejskiego w Koluszkach.                     

(pw)
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Piłka nożna
Klasa okręgowa
Kolejka 24.   14-15 maja

LKS Różyca - GKS Ksawerów   2:2
Bramki: Wolski, Szyc.

Najbliższe mecze
LKS Różyca - Victoria Rąbień  20 maja, 18:45

Tabela
1. AKS SMS Łódź     22  52   104-27  
2. GKS Ksawerów     22  49   64-33   
3. LKS Różyca      22  44   70-44   
4. ŁKS III Łódź      22  43   75-31  
5. Ner Poddębice     22  41   69-39   
6. Iskra Dobroń      22  34   60-61   
7. Włókniarz Pabianice   22  33   49-35  
8. Zawisza Rzgów     22  33   36-51  
9. Termy Uniejów     23  28   53-56   
10. UKS SMS Łódź    21  25   36-48  
11. KAS Konstantynów    22  25   29-46  
12. Włókniarz Zgierz    20  22   41-49   
13. Victoria Rąbień     21  20   51-64   
14. Sokół II Aleksandrów   21  18   35-50   
15. Sarnów/Dalików    24    3   18-156  

Klasa A 2021/2022, grupa: Łódź II

Kolejka 22.  14-15 maja

KKS Koluszki - Victoria Łódź  3:0 (1:0)
Bramki: Kacperski (25’ i 63’), Majerowski (82’)
Skład: Adamczyk - Grobelny M., Potakowski, Perek, Wojtaszek P., 

Grobelny A., Marczyk, Kościelecki, Kacperski, Sztuka, Majerow-
ski. Zmiany: Sadowski (65,), Gajewski (80’), M. Adamczyk (85’), 
Tryt i Szydlik (88’)

LKS Gałkówek - Błękitni Dmosin  2:3
Skład: Gajewski, Maślanko, Kryczka, Adamczyk, Pabisiak, Ko-

tlicki, Płeska, Karpiński, Szczepaniak, Biernacki, Modranka. Rezer-
wy: Dominiak, Mizera, Rakowski, Brdoń, Choroszyński, Woziński. 

Zaległy mecz  18 maja

KKS Koluszki - Błękitni Dmosin   3:1 (0:0)
Bramki: Jankowski (59’), Kacperski (73’), Sztuka (77’)

Skład KKS Koluszki: Stachecki - Chądzyński, Potakowski, 
Wojtaszek P., Perek, Grobelny A., Marczyk, Jankowski, Kacperski, 
Ratajski, Sztuka.

Rezerwa: Filipczak, Krzepiński, Sadowski, Grobelny M., Tryt, 
Szydlik, Wojtaszek J.

Najbliższe mecze 
KKS Koluszki - LKS Gałkówek  21 maja, 17:00

Sekcja futsalu z Różycy awansowała 
do ogólnopolskiej II ligi  

Drugą sekcją o jaką wzbogacił się klub LKS Różyca jest sekcja 
Futsalu - NOWE TECHNOLOGIE RÓŻYCA. Zespół ten w sezonie 
2021/2022 wystartował w III Lidze Futsalu, zdobywając pierwsze 
miejsce w sześciozespołowej lidze. 

15 maja w meczu barażowym o awans do II Polskiej Ligi Futsa-
lu w hali Chojeńskiego Klubu Sportowego w Łodzi, zespół NOWE 
TECHNOLOGIE RÓŻYCA wygrał z UKS Victoria Solec 21:3. 

W tym sezonie zespół grał w składzie: bramkarze - Biernacki, 
Robakiewicz i Zapart (zawodnicy występujący w LKS Różyca w 
Klasie Okręgowej), zawodnicy z pola: Chorąży, Grzelak, Słodkie-
wicz, Szyc, Nowak, Łabędzki, Mikołajczyk, Owczarek (również za-
wodnicy Różycy) oraz Kurzawa, Zasada, Golański, Świątnicki, Ny-
kiel, Świątkiewicz, Solecki, Dwojak i Smolarski.

Trenerem zespołu jest Kornel Błażejewski. 
(info i fot, fb LKS Różyca)

Derby gminy
Już w najbliższą sobotę (21 maja) odbędą się gminne derby. 

Mecz zostanie rozegrany na stadionie w Koluszkach o godz. 17.00.  
Spotkanie będzie szczególnie ważne dla zawodników KKS, ponie-
waż strata punktów może wyeliminować drużynę z Koluszek z wal-
ki o pierwsze miejsce w grupie. 

Tabela
1. KKS Koluszki     20  45   55-25    
2. LZS Justynów     20  45   87-31  
3. Błękitni Dmosin     21  41   78-43   
4. Huragan Swędów    20  35   65-61  
5. LKS Gałkówek     19  35   49-33  
6. Polonia Andrzejów     21  34   57-40   
7. Czarni Smardzew     21  33   42-37   
8. Boruta II Zgierz     20  32   43-23   
9. Zjednoczeni II Stryków  19  28   59-53  
10. Iskra Głowno     20  17   34-79  
11. Victoria Łódź     20  16   28-54   
12. LKS Kalonka     20    9   29-96   
13. Sokół Popów     19    5   19-70   
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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.

Nakręcili jeden z najlepszych spotów 
w wojewódzkim konkursie filmowym

Uczniowie klasy IVa ze Szkoły Podstawowej w  Gałkowie Du-
żym zajęli II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Filmowym „Krę-
ci mnie mój zawód” organizowanym przez Zespół Szkół i Placówek 
Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego 
w Łodzi pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego i 
Łódzkiego Kuratora Oświaty. Nakręcili spot promujący zawód na-

uczyciela, który z perspektywy młodego człowieka jest niezwykle 
atrakcyjny. Celem konkursu była promocja interesujących zawo-
dów, szkolnictwa zawodowego oraz zachęcenie uczniów do tego, by 
świadomie planowali karierę zawodową. Zbieranie pomysłów, reali-
zacja nagrań czy wspólne działania miały dodatkowo charakter inte-
grujący dla całej grupy, w której są też uczniowie z Ukrainy. 

Emila Łęcka-Szafarz

Wstąp do dobrowolnej  
zasadniczej służby wojskowej

Pod takim hasłem w sobotę 21 maja o godz. 11.00 rozpoczną się 
pikniki wojskowe w 32 miejscowościach. Oprócz pokazu sprzętu 
wojskowego i żołnierskiej grochówki na piknikach działać będą 
punkty rekrutacyjne, w których będzie można uzyskać informacje o 
dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej: ile trwa, kto może do 
niej przystąpić i na czym polega. Na miejscu można będzie wypeł-
nić wniosek o powołanie (dlatego warto zabrać dowód osobisty).

Poza piknikami w 70 miejscowościach MON uruchomi mobil-
ne punkty rekrutacyjne. Również tam będzie można poznać szcze-
góły dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i złożyć wniosek.

Żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej od pierw-
szego dnia służby będzie zarabiał  4560 zł miesięcznie. Po 28 dnio-
wym szkoleniu zakończonym przysięgą, rozpocznie szkolenie spe-
cjalistyczne trwające do 11 miesięcy. W tym czasie będzie miał 
wybór – nie musi być skoszarowany. Żołnierz DZSW będzie miał 
pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej oraz do 
zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymogów 
dla danego stanowiska. Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową 
można przerwać w dowolnym momencie.

Aby starać się o przyjęcie do służby kandydat musi do wniosku 
dołączyć:

 • kopię dokumentu tożsamości;
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
 • kopie innych dokumentów, w szczególności: certyfikaty języ-
kowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania 
specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykony-
wania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania 
pojazdami.

Wzór wniosku można pobrać bezpośrednio ze strony interneto-
wej: Strona główna - CWCR (wojsko-polskie.pl)

W trakcie pikników zaplanowane są liczne atrakcje dla dzieci i 
dorosłych. Będą prezentacje sprzętu wojskowego, w tym m. in. czoł-
gów Leopard, transporterów Rosomak, moździerzy Rak i wiele, 
wiele innych. Czas umilą koncerty orkiestr wojskowych. Będzie 
można poznać wojsko i  żołnierzy na licznych stoiskach promocyj-
nych oraz spróbować prawdziwej wojskowej grochówki.

Lokalizacje pikników pod hasłem „Wstąp do dobrowolnej 
zasadniczej służby wojskowej”:   

Brzeziny - Muzeum Regionalne w Brzezinach
Wieluń – pl. Kazimierza Wielkiego
Lokalizacje mobilnych  punktów rekrutacyjnych pod ha-

słem „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”:   
Łódź - Manufaktura, Rynek Włókniarek Łódzkich
Radomsko, ul. Metalurgii 1 (Plac przed Galerią Radomsko)
Skierniewice, ul. Rynek 1 (Plac przed Urzędem Miasta)

Praca przedszkoli  
w okresie wakacyjnym  
– sprostowanie Przedszkole nr 1  

UWAGA: W okresie wakacyjnym Przedszkole nr 1 w Kolusz-
kach przy ul. Budowlanych 10 będzie pełnić dyżur tylko w dniach 
1-15 lipca.    
Dyżury przedszkoli na terenie miasta:

 � 1-15 lipca, Przedszkole nr 1 w Koluszkach ul. Budowlanych 10
 � 18 lipca - 8 sierpnia, Przedszkole nr 2 w Koluszkach ul. Reja 5
 � 9 sierpnia - 31 sierpnia, Przedszkole nr 3 w Koluszkach ul. Sta-
szica 36

Dyżury przedszkoli na terenach wiejskich: 
 � od 1 lipca do 29 lipca - dyżur w Przedszkolu w Różycy
 � od 1 sierpnia do 31 sierpnia - dyżur w Przedszkolu w Gałkowie 
Dużym 
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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

PH BARTEK
HURTOWNIA STOLARKI  

BUDOWLANEJ

ZATRUDNI PRACOWNIKA 
MAGAZYNOWEGO

KONTAKT 605 53 43 70

Burmistrz Koluszek informuje
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 

95-040 Koluszki od dnia 17.05.2022 r. do dnia 07.06.2022 r.,  
wywieszone są wykazy o przeznaczeniu w trybie bezprzetargowym 
do:

 • najmu na okres od 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r., lokalu biu-
rowego nr 303 o pow. 15,23 m2, położonego na III piętrze bu-
dynku administracyjno-biurowym posadowionym na nieru-
chomości położonej w mieście Koluszki, obręb 5 przy  
ul. 11 Listopada 65, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 
działek: 1315 o pow. 2.447 m2 i nr 1316 o pow. 5.548 m2;

 • dzierżawy nieruchomości położonej w Gminie Koluszki, w ob-
rębie Stefanów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 
294 o pow. 0,34 ha.  

Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kolusz-
kach www.koluszki.samorzady.pl 

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

Kalendarium gminnych wydarzeń 
 • maj-czerwiec – ćwiczenia Tai Chi dla seniora,  wtorki i czwartki 
godz. 16.00, nad zalewem w Lisowicach 

 • 21 maja, IX Koluszkowski Zlot Motocyklowy, początek godz. 
13.00, parking przy Urzędzie Miejskim w Koluszkach

 • 24-29 maja - Wystawa pająków i skorpionów, godz. 10.00-18.00, 
sala widowiskowa Urzędu Miejskiego w Koluszkach, wydarzenie 
biletowane

 • 25 maja – spotkanie z aktorką Teresą Lipowską, godz. 18.00 Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Koluszkach, zapisy

 • 26 maja (kościół NP NMP, godz. 18.30) i 29 maja (kościół Św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 15.00) - wykłady o Całunie 
Turyńskim, spotkanie z misjonarką 

 • 28 maja  - Równościowy Piknik Rodzinny, połączony ze zbiórką 
na rzecz Oliwii Krzemińskiej, godz. 12.00-17.00, Lisowice  

 • 29 maja - Dzień Dziecka w gminie, godz. 15.00-19.00 Park Miej-
ski w Koluszkach  

 • 3 czerwca - wernisaż wystawy malarstwa i fotografii, Bogusław 
Maria Piasecki i Małgorzata Rymkiewicz,  godz. 18.00, sala wido-
wiskowa Urzędu Miejskiego w Koluszkach

 • 11-12 czerwca, Dni Koluszek, Park Miejski w Koluszkach  

Równo o kulturze
„Równo o kulturze” - pod takim hasłem upłynął czwartkowy 

wieczór 12 maja w restauracji KRIADA. Tym razem spotkanie po-
prowadziła dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach 
Elżbieta Przywara wraz z przedstawicielem placówki Marcinem 
Francikowskim oraz instruktorką warsztatów rękodzieła Katarzyną 
Fraszek, dyplomowaną mistrzynią koronki. 

- Nie obyło się bez wystawy wyrobów pani Kasi. Wszystko 
piękne! Ale też okupione czasem, takich prac nie tworzy się bowiem 
w pięć minut - relacjonuje Mariola Garnys-Jaskóła, przewodnicząca 
stowarzyszenia Okiem Kobiety. -  Dowiedziałyśmy się co to jest 
„paryżanka” i nie była to mieszkanka Paryża - dodaje. Okazało się, 
że na sali była i zaprezentowała swoje umiejętności pani Grażyna 
Sobieszek, zdolna uczennica Katarzyny Fraszek. Znalazły się też 
modelki chętnie prezentujące koronkowe prace. Biżuterię tworzoną 
przez Mistrzynię możemy zakupić w jednym z butików przy ul. 
Brzezińska 65. 

Przy tej okazji nadmienić należy, że warsztaty z rękodzieła or-
ganizowane są przez MOK Koluszki, podobnie jak warsztaty malar-
skie, nauka śpiewu i inne.

Miejsce  
na Twoją  
reklamę

- Czwartkowe spotkanie odbyło się w ramach realizowanego 
projektu KOLUSZKI Z KOBIETAMI I DLA KOBIET. KOLEJ 
NA RÓWNOŚĆ, ale też z potrzeby miłego spędzenia czasu przy 
kawie w ciekawym towarzystwie. I myślę, że udało nam się to 
osiągnąć – podsumowuje spotkanie Mariola Garnys – Jaskóła w 
imieniu zespołu projektowego. Kolejne spotkanie z cyklu Okiem 
Kobiety zaplanowano 
na 9 czerwca.

 Jednocześnie infor-
mujemy, że ruszyła też 
strona internetowa www.
okiemkobiety.com, na 
której to odnaleźć można 
informacje o organizo-
wanych wydarzeniach 
oraz realizowanym pro-
jekcie. Zachęcamy do jej 
odwiedzenia.
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OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA EKSPRESOWE

Usługi kominiarskie KOL-KOMIN 
Rafał Lipski, oddział Koluszki. 
Pełen zakres usług kominiarskich – 
frezowanie kominów, montaż 
wkładów kominowych,  
tel. 533-662-195
Usługi remontowo-budowlane. 
Gładzie, karton-gips, płytki, panele, 
tel. 785-973-266
Dachy, krycie papą termozgrzewalną, 
tel. 500-33-50-60
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
Usługi koparko-ładowarką i łado-
warką przegubową, tel. 537-954-994
Ogrodzenia, łupek, kamień,  
604-543-817
Bramy garażowe, wrota, drzwi. 
Ogrodzenia, bramy, montaż  
ogrodzeń, tel. 506-771-822
Wykopię, rozbiorę, wywiozę,  
tel. 603-692-065
Tynki maszynowe, cementowo-wa-
pienne i gipsowe, tel. 669-20-19-62
Wylewki, tynki, docieplenia, piana 
PUR, 607-378-288
Budowa domów, 505-509-874
HYDRAULIK - Instalacje CO, 
Wod-Kan, gazu, klimatyzacja,  
tel. 506-864-713
Instalacje sanitarne, wod-kan, gazu, 
C.O., pompy ciepła, tel. 506-098-164
Produkcja i montaż ogrodzeń 
betonowych, panelowych i siatki 
oraz bramy, 515-310-037
Dekarskie, dachy, dojazd i wycena 
gratis, 606-946-827
Badanie psychologiczne kierowców 
i operatorów maszyn, 693-166-450, 
44 714-67-90

PRACA 
Zatrudnię kierowcę kat. B/C, 
wózek widłowy, HDS, elastyczny 
czas pracy, 510-476-129
Kierowca kat. C, na miejscu, 
605-439-267
Zatrudnimy montera przyczep  
i zabudów samochodowych. DRIVAL 
Żelechlinek 787-983-969
Zatrudnimy spawacza MIG/MAG. 
Możliwość przyuczenia. DRIVAL 
Żelechlinek 787-983-969
Zatrudnimy magazyniera. Produk-
cja przyczep, zabudów samochodo-
wych i konstrukcji stalowych. 
DRIVAL Żelechlinek 787-983-969

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM / KUPIĘ
Sprzedam działki budowlane,  
prąd – woda. Strzelna gm. Jeżów, 
608-353-821
Zamienię dom na mieszkanie  
w bloku o małym metrażu,  
tel. 602-342-180
Mieszkanie M-3, 49m2, II piętro, 
tel. 603-316-606

WYNAJMĘ / DO WYNAJĘCIA  
Posiadam mieszkanie do wynajęcia, 
M-4, ul. Głowackiego,  
tel. 880-653-802
Do wynajęcia na działalność 
budynek 100 m2, parking,  
tel. 605-236-737

SPRZEDAM
Kompleksowa sprzedaż pokryć 
dachowych. Pomiar i wycena gratis, 
tel. 44 714-05-38
Mleko kozie i ser, tel. 44 714-38-46
Młode kurki nioski kolorowe, 
Węgrzynowice Modrzewie 23,  
tel. 728-386-763
Sprzedam drewno opałowe  
z tartaku, tel. 785-998-740
Piach płukany, siany, kruszywa, 
tłuczeń, Żwir 8 – 16 – 32, ziemia 
przesiewana, tel. 667-788-377
Drewno kominkowe, opałowe  
i do rozpałki, 515-310-037

KUPIĘ
Skup zboża- auto samozaładowcze, 
tel 607-202-732
ZŁOMOWANIE pojazdów,  
tel. 509-099-286
AUTOSKUP, każde tel. 500-484-727
autoskup, tel. 501-488-674 

EDUKACJA
Korepetycje języka angielskiego. 
Native speaker, tel. 573-457-617

USŁUGI
Pranie dywanów, tapicerki meblo-
wej. Usługa robienia zakupów  
– firmy. Sprzątanie aut w środku, 
600-932-147
Serwis okien i drzwi, 532-553-111
Pranie dywanów, kanap, foteli, 
krzeseł, 512-450-390
Ogrodowe usługi glebogryzarką, 
traktorkiem kosiarką lub wertykula-
torem, tel. 515-947-149
Malowania, drobne remonty,  
tel. 575-242-774

Zatrudnimy specjalistę d/s sprzętu  
i transportu, brukarzy i asfalciarzy 
oraz operatorów maszyn. Wysokie 
zarobki. CV na e-mail: buddrog-
stan@wp.pl. Tel. kontaktowy 
609-759-659, 605-053-812  
w godz. 7-15.
Zatrudnię pracownika do produkcji 
palet, tel. 785-998-740
Zatrudnię operatora koparko-łado-
warki z doświadczeniem, prace 
kanalizacyjne tel. 665-183-407
Zatrudnię kierowcę C+E kraj  
tel. 607-834-875
DOZ S.A. to spółka zarządzająca 
największą w kraju siecią Aptek 
dbam o zdrowie. Jesteśmy pięcio-
krotnym laureatem Great Place to 
Work, nagrody dla najlepszych 
miejsc pracy! Aktualnie do DOZ 
Aptek w Koluszkach poszukujemy: 
kierownika apteki, magistra farma-
cji, technika farmaceutycznego. 
Osoby zainteresowane prosimy  
o kontakt: tel. 603 670 115,  
e-mail dmarkiewicz@doz.pl.
Zatrudnię fryzjera, 796-337-568
Zatrudnię szwaczki, praca  
w szwalni w Koluszkach,  
tel. 531-601-101
Firma PPHU„IWA” zatrudni 
pracownika biurowego. Wskazana 
znajomość języka angielskiego,  
tel. 602-57-97-06
Kierowcę kat. B zatrudnię,  
tel. 605-439-267

Zatrudnię do zakładu krawieckiego 
prasowaczkę lub osobę do przyucze-
nia, tel. 511-384-185
Poszukujemy opiekunki dla 3 letniej 
dziewczynki. Praca ma charakter 
wakacyjny po 2 tygodnie w lipcu  
i sierpniu. Lokalizacja to Koluszki. 
Kontakt na numer: 662-220-260
Zatrudnię szwaczki i prasowaczki, 
693-426-098
Zakład krawiecki zatrudni szwacz-
ki. Produkcja polska. Pełen socjal, 
tel. 605-086-828
Zatrudnię szwaczki lub pomoc 
szwalni, prasowaczkę. Praca  
w Koluszkach, tel. 502-171-510
Szwalnia zatrudni szwaczki  
z doświadczeniem w szyciu odzieży 
damskiej, 605-600-896
Zatrudnię do układania kostki 
brukowej. Umowa o pracę atrakcyj-
ne zarobki, 537-954-994
Zatrudnię operatora koparki,  
tel. 603-692-065
Zatrudnię budowlańców - murarzy, 
pomocników - 505-509-874
Zatrudnię szwaczki na zakład  
oraz chałupniczo, tel. 698-628-352

RÓŻNE
Ziemię, gruz oddam, 604-220-584
Kajaki-Pilica, spływy,  
tel. 506-704-420

Burmistrz Koluszek informuje
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 

95-040 Koluszki od dnia 17.05.2022 r. do dnia 7.06.2022 r., wywie-
szone są wykaz o przeznaczeniu do zbycia:

 • w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji)  
nieruchomości położonej w mieście Koluszki, w obrębie 5, 
oznaczonej nr ewidencyjnym działki 14/1 o powierzchni  
676 m2; 

 • w drodze zamiany, nieruchomości położonej w mieście Ko-
luszki, w obrębie 5, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 171/4 
o powierzchni 872 m2.

Wykazy jak wyżej zamieszczone są również na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Koluszkach - www.koluszki.pl i na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej.

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodaro- 
wania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami telefon 
44 725 67 53

Do wynajęcia pokój 30 m2 z kuchnią – Uchodźcom, 601-835-140
Piec, kocioł, złom odbieram tel.501-488-674
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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! 

NAWOZY  
WĘGIEL EKOGROSZEK

 DŁUGIE 52A 
44 714 34 87 
603 79 34 98

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 

L
A
T

TERMAL 95-040 KOLUSZKI ul. BRZEZIŃSKA 50 
termal@malecha.com.pl 

tel. 501 10 22 81, 509 307 458

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

Zatrudnię szwaczki 
miejsce Przanowice,  

umowa o pracę, wysokie 
zarobki (wypłata co 2 tyg.). 

Cały rok (czapki).  
tel. 508-860-054

Zatrudnimy pomocnika 
w branży hydraulicznej  

z doświadczeniem  
lub do przyuczenia  

tel. 720-449-216

Firma KOLREX – producent dzianin 
zatrudni osobę do działu handlowego na stanowisko 

MENAGER DS. SPRZEDAŻY.
Wymagania:
- znajomość języka angielskiego,
- doświadczenie w sprzedaży
Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV na adres: tomek@kolrex.com.pl

Firma Starmeat w Koluszkach  

zatrudni: 

• pracownika biurowego, wymagania: komunikatywna znajomość 
jęz. angielskiego, umiejętność pracy w zespole; praca zmianowa, 

• specjalistę ds. sprzedaży, wymagania: znajomość jęz. angielskiego
• sekretarkę, wymagania: komunikatywna znajomość jęz. angiel-

skiego
• elektromechanika: ks. sanitarno-epidemiologiczna, praca zmianowa
• operatora wózka widłowego: ks. sanitarno-epidemiologiczna, 

praca zmianowa,
• pracownika utrzymania czystości: ks. sanitarno-epidemiologiczna,
• pracowników rozbioru/produkcji: ks. sanitarno-epidemiologiczna; 

praca 06.00 – 14.00 

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, ubezpieczenie grupowe, 
prywatną opiekę medyczną. 

CV prosimy przesyłać na adres: administracja@starmeat.pl  
lub składać osobiście w siedzibie firmy:  

Koluszki, ul. Zielona 18, tel. 577 669 730
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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.

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

Budziszewice 
ul. Graniczna 1

tel. 660 733 019
44 710 23 55

� kostka 
� orzech-kostka
� orzech
� ekogroszek
� miał

NAJLEPSZY POLSKI  

WĘGIEL

OFERUJEMY USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKĄ
� usługi wyburzeniowe i rozbiórkowe

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

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

tel. 505 210 010

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
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Piątek  
20.05

15:00 SONIC 2. Szybki jak błyskawica
17:30 SONIC 2. Szybki jak błyskawica
19:30 FUCKING BORNHOLM

Sobota  
21.05

15:00 SONIC 2. Szybki jak błyskawica
17:30 SONIC 2. Szybki jak błyskawica
19:30 FUCKING BORNHOLM

Niedziela  
22.05

15:00 SONIC 2. Szybki jak błyskawica
17:30 SONIC 2. Szybki jak błyskawica
19:30 FUCKING BORNHOLM

Środa  
25.05

17:00 SONIC 2. Szybki jak błyskawica
19:30 SONIC 2. Szybki jak błyskawica

Czwartek  
26.05

17:00 SONIC 2. Szybki jak błyskawica
19:30 SONIC 2. Szybki jak błyskawica

FUCKING BORNHOLM
Polska / Komedia / Dramat / 2022 / 

Premiera 2D

Grupa przyjaciół wy-
biera się z dziećmi na trady-
cyjny wyjazd na długi week-
end, który od lat spędzają na 
duńskiej wyspie Bornholm. 
Incydent między dziećmi 
wywoła falę kryzysu w ich 
relacjach. Każda z par spra-
wia wrażenie szczęśliwej, 
ale czy tak jest naprawdę? 
Czy żyją pozorami?

SONIC 2. Szybki jak błyskawica
USA/Kanada / Komedia / Przygodowy / Familijny 

2022 / 123 min. 2D Dubbing

Sonic to tak naprawdę 
niebieska kulka superener-
gii. Jego moc przyciąga zło-
czyńców, dlatego Sonic mu-
siał uciec ze swej planety, w 
czym pomogły mu magiczne 
złote pierścienie. Znalazł się 
na zupełnie nowej planecie – 
Ziemi. 

Jeż i jego najlepszy 
przyjaciel Tom (James Mars-
den) łączą siły, aby po-
wstrzymać geniusza zła – 
doktora Robotnika (Jim 
Carrey) przed planem prze-
jęcia władzy nad światem.




