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Burmistrz wydał decyzję w sprawie
ubojni z naruszeniem prawa 

INWESTYCJE Zablokowana budowa zakładu SuperDrob

Ocena raportu budzi
wątpliwościJak przypomniał sąd w uza-sadnieniu wyroku, organyadministracji wydające de-cyzję środowiskową, w tymprzypadku burmistrz Kolu-szek, powinny gruntownieweryfikować informacje za-warte w raporcie środowi-skowym (opisującym szcze-gółowo planowane przed-sięwzięcie) przygotowa-nym przez inwestora. Zda-niem sądu dokonana przezburmistrza Koluszek ocenaraportu przedstawionegoprzez firmę SuperDrobbudzi wątpliwości zarównow kontekście przepisówustawy o ochronie środo-wiska, jak i argumentówpodnoszonych przez odwo-łujących się do sądu miesz-kańców. Sąd stwierdził, żetym samym burmistrz, jakoorgan wydający decyzję, na-ruszył obowiązki wynikają-ce z przepisów kodeksu po-stępowania administracyj-nego, które mówią, że„organ administracji pub-licznej jest obowiązanyw sposób wyczerpującyzebrać i rozpatrzyć cały ma-teriał dowodowy”. 
Brak map. Zmarli
stronami postępowaniaJak podkreślił sąd, inwestormiał obowiązek złożyć ra-

port zawierający wszystkieelementy wskazane w prze-pisach. Tymczasem firmaSuperDrob nie zrealizowałatego obowiązku. W doku-mentach brak jest m.in.mapy z określonym w spo-sób kompleksowy obsza-rem oddziaływania inwe-stycji na środowisko. Nie jest to błahostka, ponie-waż uniemożliwiło to wery-fikację listy osób, które zos-tały uznane za strony w po-stępowaniu dotyczącymwydania decyzji środowi-skowej (strona może braćudział w postępowaniu,mieć wgląd do dokumen-tów, zgłaszać swoje zastrze-żenia, m.in. do raportu śro-dowiskowego, ponieważma interes prawny, np. są-siaduje z inwestycją, którabędzie oddziaływać na jejdom lub działkę). Jak potwierdził wymiarsprawiedliwości, burmistrz

Koluszek nie ustalił w spo-sób wiarygodny, kto jeststroną postępowania doty-czącego firmy SuperDrob.M.in. osobom, które są wła-ścicielami działek w bezpo-średnim sąsiedztwie plano-wanej inwestycji, odmówiłprawa do bycia stroną, na-tomiast za strony uznałosoby nieżyjące. WSA stwierdził, że raportśrodowiskowy bez koniecz-nych map jest niekomplet-ny i nie mógł stanowić pod-stawy wydania decyzji.
Hałas nieuwzględnionySąd zwrócił też uwagę, żeprzy dokonaniach obliczeńoddziaływania akustyczne-go autorzy raportu pominę-li źródło hałasu, jakim jestagregat kogeneracyjny (ge-nerator prądu i ciepła),a hałas z tego urządzeniawydostający się na ze-wnątrz miał wynosić 85 dB.

„Pominięcie tego źródła ha-łasu może mieć istotne zna-czenie dla oceny planowa-nego przedsięwzięcia podkątem znaczącego oddzia-ływania na sąsiadujące te-reny” – zauważył sąd. 
Inwestor nie wystąpił
o pozwolenie
zintegrowaneWojewódzki Sąd Administ-racyjny orzekł również, żeinwestycja wymaga uzyska-nia tzw. pozwolenia zinte-growanego. Wydaje je sta-rosta lub marszałek, gdyw zakładzie mają być stoso-wane instalacje mogące po-wodować znaczne zanie-czyszczenie środowiska. Toz kolei oznacza, że raportoddziaływania na środowi-sko powinien zawierać „porównanie proponowa-nej techniki z najlepszymidostępnymi technikami”.

Liczne błędy w decyzji środowiskowej, wydanej przez burmistrza Waldemara Chałata,
dotyczącej ubojni drobiu firmy SuperDrob spowodowały, że Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny w Łodzi postanowił ją uchylić. Sąd stwierdził, że decyzja ta została podjęta
z istotnym naruszeniem prawa. Tym samym na razie zablokowana została budowa za-
kładu w Koluszkach, w którym planowano ubój 1,3 mln kurcząt tygodniowo.

Dokończenie na str. 2 

POMÓŻMY NASZYM RODAKOM WE LWOWIE! Str. 4

Remontujcie, ale z głową! Od kilku miesięcy poruszanie się ulicami Koluszekto duże wyzwanie nie tylko dla mieszkańców, alerównież dla przyjezdnych. Na oficjalnej stronie in-ternetowej Urzędu Miejskiego w Koluszkach brakujeaktualnych informacji o utrudnieniach. Mieszkańcygminy zwracają uwagę na chaos i brak komunikacji. 
Str. 3

Nowa płyta braci KaczmarkówRozmawiamy z Wojtkiem i Adamem Kaczmarkami,młodymi koluszkowianami, którzy po udziale w pro-gramie „Mam talent” zyskali bardzo dużą popular-ność i koncertują w całym kraju, na nawet za granicą.Wydali już także dwie wspólne płyty. 
Str. 5

Z władzą i dużymi pieniędzmi

można wygrać!

Okazało się, że zwykli obywatele, za którymi nie stoiwładza ani duże pieniądze, własnymi siłami, przydużej determinacji i zaangażowaniu prywatnegoczasu i własnych środków, mogą wygrać w sprawie,którą uważają za kluczową dla dalszego funkcjono-wania całej lokalnej wspólnoty. 
Str. 6
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W imię jakich racji i czyich korzyści, panie burmistrzu?

Czy jakakolwiek spo-łeczność przy zdrowychzmysłach, a więcw pełni władz umysło-wych, głosowałaby naburmistrza, który uczy-niłby z ich miejsca dożycia oazę wiecznegosmrodu, hałasu, bezus-tannego ruchu ciężkichpojazdów niszczącychdrogi, zdegradowałbynajbliższe i to trochędalsze środowisko natu-ralne, a przez to okolicz-ne działki i domy miesz-kańców zamienił w bez-wartościowe slumsy? Czy jakikolwiek bur-mistrz przy zdrowychzmysłach, mający z defi-nicji dbać o dobrostanpowierzonego mu w za-rząd miasteczka i jegomieszkańców, podjąłbytakie dzieło zniszcze-nia? A jeżeli tak tow imię czego? Niewie-

dzy, głupoty? Bo 600ewentualnych miejscnajniżej kwalifikowanejpracy w ubojni w żadensposób nie równoważy

strat spowodowanychjej budową i udrękąmieszkańców. Więcw imię czego?Zapewne i takie pytaniamusiał przed sobą po-stawić Wojewódzki SądAdministracyjnyw Łodzi, uchylając de-cyzję środowiskową do-tyczącą budowy ubojnidrobiu firmy SuperDrob

w Koluszkach. 1 kilo-metr od centrum mias-ta, 600 metrów w liniiprostej od szkoły, 200metrów od Obszaru

Chronionego Krajob-razu Mrogi i Mrożycyburmistrz miasta Ko-luszki planował, wyda-jąc decyzję środowisko-wą, ubój miliona trzystutysięcy kurczaków ty-godniowo! I spytam razjeszcze – w imię jakichracji i korzyści dla mias-ta i jego mieszkańców?A może nie dla miasta

i nie dla mieszkańców?Dla kogo zatem? Bo topytanie wisi jak mieczDamoklesa. I prędzejczy później jakieś kom-petentne gremium (nieprzesądzam jakie) bę-dzie musiało na nie zna-leźć odpowiedź. A do mieszkańców Ko-luszek apeluję jak zwyk-le w takich przypadkach– miejcie państwo dobrąpamięć. Za rok, podczaswyborów samorządo-wych, gdy burmistrzwystartuje na kolejnąkadencję, pamiętajcie,co chciał wam urządzićw tej, która jeszcze trwa. Artykuł ukazał sięw „Gazecie Polskiej Co-dziennie”
Jarosław Warzecha

#KOMENTARZ

Czy jakikolwiek burmistrz przy zdrowych zmy-
słach, mający z definicji dbać o dobrostan po-
wierzonego mu w zarząd miasteczka i jego
mieszkańców, podjąłby takie dzieło zniszczenia?
A jeżeli tak to w imię czego? Niewiedzy, głupoty?
Bo 600 ewentualnych miejsc najniżej kwalifiko-
wanej pracy w ubojni w żaden sposób nie rów-
noważy strat spowodowanych jej budową i udrę-
ką mieszkańców
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Milionerzy z Koluszek
Trzynastu milionerów jest mieszkańcami
gminy Koluszki – wynika z danych Urzędu
Skarbowego Łódź-Widzew. Jedenastu
z nich mieszka na terenie miasta. Ogółem 19 827 Polaków zadeklarowało w ubiegłymroku dochód do opodatkowania wyższy niż 1 mln zł.W województwie łódzkim takich osób było w sumie1.107. – Na koniec minionego roku w Urzędzie Skar-bowym Łódź-Widzew było zarejestrowanych 19 915osób z gminy Koluszki, w tym 10 605 z terenu mias-ta – mówi Tatiana Pilarz, naczelnik Urzędu Skarbo-wego Łódź-Widzew.W województwie łódzkim mieszka 1 172 milionerów,a jeszcze rok wcześniej było ich o 65 mniej. W Łodzii powiecie łódzkim wschodnim jest ich 530.   (dawo)

Nowe władze Stowarzyszenia

Sympatyków Gminy Koluszki Członkowie stowarzyszenia Sympatyków Gminy Ko-luszki wybrali nowy zarząd oraz komisję rewizyjną.Nowym prezesem zarządu został Daniel Wolski,a wiceprezesami Ilona Węgrzyn i Mateusz Olejniczak.Funkcję sekretarza stowarzyszenia sprawuje NataliaSujkowska, a skarbnikiem jest Monika Deredas.Członkowie dokonali również zmian w składzie ko-misji rewizyjnej. Jej przewodniczącym został MarcinWłodarczyk, a członkami Karolina Feja i Kamil Ści-biorek. Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Koluszki jestwydawcą miesięcznika NASZEKOLUSZKI.PL Ponadtow zakres statutowych działań stowarzyszenia wcho-dzi m.in. podejmowanie inicjatyw zmierzających dorozwoju społeczno-kulturalnego i gospodarczegogminy Koluszki.

 Najlepsze dostępne techni-ki to najbardziej zaawanso-wany poziom rozwoju tech-nologii i metod prowadze-nia działalności, mającychna celu ograniczenie emisjii wpływu inwestycji na śro-dowisko. Raport firmy Su-perDrob takie porównaniezawiera, ale jak podkreśliłsąd, burmistrz Koluszek nieocenił, czy jest ono wiary-godne. „Pełna ocena mate-riału dowodowego należydo organu administracji.W tej sprawie brak jest tejoceny” – czytamy w uzasad-nieniu sądu. Oznacza to, żeburmistrz bezkrytyczniezawierzył w tej sprawie in-westorowi, jakby występo-wał w jego imieniu, a nie był

bezstronnym organem wy-dającym decyzję. 
Postępowanie powinno
być wnikliwe„Celem postępowania, w któ-rym wydaje się decyzjęo środowiskowych uwarun-kowaniach, jest jak najlep-sze zabezpieczenie środo-wiska przed negatywnymoddziaływaniem inwestycji.Z tego względu postępowa-nie powinno być przepro-wadzone wnikliwie, a po-stanowienia i warunki de-cyzji powinny być sformu-łowane w sposób jasnyi konkretny, pozwalający najednoznaczne ich wyegzek-wowanie” – zaznaczył nakoniec Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

i stwierdził, że zgromadzo-ny przez burmistrza mate-riał nie był wystarczającydo wydania decyzji o środo-wiskowych uwarunkowa-niach dla firmy SuperDrob.
Odpady miały
przyjeżdżać do
KoluszekPrzypomnijmy, że w ubojni,która ma powstać przy ul.Nasiennej, planowany jestubój 1,3 mln kurczaków ty-godniowo. Mieszkańcy oba-wiają się smrodu, hałasu, na-tężonego ruchu pojazdówniszczących drogi, obniżeniawartości okolicznych dzia-łek. Ich zdaniem niefortun-nie wybrano lokalizacjęubojni: ok. 1 km od centrummiasta, ok. 600 m w linii pro-

stej od szkoły, 200 m od Ob-szaru Chronionego Krajob-razu Doliny Mrogi i Mrożycy,w pobliżu Bazy Paliw nr 1w Koluszkach, w niewielkiejodległości od osiedla miesz-kaniowego (transport żywcabędzie odbywał się w odle-głości ok. 10–20 m od domo-stw). Dodatkowo w ubojniw Koluszkach miały być uty-lizowane wszystkie odpadypoprodukcyjne, także te,które powstają w zakładachfirmy SuperDrob w Karcze-wie i w Łodzi. W tym celu od-pady miały być przywożonedo zakładu w Koluszkach,gdzie miał odbywać się pro-ces ich fermentacji, a następ-nie powstały gaz miał byćspalany w biogazowni. Ilona Węgrzyn

Zarośnięta kapliczkaPrzy skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Przejazdw Koluszkach znajduje się zaniedbana działka.W przydrożnych zaroślach powstało dzikie wysypi-sko śmieci. Latem były przypadki podpaleń tego te-renu. W pobliżu znajduje się zabytkowa kapliczkawybudowana po wojnie przez okolicznych mieszkań-ców. Jest to jedno z najruchliwszych miejsc naszegomiasta. Przejeżdżają tędy również kierowcy spozanaszej gminy. Niestety słaba to wizytówka Koluszek.Wielu koluszkowian zastanawia się, czy ktoś z władzwreszcie zainteresuje się tym miejscem.           (red.)
Ciąg dalszy ze str. 1
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DROGOWY KOSZMAR

Remontujcie, ale z głową!

Od kilku miesięcy porusza-nie się ulicami Koluszek toduże wyzwanie nie tylkodla mieszkańców, ale rów-nież dla przyjezdnych. Naoficjalnej stronie interneto-wej Urzędu Miejskiegow Koluszkach brakuje ak-tualnych informacji o utrud-nieniach. Mieszkańcy gminyzwracają uwagę na chaosi brak komunikacji. 
Wielomiesięczne
opóźnieniaOd kilku miesięcy zamknię-ty jest fragment ul. Brzeziń-skiej, która ma zostać kom-pleksowo przebudowana,ale tylko na odcinku odświateł do skrzyżowaniaz ul. Naftową. W projekcienie uwzględniono fragmen-

tu ulicy, który od lat czekana remont – od ul. 3 Maja doskrzyżowania z ul. Żwirkii Wigury. 

Mimo okrojonego zakresuinwestycji przebudowa ul.Brzezińskiej jest opóźnionao ponad pół roku. – Bur-mistrz Waldemar Chałat za-powiadał w lipcu, że pracezakończą się w październi-ku 2017 r. – mówi DariuszJaneczek, radny Rady Miej-skiej w Koluszkach. – Mamykoniec listopada i nawet

pierwszy etap nie jest zro-biony. Panowie Chałat i Kar-wowski nie mają sobie rów-nych w obiecywaniu – dodaje. 

Wykonawca przebudowyul. Brzezińskiej wystąpił doZarządu Dróg Wojewódz-kich, który jest inwestorem,z wnioskiem o przedłużenierobót do końca czerwca2018 r. – Aneks do umowyjest podpisany – informujeMarcin Nowicki, rzecznikprasowy ZDW w Łodzi. –Drogowcy mieli problem

z występującymi kolizjamiz infrastrukturą podziemnąoraz brakiem dostępu doplacu budowy ze względuna inwestycje gminne – do-daje. Władze gminy pod-czas przebudowy ul. Brze-zińskiej prowadziły bo-wiem przebudowę ul. Wi-gury i Traugutta.
Co za dużo to
niezdrowo Ulica Brzezińska to nie je-dyna „rozgrzebana” inwe-stycja na terenie gminy Ko-luszki. Trwają prace zwią-

zane z przebudową ul. Par-tyzantów. Droga dostałanowe życie na odcinku odronda Jana Pawła II w Ko-luszkach do ul. Granicznejw Słotwinach. Mimo że nafragmentach ul. Partyzan-tów wprowadzono ruchwahadłowy, to stanowiłaona objazd na czas remontudrogi powiatowej Wierz-chy–Długie.– Przebudowa ul. Partyzan-tów jest inwestycją wspólnąwojewództwa i gminy Ko-luszki. Termin umownyw przetargu to 17 listopada

br. – informuje rzecznikZDW. – Wykonawcy nieudało się go dotrzymać.
W tym roku drogowcy pra-cowali również m.in. naul. Granicznej, Pięknej, Odlewniczej, Budowlanychi Żelaznej. Nadal „rozgrze-bane” są ulice wokół wtor-kowego rynku. Gmina starasię o środki unijne na prze-budowę kolejnych ulic: Mic-kiewicza, Hallera i Pomor-skiej. (dawo)

PRZEBUDOWA ULICY BRZEZIŃSKIEJ JEST OPÓŹ-
NIONA O 8 MIESIĘCY. WYKONAWCA SKARŻY SIĘ
NA BRAK DOSTĘPU DO BUDOWY, BO W TYM
SAMYM CZASIE GMINA REMONTOWAŁA ULICE
WIGURY I TRAUGUTTA

Plac budowy wokół szkoły przy ul. Budowlanych, 11 listopada br. Do końca
robót daleko. Zdjęcia nadesłali nauczyciele. Z obawy przed represjami ze
strony burmistrza nie chcą ujawniać nazwisk. 

„Czy ktoś z władz gminy kontroluje to, co dzieje się na kolusz-
kowskich drogach? Wszystko zostało rozkopane, bez żadnego
pomysłu. Kto o zdrowych zmysłach remontuje w pośpiechu? Kto
weźmie odpowiedzialność, jeśli te drogi po kilku latach się roz-
lecą? Remontujcie, ale z głową!” – to jeden z komentarzy, jaki
trafił do naszej redakcji w sprawie inwestycji drogowych pro-
wadzonych na terenie gminy Koluszki. 

Panie burmistrzu, przypominamy, że w programie wyborczym pisał Pan,
iż nie pozwoliłby na remont dróg wokół szkół po 1 września. – Powinniśmy
prace remontowe wykonywać w wakacje – twierdził Pan przed wyborami. 

PYTAMY Czy to prawda, panie burmistrzu?

W gminie Koluszki dochodzi do kumoterstwa i nepotyzmu?Mieszkańcy gminy Koluszkidostali do skrzynek ulotkiinformujące o wielu przeja-wach nepotyzmu i kumo-terstwa wśród przedstawi-cieli lokalnej władzy. Wy-wołało to liczne dyskusje.Dlatego pytamy burmistrzaWaldemara Chałata: czy in-formacje zawarte w ulotcesą prawdziwe? Prosimy, by pan burmistrzodpowiedział zgodnie zprawdą na pytania rodzącesię po lekturze tej ulotki, za-przeczając zawartym w niejinformacjom lub potwier-dzając je, i uciął w ten spo-sób spekulacje, niedomó-wienia i plotki. 

Chętnie udostępnimy w tymcelu nasze łamy, jeśli w „Ty-godniu w Koluszkach”, wy-dawanym w dużej mierzeza publiczne pieniądze, nieznajdzie się na to miejsce(bo jak zostało to potwier-dzone na jednej z sesji RadyMiejskiej w Koluszkach,w 99 proc. o tym, co znaj-dzie się w urzędowym ty-godniku, decyduje MateuszKarwowski).
Pytamy:1. Czy to prawda, że bur-mistrz płaci prywatnej kan-celarii prawnej ze środkówgminy, czyli z pieniędzy po-datników (80 tys. zł), za

prowadzenie spraw sądo-wych wytaczanych przezmieszkańców, mimo że za-trudnia w Urzędzie Miej-skim prawników na etacie?2. Czy to prawda, że mążprzewodniczącej Rady Miej-skiej w Koluszkach AnnySzostak został zatrudnionyw koluszkowskiej spółcekomunalnej?3. Czy to prawda, że żonaprzewodniczącego Rady Po-wiatu Łódzkiego Wschod-niego Sławomira Sokołow-skiego awansowała na se-kretarkę Renaty Budziarek,dyrektor Ośrodka Sportui Rekreacji w Koluszkach?4. Czy to prawda, że córka

Sławomira Sokołowskiegozostała zatrudniona w ko-luszkowskiej spółce komu-nalnej?5. Czy to prawda, że żonaradnego z „Razem dlaGminy” Ryszarda Hejchma-na jest zastępcą dyrektoraszkoły w Koluszkach?6. Czy to prawda, że synradnego Ryszarda Hejch-mana pracuje w MOPS-iew Koluszkach?7. Czy to prawda, że wice-przewodniczący Rady Miej-skiej w Koluszkach Włodzi-mierz Wójciak zamienił siędziałkami z gminą?8. Czy to prawda, że wice-przewodniczący Rady Miej-

skiej w Koluszkach Włodzi-mierz Wójciak jest na etaciew koluszkowskim Zakła-dzie Usług Komunalnych?9. Czy to prawda, że w Urzę-dzie Miejskim w Kolusz-kach pracują koledzy i ro-dzina Mateusza Karwow-skiego?10. Czy to prawda, że Mate-usz Karwowski, do niedaw-na doradca burmistrza Wal-demara Chałata, a obecniedyrektor w Urzędzie Miej-

skim w Koluszkach, jest sze-fem lokalnych struktur Plat-formy Obywatelskiej?11. Czy to prawda, że bur-mistrz, jego doradca i innidziałacze Stowarzyszenia„Razem dla Gminy”, którerządzi Koluszkami, braliudział w marszach i demon-stracjach organizowanychprzez Komitet Obrony De-mokracji przeciwko pol-skiemu rządowi?Ilona Węgrzyn
NAPISZ DO NAS. 

Coś Cię irytuje? Chcesz nas o czymś poinformować?
Widziałeś coś, o czym powinniśmy napisać? 

Czekamy na Twoje wiadomości: 
info@naszekoluszki.pl



W latach 1868–1953wieś Długie była siedzi-bą gminy o tej samej na-zwie. Po reformie admi-nistracyjnej w 1973 r.całą wioskę włączonodo Koluszek. W Długiem znajduje sięSzkoła Podstawowa im.Kornela Makuszyńskie-go. Do placówki uczęsz-cza ok. 100 uczniów.Szkoła posiada nowo-czesną ekopracownięi plac zabaw. Drugimcharakterystycznymobiektem na terenie so-łectwa jest OchotniczaStraż Pożarna w Dłu-giem. 

Na początku roku radniRady Miejskiej w Ko-luszkach przyjęli PlanOdnowy MiejscowościDługie. Dla Turobowictaki dokument nie po-wstał. W analizie SWOT

wśród mocnych stronmiejscowości wskazanom.in. atrakcyjne terenypod zabudowę mieszka-niową, czyste powietrze,bliskość do ważnychszklaków komunikacyj-

nych i dużo oddolnychinicjatyw społecznych,a wśród słabych stronm.in. złą infrastrukturędrogową, brak sieci ka-nalizacyjnej i gazowej,niewystarczająceoświetlenie uliczne,a także brak dużychobiektów handlowych,aptek i punktów gastro-nomicznych. W ramach tegorocznegofunduszu sołeckiegomieszkańcy Długiegoi Turobowic mają dodyspozycji 11.475,60 zł.W trakcie zebrania zde-cydowali, by 1.500 złprzeznaczyć na zakup

tablic kierunkowo-in-formacyjnych (w celuoznakowania sołectwa),2 tys. zł na akademię in-tegracyjno-kulturalną
z okazji Dnia Kobieti Dnia Dziecka oraz 4tys. zł na zakup składa-nych stołów i dwóchławek. Natomiast

3.975,60 zł przekazanona zakup i montaż dzie-sięciu lamp oświetleniaulicznego. (dawo)
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#NaszeSołectwa #Długie #Turobowice

Dawna siedziba gminy
We wschodniej części powiatu łódzkiego-wschodniego i północno-wschodniej części gminy Koluszki położone jest sołectwo
Długie – Turobowice. Miejscowości zlokalizowane są na typowo rolniczych terenach. W Długiem mieszka dwieście osób, a w Tu-
robowicach czterdzieści.

11.475,60 zł – tyle wy-
nosi tegoroczny fun-
dusz sołecki Długiego
i Turobowic

W Długiem znajduje się jedna z czterech szkół podstawowych, które zloka-
lizowane są na terenach wiejskich gminy Koluszki

Stowarzyszenia Sympaty-ków Gminy Koluszki w ra-mach cyklu wyjazdów „Śla-dami historii Polski” w ostat-ni weekend październikazorganizowało wycieczkędo Lwowa, w której wzięłoudział ponad 50 osób z Ko-luszek i okolic. Jej uczestni-cy mogli poznać miastooraz problemy, z którymiborykają się mieszkającytam Polacy. Nasi rodacy weLwowie skupieni są wokółpolskich parafii i dwóch

polskich szkół. Działa tamrównież Fundacja „DajmyNadzieję”, która zajmuje siępotrzebującymi. Jej działal-ność jest olbrzymim wspar-ciem dla wielu rodzin, a szczególnie dla polskichrodzin mieszkających natamtych terenach.W Katedrze Lwowskiejuczestnicy wycieczki z Ko-luszek spotkali się z s. LidiąZiembowicz, która prowa-dzi świetlicę parafialną dlapolskich dzieci w wieku

szkolnym. W ramach dzia-łalności Fundacji „DajmyNadzieję” prowadzone sątakże warsztaty terapii za-jęciowej dla dzieci niepeł-nosprawnychintelektualniei domowe hospicjum dladzieci nieuleczalnie cho-rych.Z inicjatywy radnego po-wiatu łódzkiego wschod-niego Mariusza Kotyni zor-ganizowana została lokalnazbiórka na rzecz Polakówmieszkających w tym mie-ście. Priorytetem jest zakupprzyborów szkolnych, pol-skich książek, ciepłych cza-pek, szalików i rękawic dladzieci. Można również po-darować różnego rodzajuupominki, które zostanąprzeznaczone na kiermaszdobroczynny organizowany2 grudnia we Lwowie podpatronatem arcybiskupalwowskiego.

Wsparcia można udzielać,dokonując wpłat na konto(należy dopisać: „Pomoc odkoluszkowian”, aby możnabyło sprawdzić, ile środkówudało się zebrać w ramachtej inicjatywy). Szczegóło-we informacje dotycząceakcji pomocy dla Lwowamożna uzyskać w biurzeStowarzyszenia Sympaty-ków Gminy Koluszki (ul. 11Listopada 41 lok. 4) wewtorki i czwartki w godzi-nach 18–20 oraz pod nr. tel.534 101 802. Liczymy na Państwa wspar-cie. Będzie to wyraz naszejsolidarności w tym szcze-gólnym okresie, kiedy pomocjest potrzebna bardziej niżkiedykolwiek!Patronat medialny nad akcjąpomocy dla Lwowa objąłportal internetowy i gazetaNaszeKoluszki.pl.

AKCJA

POMÓŻMY NASZYM RODAKOM WE LWOWIE!

Fundacja „Dajmy Nadzieję”
79 – 008 Lwów ul . Teatralny 7/1A

tel. +380 (32) 235-54-97
e-mail: dajmonadiju@gmail.com

www.fondnadija.org.ua
Facebook: Fundacja „Dajmy Nadzieję”

Konto bankowe do przelewów z zagranicy:
Fundacja „Dajmy Nadzieję”

Cel: blahodijna dijalnist
Bank odbiorca

JSC „Kredobank”
Central branch Lviv, Ukraine

SWIFT : WUCBUA2X
№ 2600701383024

albo

Fundacja „Semper Fidelis” 
na rzecz Archidiecezji Lwowskiej

Nr konta: 58 1240 2643 1111 0010 5882 8600
z dopiskiem: „Dla Fundacji „Dajmy Nadzieję” –

pomoc od koluszkowian”
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– Kolejne marzenie
spełnione. Na rynku
pojawiła się Wasza
druga płyta, tym
razem z pieśniami
neapolitańskimi. Skąd
pomysł na tego rodza-
ju repertuar?– Wojtek: Nasz dom wy-pełniony jest muzyką.Mama i tata zawsze nacoś zwrócą nasząuwagę, coś podpowie-dzą. W wybór repertua-ru na płytę łączył siętakże nasz menadżer,twierdząc, że mamy pre-

dyspozycje wokalne,które pozwolą zaśpie-wać pieśni piękne, choćniełatwe. Spróbowaliś-my, poćwiczyliśmyi udało się. Na płycieznalazło się siedempieśni wykonywanychprzeze mnie oraz sie-dem śpiewanych przezAdama, a w duecie wy-konaliśmy wiązankępieśni włoskich. 
– Śpiewacie po włos-
ku, a przecież nie
uczyliście się tego ję-
zyka. Jak poradziliście

sobie z zapamięta-
niem tekstów tylu
pieśni?– Adam: Wiele utworówznaliśmy wcześniej.Potem przyszło nam jepowtarzać w czasieprób, a poza tym wiele,,podpowiada” samamuzyka. Wokalistycznysłuch wiąże słowa z mu-zyką.
– W repertuarze pieś-
ni neapolitańskich
sprawdzało się wielu
wybitnych śpiewaków,

jak choćby Enrico Ca-
ruso, Luciano Pavarot-
ti, Anna German. Teraz
Wy chcecie podbić
serca słuchaczy tym
repertuarem…– Wojtek: Zachwycamysię melodyką tych pieś-ni. Technikę śpiewuw jakimś stopniu opa-nowaliśmy, ale wciążjeszcze wszystko przednami. Warsztat pracytrzeba poszerzać. Silnakonkurencja nie możeprzerażać, ale ma naszachęcać do dalszych

prób i wysiłku. Pieśnineapolitańskie pozwala-ją wkraczać w repertuarwymagający nawetpewnej wirtuozerii.Niech słuchacze spraw-dzą. Zachęcamy dokupna i wysłuchaniapłyty.
– Gdzie w najbliższym
czasie będzie można
Was posłuchać na
żywo?

– Adam: Premiera na-szej płyty będzie miałamiejsce w FilharmoniiŁódzkiej 9 grudniao godz.19. 28 stycznia2018 r. odbędzie się tra-dycyjnie koncert nowo-roczny rodziny Kacz-marków w Koluszkach.
– Dziękuję za rozmowę.Rozmawiała Zofia Cecherz

Mieszańcy osiedla Staro-miejskiego wzięli udziałw II turnieju w warcaby.Oprócz rozgrywek organi-zatorzy przygotowali rów-nież konkurs na najlepszysernik. Turniej odbył się 21 wrześ-nia w budynku dawnegoGimnazjum nr 2. Uczestnicyrywalizowali w trzech kate-goriach wiekowych – mło-dzicy (dzieci do lat 12), ju-niorzy (dzieci w wieku 13-16 lat) i seniorzy (młodzieżod 16 lat i starsi). W pierw-

szej kategorii zwyciężyłaKornelia Krakowiak, drugiemiejsce zajął Olaf Krako-wiak, a trzecie MichalinaKowalczyk. Wśród juniorównajlepszy okazał się JakubDanielewicz, tuż przed Mi-łoszem Kotkowskim. Do za-ciętej rywalizacji doszłow ostatniej kategorii. Poemocjonujących pojedyn-kach pierwsze miejsce zająłKrzysztof Kifer, drugie Prze-mysław Ratajski, a trzecieex aequo Honorata Krako-wiak i Łukasz Danielewicz. 

Zwycięzcy poszczególnychkategorii otrzymali dyplo-my i nagrody. W konkursiena najlepszy sernik zwycię-żyła Anna Płoszka. Nagrodyzostały ufundowane przezradnego Rady Miejskiejw Koluszkach Mariusza Sko-rzyckiego i radnego RadyPowiatu Łódzkiego Wschod-niego Mariusza Kotynię. Więcej zdjęć z tego wyda-rzenia można obejrzeć nastronie:www.facebook.com/Staro-miejskie.Koluszki (dw)

Turniej w warcaby i pyszny konkurs
WYDARZENIA

Gałkowianie w Sejmie
WYCIECZKA

Nowa płyta braci Kaczmarków
WYWIAD

Mieszkańcy parafii pw. św.Trójcy w Gałkowie Dużymdzięki uprzejmości i hojno-ści posła Prawa i Sprawied-liwości Waldemara Budyuczestniczyli w wycieczcedo Warszawy, która odbyłasię 26 października. Pierw-szym punktem było zwie-dzania Muzeum Żydów Polskich POLIN. Wystawaw muzeum to podróż przez

tysiąc lat historii. Pokazujewspółpracę i sąsiedztwo,ale także współzawodnic-two i konflikty między Żydami i Polakami. Następ-nie uczestnicy wycieczkiudali się do Sejmu, gdziespotkali się z WaldemaremBudą. Poseł pokazał gałko-wianom m.in. sale posie-dzeń Sejmu i Senatu, kance-larie, miejsca, w których po-

słowie i senatorowie pracu-ją w komisjach. W galeriidla publiczności uczestnicywycieczki mogli oglądać od-bywające się wówczas ob-rady Sejmu. W drodze po-wrotnej do Gałkowa udalisię jeszcze na grób bł. ks. Je-rzego Popiełuszko na Żoli-borzu. (ew)

Rozmawiamy z Wojtkiem i Adamem Kaczmarkami, młodymi koluszkowianami, którzy
po udziale w programie „Mam talent” zyskali bardzo dużą popularność i koncertują
w całym kraju, na nawet za granicą. Wydali już także dwie wspólne płyty.
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#KOMENTARZ

Z władzą i dużymi pieniędzmi można wygrać!
Decyzja środowiskowa została zaskarżona przez grupę kilku mieszkańców, którzy protestowali przeciwko budowie ubojni drobiu;
Koluszki żegnają potężnego inwestora – informuje burmistrz Waldemar Chałat piórem swojego podwładnego redaktora z „Ty-
godnia w Koluszkach”. To oznacza, że zwykli obywatele, za którymi nie stoi władza ani duże pieniądze, własnymi siłami, przy
dużej determinacji i zaangażowaniu prywatnego czasu i własnych środków, mogą wygrać w sprawie, którą uważają za kluczową
dla dalszego funkcjonowania całej lokalnej wspólnoty. 

Walka Dawida
z GoliatemPanie burmistrzu, przyznałpan tym samym, że nie po-dołał załatwieniu sprawy,która była pana oczkiemw głowie. To nie kto innychtylko pan, Waldemar Cha-łat, podpisał się pod decyzjąśrodowiskową, która spot-kała się z miażdżącą kryty-ką Wojewódzkiego SąduAdministracyjnego w Łodzi.A mógł pan poczekać z wy-daniem tej decyzji i uwzględ-nić uwagi, które mieszkańcyskładali w trakcie konsulta-cji społecznych. Pisaliw nich o tym wszystkim, cozarzucił panu sąd. Trzebasłuchać ludzi, w imieniuktórych sprawuje się wła-dzę! Ale pan wyrzucił uwagimieszkańców do kosza,a decyzję wydał na trzecidzień (roboczy) po zakoń-czeniu konsultacji społecz-nych! Co nagle, to po diable– poucza znane przysłowie! 
Doradca ds. inwestycji
do zwolnieniaA przecież ma pan doradcęds. inwestycji (teraz oficjal-nie dyrektora ds. inwestycji,bo ustawa zabrania tworze-nia gabinetów politycznychw samorządach). Czy on tak

panu poradził? On kazał nieliczyć się z głosem miesz-kańców? Jeśli tak, to jak siępan przekonał, poradził źle.Czy w związku z tym dorad-ca odpowiedzialny za pozy-skiwanie inwestorów zosta-nie zwolniony? Przecież tobyła wasza flagowa inwe-stycja! Taki doradca powi-nien wylecieć z wielkim hu-kiem!
Kłamstwa w urzędowej
gazecieNa łamach „Tygodnia w Ko-luszkach”, którego gminajest wydawcą, czytamy, żez sądami się nie polemizuje.A dlaczego?? Należy pole-mizować! Sądy nie mogąbyć poza kontrolą społecz-ną. Autor artykułu w „TwK”również polemizuje. I kła-mie, pisząc, że „WojewódzkiSąd Administracyjny niepotwierdził jakichkolwiekuchybień ze strony GminyKoluszki, ani nie orzekłw sprawie zasadności argu-mentów skarżących miesz-kańców”. Sąd stwierdziłprzecież, że decyzja środo-wiskowa wydana przezburmistrza Koluszek zosta-ła podjęta z istotnym naru-szeniem prawa! Szczegóło-wo piszemy o tym na str. 1.

Jeśli sąd nie stwierdziłbyuchybień, to przecież nieuchyliłby decyzji! Czytelni-cy sami mogą zapoznać sięz uzasadnieniem sądu,wchodząc na stronę inter-netową: www.orzeczenia.nsa.gov.pl (sygnatura akt: IISA/Łd 295/17). 
Co w urzędzie wiedzą
o sądach„Sąd nie wykazał, że zakładw jakikolwiek szkodliwysposób wpływałby na śro-dowisko czy mieszkańców”– interpretuje dalej wyrokautor artykułu. Pracownikurzędu piszący do urzędo-wej gazety nie rozumie,jakie jest zadanie sądów ad-ministracyjnych! Sądy tekontrolują działalność ad-ministracji publicznej i ba-dają, czy wydane decyzjelub postanowienia są zgod-ne z przepisami prawa, niebadają ich pod względemmerytorycznym. To na or-ganie wydającym decyzję,w tym przypadku burmist-rzu Koluszek, ciąży obowią-zek dogłębnego zbadaniasprawy.  I sąd orzekł, że bur-mistrz Koluszek tego niezrobił. To było główneuchybienie. Burmistrz bezgłębszej refleksji stwierdził,

że wszystko, co zawiera ra-port środowiskowy przygo-towany przez inwestora(który jest dokumentemprywatnym), jest zgodnez prawdą, a powinien to do-głębnie zweryfikować. Opi-nia mieszkańców się nie li-czyła. Sąd potwierdził jednak, napodstawie norm zawartychw przepisach, że przedsięw-zięcie polegające na budo-wie zakładu przetwórstwai konserwowania mięsaz drobiu na terenie ŁSSEw Koluszkach jest przed-sięwzięciem mogącym po-tencjalnie znacząco wpły-wać na środowisko.
Nie chcą udowodnić
swoich racji. Będą
budować mniejszy
zakład?Autor artykułu w urzędo-wym tygodniku „zapom-niał” również napisać, żesąd stwierdził, iż inwestorpowinien wystąpić o tzw.pozwolenie zintegrowane.Wydaje się je wtedy, gdy in-stalacje stosowane w zakła-dzie mogą powodowaćznaczne zanieczyszczenieśrodowiska. Inwestor o takiepozwolenie nie wystąpił.Skoro jednak władze Kolu-

szek są tak pewne, że sądpierwszej instancji wydałniesprawiedliwy wyrok,dlaczego inwestor nie za-skarży go do sądu drugiejinstancji? Czy może inwes-tor wspólnie z władzamiKoluszek stwierdził, żeszybciej będzie wystąpićponownie do burmistrzaz wnioskiem o wydanienowej decyzji niż dowodzićswoich racji przed Naczel-nym Sądem Administracyj-nym? Zaplanuje mniejszyzakład i ominie wtedy ko-nieczność występowaniao pozwolenie zintegrowa-ne… Bądźmy czujmy, niedajmy się zwieść!
Zaglądajmy na stronę BIP!I dlaczego władze Koluszekdopiero teraz udostępniajądokumenty dotyczące in-westycji firmy SuperDrob??Miały taki obowiązek w cza-sie trwających konsultacji.Wtedy, kiedy można byłownosić uwagi, dostęp donich był utrudniony. Zdaw-kowe informacje umiesz-czano na stronie BiuletynuInformacji Publicznej, naktórą niewiele osób zaglą-da. Strony postępowania(bezpośredni sąsiedzi inwe-stycji) były informowane za

pośrednictwem obwiesz-czenia, które także znajdo-wało się jedynie w BIP.A kto z Czytelników byłostatnio na stronie BIPUrzędu Miejskiego w Ko-luszkach?? Proszę wcho-dzić, bo może okazać się, żejesteście Państwo stronąw jakimś postępowaniu, a otym nie wiecie! Tylko niełudźcie się, że znajdzieciew obwieszczeniu swoje na-zwisko. Co to, to nie. Samimusicie wydedukować, czynp. jakaś inwestycja nie bę-dzie oddziaływać na wasządziałkę. A co szkodziło burmistrzo-wi zawiadomić bezpośred-nio osoby, które sąsiadująz terenem należącym do Su-perDrob, nawet jeśli niemiał takiego ustawowegoobowiązku? Czego się bał?Czy to nie on takim zacho-waniem podsycał protestyi konflikty na terenie gminy?Flagowa inwestycja upadłaz powodu przygotowanychw kompromitujący sposóbdokumentów… A jak jestw innych sprawach, na któ-rych władzy Koluszek mniejzależy lub nie zależyw ogóle…?
Ilona Węgrzyn

DEKOMUNIZACJA

Nazwy ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa wymagają uzasadnienia
Wojewoda łódzki Zbigniew Rau skierował do koluszkowskiego samorządu pismo, w którym poinformował o możliwej niezgodności
nazw ulic z ustawą dekomunizacyjną. W Koluszkach zakwestio-nowane nazwy ulic dotyczątzw. wyzwolenia, czyli zaję-cia poszczególnych miejsco-wości przez Armię Czerwo-ną, i tzw. zwycięstwa, które

odnosi się do pokonania IIIRzeszy przez ZSRR orazstworzenia Polski komunis-tycznej. Gminne uzasadnie-nia dotyczące nazw ulic za-opiniuje Instytut Pamięci

Narodowej.– W przypadku nazw „Wy-zwolenia” czy „Zwycięstwa”wszystko zależy od uzasad-nienia uchwały samorządu.Jeżeli odnosi się ono wprost

do uczczenia Armii Czerwo-nej, to najprawdopodobniejtakie upamiętnienie zosta-nie uznane za niezgodnez ustawą dekomunizacyjną– mówi Bartosz Bijak z

łódzkiego IPN-u. – Nie musito jednak oznaczać, żenazwa będzie musiała zos-tać zmieniona. Istnieje moż-liwość korekty uzasadnie-nia i odniesienia nazwy

„Zwycięstwa” do innych wy-darzeń historycznych, którenie będą kontrowersyjne –podkreśla badacz.
(red.)
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Zamów reklame w kolejnym numerze! E-mail: reklama@naszekoluszki.pl, tel. 503 951 252

Numery telefonów

Jesteśmy też na
Facebooku

https://www.facebook.com/
NaszeKoluszki/

Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego-wschodniego – 44 714 69 77KPP Straży Pożarnej powiatu łódzkiego-wschod-niego – 44 725 69 00Telefon alarmowy – 112OSP Koluszki – 44 714 58 27Pogotowie Energetyczne – 991, 468 301 531Pogotowie Kanalizacyjne – 44 714 58 79, 507 078873Pogotowie Gazowe – 992Ujęcie wody i pogotowie – 44 714 58 24Oczyszczalnia ścieków – 44 714 58 79Urząd Miejski w – 44 714 67 00Urząd Stanu Cywilnego – 44 714 67 60Urząd Pracy – 44 714 13 54Biblioteka Miejska – 44 714 58 38Miejski Ośrodek Kultury, Kino Odeon – 44 714 5880Biuro Inżyniera Gminy – 44 714 67 68KPGK 44 714 58 45ZUK – 44 714 04 95MGOPS – 44 714 58 25NZOZ Zdrowie – 44 714 08 00NZOZ Eskulap – 44 714 50 00NZOZ Med-Kol (POZ) – 44 714 22 22 (poradniespec.) 44 714 55 00
29 listopada – ul. Korczaka 530 listopada – ul. Sikorskiego 6A1 grudnia – ul. 3 Maja 82 grudnia – ul. 3 Maja 19G3 grudnia – ul. Brzezińska 544 grudnia – ul. Przejazd 6 5 grudnia – ul. 11 Listopada 336 grudnia – ul. Żwirki 27 grudnia – ul. Głowackiego 208 grudnia – ul. Korczaka 59 grudnia – ul. Sikorskiego 6A10 grudnia – ul. 3 Maja 811 grudnia – ul. 3 Maja 19G12 grudnia – ul. Brzezińska 5413 grudnia – ul. Przejazd 614 grudnia – ul. 11 Listopada 3315 grudnia – ul. Żwirki 216 grudnia – ul. Głowackiego 20 17 grudnia – ul. Korczaka 518 grudnia – ul. Sikorskiego 6A19 grudnia – ul. 3 Maja 820 grudnia – ul. 3 Maja 19G21 grudnia – ul. Brzezińska 5422 grudnia – ul. Przejazd 623 grudnia – ul. 11 Listopada 3324 grudnia – ul. Żwirki 225 grudnia – ul. Głowackiego 2026 grudnia – ul. Korczaka 5 27 grudnia – ul. Sikorskiego 6A28 grudnia – ul. 3 Maja 829 grudnia – ul. 3 Maja 19G30 grudnia – ul. Brzezińska 54

Dyżury aptek

NAPISZ DO NAS. 
Coś Cię irytuje? Chcesz nas o czymś

poinformować? Widziałeś coś, o czym
powinniśmy napisać? 

Czekamy na Twoje wiadomości: 
info@naszekoluszki.pl

Pobierz archiwalne
wydania gazety na

www.naszekoluszki.pl 
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Walka z przeciwnikamiwładzy przeniosła się do in-ternetu. Jeszcze we wrześ-niu zablokowano dostęp dooficjalnej strony gminy Ko-luszki na portalu społeczno-ściowym Facebooku jednejz działaczek obywatelskich.Odpowiedź burmistrza,w imieniu którego podpisałsię dyrektor Karwowski, nainterwencyjne pismo w tejsprawie jest tak bezczelna

i jednocześnie grubiańska,że warto się jej przyjrzeć. Karwowski w imieniu bur-mistrz przyznaje, że jest tooficjalna strona Koluszek.Zaznacza, że „rolą stronyjest budowanie przyjaznejrelacji ze społecznością Ko-luszek, budowanie pozy-tywnego wizerunku gminyKoluszki, informowanieo ważnych sprawach..” itp.Jak wynika z pisma bur-

mistrza, społeczność Kolu-szek to pan Chałat i z nimtrzeba budować przyjaznerelacje. Inaczej nie ma siędostępu do strony – włas-ności gminy, nie pana Cha-łata.Pan Karwowski w imieniupana Chałat łaskawie wy-jaśnia, że „dostęp do stronyzostał ograniczony z powo-du niespełnienia standar-dów społeczności Faceboo-

ka.” Chciałoby się aż spytać,więc spytam: Czy to pan,panie Chałacie, decydujeo tym, czy ktoś spełnia stan-dardy czy nie spełnia? Prześledziłem uważnie punk-ty standardów Facebooka.Żaden z nich w najmniej-szym stopniu nie dotyczyobywatelskiej działaczkiz Koluszek. Ale za to ża-dnych standardów cywili-zowanej władzy nie spełnia

pan Chałat. Będąc wewrześniu w Koluszkach, byskonfrontować na miejscuową upiorną dla mieszkań-ców decyzję burmistrza do-tyczącą ubojni, usłyszałem,

że miejscowi mówią o nimGburmistrz. Już wiem dla-czego.Artykuł ukazał się w „Gaze-cie Polskiej Codziennie”.Jarosław Warzecha

OPINIA Władza zwalcza przeciwników w internecie

Gburmistrz Koluszek
Na szczęście dla mieszkańców Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił decyzję środowiskową w sprawie budowy ubojni
drobiu w Koluszkach. Niemała w tym zasługa działaczy obywatelskiego komitetu, którzy wzięli na siebie trud walki z koszmarną
decyzją burmistrza Chałata. Ale burmistrz Chałat nie zapomniał, kto jego światłej decyzji się przeciwstawił i jak może (a ciągle
jeszcze może), tak utrudnia życie tym, którzy mieli odwagę stanąć w słusznej sprawie. 

Po pierwszej części sezonudrugiej grupy ŁódzkiejKlasy A żadna z drużyn z te-renu gminy Koluszki niezajmuje miejsca premiowa-nego awansem do „Okrę-gówki”. Najwyżej jest KKSKoluszki, ale do lidera traci9 punktów. 

Koluszkowianie rozpoczęliligowe zmagania od trzechzwycięstw z rzędu (pokona-li m.in. Start Brzeziny 3:2).W czwartej kolejce ulegliWłókniarzowi Zgierz (0:1).W dalszej części sezonu„KaKSa” przeplatała zwy-cięstwa porażkami. W der-

bowej konfrontacji z LKS-em Różyca koluszkowianiedali sobie strzelić jednąbramkę i w efekcie przegra-li 0:1, ale z LKS-em Gałkó-wek wygrali aż 6:1. – Rundę oceniam pozytyw-nie – mówi Konrad Bry-szewski, prezes Koluszkow-

skiego Klubu Sportowego. –Przed sezonem urazy niepozwoliły nam rozpocząćrozgrywek w optymalnymskładzie. Naszym celem jestzwycięstwo w każdym ko-lejnym meczu. Pozytywnymaspektem jest to, że w KKS-ie grają sami zawodnicy

z naszego miasta – dodaje. Czy KKS stać na awans do„Okręgówki”? – Nie napala-my się na to – przyznajeBryszewski. – Liczy się dlanas każdy następny mecz.Powinniśmy cieszyć się, żemamy zdolną młodzież.Mamy pięć grup grających

w lidze oraz jedną nabo-rową. Powstała drużynaB klasy złożona z zawodni-ków, którym skończył sięwiek młodzieżowca. To po-winno nas cieszyć jako za-rząd oraz jako kibiców tegoklubu – uważa prezes. 

SPORT

Półmetek w Łódzkiej Klasie A

Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki1. Start Brzeziny 13 34 11 1 1 69-122. Błękitni Dmosin 13 28 9 1 3 51-133. Boruta II Zgierz 13 28 9 1 3 43-244. Pogoń Rogów 13 27 9 0 4 43-17
5. KKS Koluszki 13 25 8 1 4 46-126. Czarni Smardzew 13 25 7 4 2 29-147. LZS Justynów 13 21 7 0 6 32-32
8. LKS Różyca 13 21 7 0 6 48-329. Włókniarz Zgierz 13 19 6 1 6 29-3510. Huragan Swędów 13 10 3 1 9 22-55
11. LKS Gałkówek 13 8 2 2 9 11-4612. LKS Kalonka 13 7 2 1 10 21-8013. Zamek Skotniki 13 7 2 1 10 13-6314. Sport Perfect Łódź 13 5 1 2 10 18-40

Tabela po rundzie jesiennej
REKLAMA


