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INWESTYCJE Zablokowana budowa zakładu SuperDrob

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

Remontujcie, ale z głową!
Od kilku miesięcy poruszanie się ulicami Koluszek
to duże wyzwanie nie tylko dla mieszkańców, ale
również dla przyjezdnych. Na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koluszkach brakuje
aktualnych informacji o utrudnieniach. Mieszkańcy
gminy zwracają uwagę na chaos i brak komunikacji.
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Ocena raportu budzi
wątpliwości
Jak przypomniał sąd w uzasadnieniu wyroku, organy
administracji wydające decyzję środowiskową, w tym
przypadku burmistrz Koluszek, powinny gruntownie
weryfikować informacje zawarte w raporcie środowiskowym (opisującym szczegółowo planowane przedsięwzięcie) przygotowanym przez inwestora. Zdaniem sądu dokonana przez
burmistrza Koluszek ocena
raportu przedstawionego
przez firmę SuperDrob
budzi wątpliwości zarówno
w kontekście przepisów
ustawy o ochronie środowiska, jak i argumentów
podnoszonych przez odwołujących się do sądu mieszkańców. Sąd stwierdził, że
tym samym burmistrz, jako
organ wydający decyzję, naruszył obowiązki wynikające z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, które mówią, że
„organ administracji publicznej jest obowiązany
w sposób wyczerpujący
zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy”.

Brak map. Zmarli
stronami postępowania
Jak podkreślił sąd, inwestor
miał obowiązek złożyć ra-

Nowa płyta braci Kaczmarków
port zawierający wszystkie
elementy wskazane w przepisach. Tymczasem firma
SuperDrob nie zrealizowała
tego obowiązku. W dokumentach brak jest m.in.
mapy z określonym w sposób kompleksowy obszarem oddziaływania inwestycji na środowisko.
Nie jest to błahostka, ponieważ uniemożliwiło to weryfikację listy osób, które zostały uznane za strony w postępowaniu dotyczącym
wydania decyzji środowiskowej (strona może brać
udział w postępowaniu,
mieć wgląd do dokumentów, zgłaszać swoje zastrzeżenia, m.in. do raportu środowiskowego, ponieważ
ma interes prawny, np. sąsiaduje z inwestycją, która
będzie oddziaływać na jej
dom lub działkę).
Jak potwierdził wymiar
sprawiedliwości, burmistrz

Koluszek nie ustalił w sposób wiarygodny, kto jest
stroną postępowania dotyczącego firmy SuperDrob.
M.in. osobom, które są właścicielami działek w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji, odmówił
prawa do bycia stroną, natomiast za strony uznał
osoby nieżyjące.
WSA stwierdził, że raport
środowiskowy bez koniecznych map jest niekompletny i nie mógł stanowić podstawy wydania decyzji.

Hałas nieuwzględniony
Sąd zwrócił też uwagę, że
przy dokonaniach obliczeń
oddziaływania akustycznego autorzy raportu pominęli źródło hałasu, jakim jest
agregat kogeneracyjny (generator prądu i ciepła),
a hałas z tego urządzenia
wydostający się na zewnątrz miał wynosić 85 dB.

„Pominięcie tego źródła hałasu może mieć istotne znaczenie dla oceny planowanego przedsięwzięcia pod
kątem znaczącego oddziaływania na sąsiadujące tereny” – zauważył sąd.

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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Inwestor nie wystąpił
o pozwolenie
zintegrowane
Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł również, że
inwestycja wymaga uzyskania tzw. pozwolenia zintegrowanego. Wydaje je starosta lub marszałek, gdy
w zakładzie mają być stosowane instalacje mogące powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska. To
z kolei oznacza, że raport
oddziaływania na środowisko powinien zawierać
„porównanie proponowanej techniki z najlepszymi
dostępnymi technikami”.

Dokończenie na str. 2

Z władzą i dużymi pieniędzmi
można wygrać!
Okazało się, 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.
Str. 6
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Milionerzy z Koluszek
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W imię jakich racji i czyich korzyści, panie burmistrzu?

Trzynastu milionerów jest mieszkańcami
gminy Koluszki – wynika z danych Urzędu
Skarbowego Łódź-Widzew. Jedenastu Czy jakakolwiek spoz nich mieszka na terenie miasta.
łeczność przy zdrowych
Ogółem 19 827 Polaków zadeklarowało w ubiegłym
roku dochód do opodatkowania wyższy niż 1 mln zł.
W województwie łódzkim takich osób było w sumie
1.107. – Na koniec minionego roku w Urzędzie Skarbowym Łódź-Widzew było zarejestrowanych 19 915
osób z gminy Koluszki, w tym 10 605 z terenu miasta – mówi Tatiana Pilarz, naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew.
W województwie łódzkim mieszka 1 172 milionerów,
a jeszcze rok wcześniej było ich o 65 mniej. W Łodzi
i powiecie łódzkim wschodnim jest ich 530. (dawo)

Zarośnięta kapliczka
Przy skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Przejazd
w Koluszkach znajduje się zaniedbana działka.
W przydrożnych zaroślach powstało dzikie wysypisko śmieci. Latem były przypadki podpaleń tego terenu. W pobliżu znajduje się zabytkowa kapliczka
wybudowana po wojnie przez okolicznych mieszkańców. Jest to jedno z najruchliwszych miejsc naszego
miasta. Przejeżdżają tędy również kierowcy spoza
naszej gminy. Niestety słaba to wizytówka Koluszek.
Wielu koluszkowian zastanawia się, czy ktoś z władz
wreszcie zainteresuje się tym miejscem.
(red.)

Nowe władze Stowarzyszenia
Sympatyków Gminy Koluszki
Członkowie stowarzyszenia Sympatyków Gminy Koluszki wybrali nowy zarząd oraz komisję rewizyjną.
Nowym prezesem zarządu został Daniel Wolski,
a wiceprezesami Ilona Węgrzyn i Mateusz Olejniczak.
Funkcję sekretarza stowarzyszenia sprawuje Natalia
Sujkowska, a skarbnikiem jest Monika Deredas.
Członkowie dokonali również zmian w składzie komisji rewizyjnej. Jej przewodniczącym został Marcin
Włodarczyk, a członkami Karolina Feja i Kamil Ścibiorek.
Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Koluszki jest
wydawcą miesięcznika NASZEKOLUSZKI.PL Ponadto
w zakres statutowych działań stowarzyszenia wchodzi m.in. podejmowanie inicjatyw zmierzających do
rozwoju społeczno-kulturalnego i gospodarczego
gminy Koluszki.

zmysłach, a więc
w pełni władz umysłowych, głosowałaby na
burmistrza, który uczyniłby z ich miejsca do
życia oazę wiecznego
smrodu, hałasu, bezustannego ruchu ciężkich
pojazdów niszczących
drogi, zdegradowałby
najbliższe i to trochę
dalsze środowisko naturalne, a przez to okoliczne działki i domy mieszkańców zamienił w bezwartościowe slumsy?
Czy jakikolwiek burmistrz przy zdrowych
zmysłach, mający z definicji dbać o dobrostan
powierzonego mu w zarząd miasteczka i jego
mieszkańców, podjąłby
takie dzieło zniszczenia? A jeżeli tak to
w imię czego? NiewieCiąg dalszy ze str. 1
Najlepsze dostępne techniki to najbardziej zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia działalności, mających
na celu ograniczenie emisji
i wpływu inwestycji na środowisko. Raport firmy SuperDrob takie porównanie
zawiera, ale jak podkreślił
sąd, burmistrz Koluszek nie
ocenił, czy jest ono wiarygodne. „Pełna ocena materiału dowodowego należy
do organu administracji.
W tej sprawie brak jest tej
oceny” – czytamy w uzasadnieniu sądu. Oznacza to, że
burmistrz bezkrytycznie
zawierzył w tej sprawie inwestorowi, jakby występował w jego imieniu, a nie był

dzy, głupoty? Bo 600
ewentualnych miejsc
najniżej kwalifikowanej
pracy w ubojni w żaden
sposób nie równoważy

w Koluszkach. 1 kilometr od centrum miasta, 600 metrów w linii
prostej od szkoły, 200
metrów od Obszaru

Czy jakikolwiek burmistrz przy zdrowych zmysłach, mający z deﬁnicji dbać o dobrostan powierzonego 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 kwaliﬁkowanej pracy w ubojni w żaden sposób nie równoważy strat spowodowanych jej budową i udręką mieszkańców
strat spowodowanych
jej budową i udręką
mieszkańców. Więc
w imię czego?
Zapewne i takie pytania
musiał przed sobą postawić Wojewódzki Sąd
Administracyjny
w Łodzi, uchylając decyzję środowiskową dotyczącą budowy ubojni
drobiu firmy SuperDrob

Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrożycy
burmistrz miasta Koluszki planował, wydając decyzję środowiskową, ubój miliona trzystu
tysięcy kurczaków tygodniowo! I spytam raz
jeszcze – w imię jakich
racji i korzyści dla miasta i jego mieszkańców?
A może nie dla miasta

bezstronnym organem wydającym decyzję.

i stwierdził, że zgromadzony przez burmistrza materiał nie był wystarczający
do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy SuperDrob.

Postępowanie powinno
być wnikliwe
„Celem postępowania, w którym wydaje się decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach, jest jak najlepsze zabezpieczenie środowiska przed negatywnym
oddziaływaniem inwestycji.
Z tego względu postępowanie powinno być przeprowadzone wnikliwie, a postanowienia i warunki decyzji powinny być sformułowane w sposób jasny
i konkretny, pozwalający na
jednoznaczne ich wyegzekwowanie” – zaznaczył na
koniec Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Łodzi

Wydawca: Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Koluszki
Nakład: 6 500 egzemplarzy.
Listy do redakcji: info@naszekoluszki.pl

Odpady miały
przyjeżdżać do
Koluszek
Przypomnijmy, że w ubojni,
która ma powstać przy ul.
Nasiennej, planowany jest
ubój 1,3 mln kurczaków tygodniowo. Mieszkańcy obawiają się smrodu, hałasu, natężonego ruchu pojazdów
niszczących drogi, obniżenia
wartości okolicznych działek. Ich zdaniem niefortunnie wybrano lokalizację
ubojni: ok. 1 km od centrum
miasta, ok. 600 m w linii pro-
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i nie dla mieszkańców?
Dla kogo zatem? Bo to
pytanie wisi jak miecz
Damoklesa. I prędzej
czy później jakieś kompetentne gremium (nie
przesądzam jakie) będzie musiało na nie znaleźć odpowiedź.
A do mieszkańców Koluszek apeluję jak zwykle w takich przypadkach
– miejcie państwo dobrą
pamięć. Za rok, podczas
wyborów samorządowych, gdy burmistrz
wystartuje na kolejną
kadencję, pamiętajcie,
co chciał wam urządzić
w tej, która jeszcze trwa.
Artykuł ukazał się
w „Gazecie Polskiej Codziennie”

Jarosław Warzecha

stej od szkoły, 200 m od Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Mrogi i Mrożycy,
w pobliżu Bazy Paliw nr 1
w Koluszkach, w niewielkiej
odległości od osiedla mieszkaniowego (transport żywca
będzie odbywał się w odległości ok. 10–20 m od domostw). Dodatkowo w ubojni
w Koluszkach miały być utylizowane wszystkie odpady
poprodukcyjne, także te,
które powstają w zakładach
firmy SuperDrob w Karczewie i w Łodzi. W tym celu odpady miały być przywożone
do zakładu w Koluszkach,
gdzie miał odbywać się proces ich fermentacji, a następnie powstały gaz miał być
spalany w biogazowni.
Ilona Węgrzyn

Biuro Reklamy: reklama@naszekoluszki.pl, tel. 503 951 252
Moduł podstawowy (40,5x35,2 mm) – 20 PLN (środek),
30 PLN (strona dziennikarska), 40 PLN (ostatnia strona),
60 PLN (pierwsza strona). Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń i reklam. Wszystkie materiały w miesięczniku są
chronione prawem autorskim.
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DROGOWY KOSZMAR

Remontujcie, ale z głową!

3

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.

„Czy ktoś z władz gminy kontroluje to, co dzieje się na koluszkowskich drogach? Wszystko zostało rozkopane, bez żadnego
pomysłu. Kto o zdrowych zmysłach remontuje w pośpiechu? Kto
weźmie odpowiedzialność, jeśli te drogi po kilku latach się rozlecą? Remontujcie, ale z głową!” – to jeden z komentarzy, jaki
traﬁł do naszej redakcji w sprawie inwestycji drogowych prowadzonych na terenie gminy Koluszki.
Od kilku miesięcy poruszanie się ulicami Koluszek to
duże wyzwanie nie tylko
dla mieszkańców, ale również dla przyjezdnych. Na
oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Koluszkach brakuje aktualnych informacji o utrudnieniach. Mieszkańcy gminy
zwracają uwagę na chaos
i brak komunikacji.

Wielomiesięczne
opóźnienia
Od kilku miesięcy zamknięty jest fragment ul. Brzezińskiej, która ma zostać kompleksowo przebudowana,
ale tylko na odcinku od
świateł do skrzyżowania
z ul. Naftową. W projekcie
nie uwzględniono fragmen-

tu ulicy, który od lat czeka
na remont – od ul. 3 Maja do
skrzyżowania z ul. Żwirki
i Wigury.

pierwszy etap nie jest zrobiony. Panowie Chałat i Karwowski nie mają sobie równych w obiecywaniu – dodaje.

PRZEBUDOWA ULICY BRZEZIŃSKIEJ JEST OPÓŹNIONA O 8 MIESIĘCY. WYKONAWCA SKARŻY SIĘ
NA BRAK DOSTĘPU DO BUDOWY, BO W TYM
SAMYM CZASIE GMINA REMONTOWAŁA ULICE
WIGURY I TRAUGUTTA
Mimo okrojonego zakresu
inwestycji przebudowa ul.
Brzezińskiej jest opóźniona
o ponad pół roku. – Burmistrz Waldemar Chałat zapowiadał w lipcu, że prace
zakończą się w październiku 2017 r. – mówi Dariusz
Janeczek, radny Rady Miejskiej w Koluszkach. – Mamy
koniec listopada i nawet

Wykonawca przebudowy
ul. Brzezińskiej wystąpił do
Zarządu Dróg Wojewódzkich, który jest inwestorem,
z wnioskiem o przedłużenie
robót do końca czerwca
2018 r. – Aneks do umowy
jest podpisany – informuje
Marcin Nowicki, rzecznik
prasowy ZDW w Łodzi. –
Drogowcy mieli problem

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.
z występującymi kolizjami
z infrastrukturą podziemną
oraz brakiem dostępu do
placu budowy ze względu
na inwestycje gminne – dodaje. Władze gminy podczas przebudowy ul. Brzezińskiej prowadziły bowiem przebudowę ul. Wigury i Traugutta.

Co za dużo to
niezdrowo
Ulica Brzezińska to nie jedyna „rozgrzebana” inwestycja na terenie gminy Koluszki. Trwają prace zwią-

zane z przebudową ul. Partyzantów. Droga dostała
nowe życie na odcinku od
ronda Jana Pawła II w Koluszkach do ul. Granicznej
w Słotwinach. Mimo że na
fragmentach ul. Partyzantów wprowadzono ruch
wahadłowy, to stanowiła
ona objazd na czas remontu
drogi powiatowej Wierzchy–Długie.
– Przebudowa ul. Partyzantów jest inwestycją wspólną
województwa i gminy Koluszki. Termin umowny
w przetargu to 17 listopada

br. – informuje rzecznik
ZDW. – Wykonawcy nie
udało się go dotrzymać.
W tym roku drogowcy pracowali również m.in. na
ul. Granicznej, Pięknej,
Odlewniczej, Budowlanych
i Żelaznej. Nadal „rozgrzebane” są ulice wokół wtorkowego rynku. Gmina stara
się o środki unijne na przebudowę kolejnych ulic: Mickiewicza, Hallera i Pomorskiej.
(dawo)

PYTAMY Czy to prawda, panie burmistrzu?

W gminie Koluszki dochodzi do kumoterstwa i nepotyzmu?
Mieszkańcy gminy Koluszki
dostali do skrzynek ulotki
informujące o wielu przejawach nepotyzmu i kumoterstwa wśród przedstawicieli lokalnej władzy. Wywołało to liczne dyskusje.
Dlatego pytamy burmistrza
Waldemara Chałata: czy informacje zawarte w ulotce
są prawdziwe?
Prosimy, by pan burmistrz
odpowiedział zgodnie z
prawdą na pytania rodzące
się po lekturze tej ulotki, zaprzeczając zawartym w niej
informacjom lub potwierdzając je, i uciął w ten sposób spekulacje, niedomówienia i plotki.

Chętnie udostępnimy w tym
celu nasze łamy, jeśli w „Tygodniu w Koluszkach”, wydawanym w dużej mierze
za publiczne pieniądze, nie
znajdzie się na to miejsce
(bo jak zostało to potwierdzone na jednej z sesji Rady
Miejskiej w Koluszkach,
w 99 proc. o tym, co znajdzie się w urzędowym tygodniku, decyduje Mateusz
Karwowski).
Pytamy:
1. Czy to prawda, że burmistrz płaci prywatnej kancelarii prawnej ze środków
gminy, czyli z pieniędzy podatników (80 tys. zł), za

prowadzenie spraw sądowych wytaczanych przez
mieszkańców, mimo że zatrudnia w Urzędzie Miejskim prawników na etacie?
2. Czy to prawda, że mąż
przewodniczącej Rady Miejskiej w Koluszkach Anny
Szostak został zatrudniony
w koluszkowskiej spółce
komunalnej?
3. Czy to prawda, że żona
przewodniczącego Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Sławomira Sokołowskiego awansowała na sekretarkę Renaty Budziarek,
dyrektor Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Koluszkach?
4. Czy to prawda, że córka

Sławomira Sokołowskiego
została zatrudniona w koluszkowskiej spółce komunalnej?
5. Czy to prawda, że żona
radnego z „Razem dla
Gminy” Ryszarda Hejchmana jest zastępcą dyrektora
szkoły w Koluszkach?
6. Czy to prawda, że syn
radnego Ryszarda Hejchmana pracuje w MOPS-ie
w Koluszkach?
7. Czy to prawda, że wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Koluszkach Włodzimierz Wójciak zamienił się
działkami z gminą?
8. Czy to prawda, że wiceprzewodniczący Rady Miej-

skiej w Koluszkach Włodzimierz Wójciak jest na etacie
w koluszkowskim Zakładzie Usług Komunalnych?
9. Czy to prawda, że w Urzędzie Miejskim w Koluszkach pracują koledzy i rodzina Mateusza Karwowskiego?
10. Czy to prawda, że Mateusz Karwowski, do niedawna doradca burmistrza Waldemara Chałata, a obecnie
dyrektor w Urzędzie Miej-

skim w Koluszkach, jest szefem lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej?
11. Czy to prawda, że burmistrz, jego doradca i inni
działacze Stowarzyszenia
„Razem dla Gminy”, które
rządzi Koluszkami, brali
udział w marszach i demonstracjach organizowanych
przez Komitet Obrony Demokracji przeciwko polskiemu 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
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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 Turobowicach czterdzieści.

W latach 1868–1953
wieś Długie była siedzibą gminy o tej samej nazwie. Po reformie administracyjnej w 1973 r.
całą wioskę włączono
do Koluszek.
W Długiem znajduje się
Szkoła Podstawowa im.
Kornela Makuszyńskiego. Do placówki uczęszcza ok. 100 uczniów.
Szkoła posiada nowoczesną ekopracownię
i plac zabaw. Drugim
charakterystycznym
obiektem na terenie sołectwa jest Ochotnicza
Straż Pożarna w Długiem.

Na początku roku radni
Rady Miejskiej w Koluszkach przyjęli Plan
Odnowy Miejscowości
Długie. Dla Turobowic
taki dokument nie powstał. W analizie SWOT
11.475,60 zł – tyle wynosi tegoroczny fundusz sołecki Długiego
i Turobowic
wśród mocnych stron
miejscowości wskazano
m.in. atrakcyjne tereny
pod zabudowę mieszkaniową, czyste powietrze,
bliskość do ważnych
szklaków komunikacyj-

nych i dużo oddolnych
inicjatyw społecznych,
a wśród słabych stron
m.in. złą infrastrukturę
drogową, brak sieci kanalizacyjnej i gazowej,
niewystarczające
oświetlenie uliczne,
a także brak dużych
obiektów handlowych,
aptek i punktów gastronomicznych.
W ramach tegorocznego
funduszu sołeckiego
mieszkańcy Długiego
i Turobowic mają do
dyspozycji 11.475,60 zł.
W trakcie zebrania zdecydowali, by 1.500 zł
przeznaczyć na zakup

tablic kierunkowo-informacyjnych (w celu
oznakowania sołectwa),
2 tys. zł na akademię integracyjno-kulturalną

z okazji Dnia Kobiet
i Dnia Dziecka oraz 4
tys. zł na zakup składanych stołów i dwóch
ławek. Natomiast

3.975,60 zł przekazano
na zakup i montaż dziesięciu lamp oświetlenia
ulicznego.
(dawo)

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

AKCJA

POMÓŻMY NASZYM RODAKOM WE LWOWIE!
Stowarzyszenia Sympatyków Gminy Koluszki w ramach cyklu wyjazdów „Śladami historii Polski” w ostatni weekend października
zorganizowało wycieczkę
do Lwowa, w której wzięło
udział ponad 50 osób z Koluszek i okolic. Jej uczestnicy mogli poznać miasto
oraz problemy, z którymi
borykają się mieszkający
tam Polacy. Nasi rodacy we
Lwowie skupieni są wokół
polskich parafii i dwóch

polskich szkół. Działa tam
również Fundacja „Dajmy
Nadzieję”, która zajmuje się
potrzebującymi. Jej działalność jest olbrzymim wsparciem dla wielu rodzin,
a szczególnie dla polskich
rodzin mieszkających na
tamtych terenach.
W Katedrze Lwowskiej
uczestnicy wycieczki z Koluszek spotkali się z s. Lidią
Ziembowicz, która prowadzi świetlicę parafialną dla
polskich dzieci w wieku

szkolnym. W ramach działalności Fundacji „Dajmy
Nadzieję” prowadzone są
także warsztaty terapii zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnychintelektualnie
i domowe hospicjum dla
dzieci nieuleczalnie chorych.
Z inicjatywy radnego powiatu łódzkiego wschodniego Mariusza Kotyni zorganizowana została lokalna
zbiórka na rzecz Polaków
mieszkających w tym mieście. Priorytetem jest zakup
przyborów szkolnych, polskich książek, ciepłych czapek, szalików i rękawic dla
dzieci. Można również podarować różnego rodzaju
upominki, które zostaną
przeznaczone na kiermasz
dobroczynny organizowany
2 grudnia we Lwowie pod
patronatem arcybiskupa
lwowskiego.

Wsparcia można udzielać,
dokonując wpłat na konto
(należy dopisać: „Pomoc od
koluszkowian”, aby można
było sprawdzić, ile środków
udało się zebrać w ramach
tej inicjatywy). Szczegółowe informacje dotyczące
akcji pomocy dla Lwowa
można uzyskać w biurze
Stowarzyszenia Sympatyków Gminy Koluszki (ul. 11
Listopada 41 lok. 4) we
wtorki i czwartki w godzinach 18–20 oraz pod nr. tel.
534 101 802.
Liczymy na Państwa wsparcie. Będzie to wyraz naszej
solidarności w tym szczególnym okresie, kiedy pomoc
jest potrzebna bardziej niż
kiedykolwiek!
Patronat medialny nad akcją
pomocy dla Lwowa objął
portal internetowy i gazeta
NaszeKoluszki.pl.

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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WYWIAD

Nowa płyta braci Kaczmarków
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.
– Kolejne marzenie
spełnione. Na rynku
pojawiła się Wasza
druga płyta, tym
razem z pieśniami
neapolitańskimi. Skąd
pomysł na tego rodzaju repertuar?
– Wojtek: Nasz dom wypełniony jest muzyką.
Mama i tata zawsze na
coś zwrócą naszą
uwagę, coś podpowiedzą. W wybór repertuaru na płytę łączył się
także nasz menadżer,
twierdząc, że mamy pre-

dyspozycje wokalne,
które pozwolą zaśpiewać pieśni piękne, choć
niełatwe. Spróbowaliśmy, poćwiczyliśmy
i udało się. Na płycie
znalazło się siedem
pieśni wykonywanych
przeze mnie oraz siedem śpiewanych przez
Adama, a w duecie wykonaliśmy wiązankę
pieśni włoskich.
– Śpiewacie po włosku, a przecież nie
uczyliście się tego języka. Jak poradziliście

sobie z zapamiętaniem tekstów tylu
pieśni?
– Adam: Wiele utworów
znaliśmy wcześniej.
Potem przyszło nam je
powtarzać w czasie
prób, a poza tym wiele
,,podpowiada” sama
muzyka. Wokalistyczny
słuch wiąże słowa z muzyką.
– W repertuarze pieśni neapolitańskich
sprawdzało się wielu
wybitnych śpiewaków,

WYDARZENIA

jak choćby Enrico Caruso, Luciano Pavarotti, Anna German. Teraz
Wy chcecie podbić
serca słuchaczy tym
repertuarem…
– Wojtek: Zachwycamy
się melodyką tych pieśni. Technikę śpiewu
w jakimś stopniu opanowaliśmy, ale wciąż
jeszcze wszystko przed
nami. Warsztat pracy
trzeba poszerzać. Silna
konkurencja nie może
przerażać, ale ma nas
zachęcać do dalszych

prób i wysiłku. Pieśni
neapolitańskie pozwalają wkraczać w repertuar
wymagający nawet
pewnej wirtuozerii.
Niech słuchacze sprawdzą. Zachęcamy do
kupna i wysłuchania
płyty.

– Adam: Premiera naszej płyty będzie miała
miejsce w Filharmonii
Łódzkiej 9 grudnia
o godz.19. 28 stycznia
2018 r. odbędzie się tradycyjnie koncert noworoczny rodziny Kaczmarków w Koluszkach.

– Gdzie w najbliższym
czasie będzie można
Was posłuchać na
żywo?

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Zofia Cecherz

WYCIECZKA

Turniej w warcaby i pyszny konkurs Gałkowianie w Sejmie
Mieszkańcy parafii pw. św.
Trójcy w Gałkowie Dużym
dzięki uprzejmości i hojności posła Prawa i Sprawiedliwości Waldemara Budy
uczestniczyli w wycieczce
do Warszawy, która odbyła
się 26 października. Pierwszym punktem było zwiedzania Muzeum Żydów
Polskich POLIN. Wystawa
w muzeum to podróż przez

Mieszańcy osiedla Staromiejskiego wzięli udział
w II turnieju w warcaby.
Oprócz rozgrywek organizatorzy przygotowali również konkurs na najlepszy
sernik.
Turniej odbył się 21 września w budynku dawnego
Gimnazjum nr 2. Uczestnicy
rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych – młodzicy (dzieci do lat 12), juniorzy (dzieci w wieku 1316 lat) i seniorzy (młodzież
od 16 lat i starsi). W pierw-

szej kategorii zwyciężyła
Kornelia Krakowiak, drugie
miejsce zajął Olaf Krakowiak, a trzecie Michalina
Kowalczyk. Wśród juniorów
najlepszy okazał się Jakub
Danielewicz, tuż przed Miłoszem Kotkowskim. Do zaciętej rywalizacji doszło
w ostatniej kategorii. Po
emocjonujących pojedynkach pierwsze miejsce zajął
Krzysztof Kifer, drugie Przemysław Ratajski, a trzecie
ex aequo Honorata Krakowiak i Łukasz Danielewicz.

Zwycięzcy poszczególnych
kategorii otrzymali dyplomy i nagrody. W konkursie
na najlepszy sernik zwyciężyła Anna Płoszka. Nagrody
zostały ufundowane przez
radnego Rady Miejskiej
w Koluszkach Mariusza Skorzyckiego i radnego Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego Mariusza Kotynię.
Więcej zdjęć z tego wydarzenia można obejrzeć na
stronie:
www.facebook.com/Staromiejskie.Koluszki
(dw)

tysiąc lat historii. Pokazuje
współpracę i sąsiedztwo,
ale także współzawodnictwo i konflikty między
Żydami i Polakami. Następnie uczestnicy wycieczki
udali się do Sejmu, gdzie
spotkali się z Waldemarem
Budą. Poseł pokazał gałkowianom m.in. sale posiedzeń Sejmu i Senatu, kancelarie, miejsca, w których po-

słowie i senatorowie pracują w komisjach. W galerii
dla publiczności uczestnicy
wycieczki mogli oglądać odbywające się wówczas obrady Sejmu. W drodze powrotnej do Gałkowa udali
się jeszcze na grób bł. ks. Jerzego Popiełuszko na Żoliborzu.
(ew)
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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 „Tygodnia 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 Goliatem
Panie burmistrzu, przyznał
pan tym samym, że nie podołał załatwieniu sprawy,
która była pana oczkiem
w głowie. To nie kto innych
tylko pan, Waldemar Chałat, podpisał się pod decyzją
środowiskową, która spotkała się z miażdżącą krytyką Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi.
A mógł pan poczekać z wydaniem tej decyzji i uwzględnić uwagi, które mieszkańcy
składali w trakcie konsultacji społecznych. Pisali
w nich o tym wszystkim, co
zarzucił panu sąd. Trzeba
słuchać ludzi, w imieniu
których sprawuje się władzę! Ale pan wyrzucił uwagi
mieszkańców do kosza,
a decyzję wydał na trzeci
dzień (roboczy) po zakończeniu konsultacji społecznych! Co nagle, to po diable
– poucza znane przysłowie!

Doradca ds. inwestycji
do zwolnienia
A przecież ma pan doradcę
ds. inwestycji (teraz oficjalnie dyrektora ds. inwestycji,
bo ustawa zabrania tworzenia gabinetów politycznych
w samorządach). Czy on tak

panu poradził? On kazał nie
liczyć się z głosem mieszkańców? Jeśli tak, to jak się
pan przekonał, poradził źle.
Czy w związku z tym doradca odpowiedzialny za pozyskiwanie inwestorów zostanie zwolniony? Przecież to
była wasza flagowa inwestycja! Taki doradca powinien wylecieć z wielkim hukiem!

Kłamstwa w urzędowej
gazecie
Na łamach „Tygodnia w Koluszkach”, którego gmina
jest wydawcą, czytamy, że
z sądami się nie polemizuje.
A dlaczego?? Należy polemizować! Sądy nie mogą
być poza kontrolą społeczną. Autor artykułu w „TwK”
również polemizuje. I kłamie, pisząc, że „Wojewódzki
Sąd Administracyjny nie
potwierdził jakichkolwiek
uchybień ze strony Gminy
Koluszki, ani nie orzekł
w sprawie zasadności argumentów skarżących mieszkańców”. Sąd stwierdził
przecież, że decyzja środowiskowa wydana przez
burmistrza Koluszek została podjęta z istotnym naruszeniem prawa! Szczegółowo piszemy o tym na str. 1.

Jeśli sąd nie stwierdziłby
uchybień, to przecież nie
uchyliłby decyzji! Czytelnicy sami mogą zapoznać się
z uzasadnieniem sądu,
wchodząc na stronę internetową: www.orzeczenia.
nsa.gov.pl (sygnatura akt: II
SA/Łd 295/17).

Co w urzędzie wiedzą
o sądach
„Sąd nie wykazał, że zakład
w jakikolwiek szkodliwy
sposób wpływałby na środowisko czy mieszkańców”
– interpretuje dalej wyrok
autor artykułu. Pracownik
urzędu piszący do urzędowej gazety nie rozumie,
jakie jest zadanie sądów administracyjnych! Sądy te
kontrolują działalność administracji publicznej i badają, czy wydane decyzje
lub postanowienia są zgodne z przepisami prawa, nie
badają ich pod względem
merytorycznym. To na organie wydającym decyzję,
w tym przypadku burmistrzu Koluszek, ciąży obowiązek dogłębnego zbadania
sprawy. I sąd orzekł, że burmistrz Koluszek tego nie
zrobił. To było główne
uchybienie. Burmistrz bez
głębszej refleksji stwierdził,

że wszystko, co zawiera raport środowiskowy przygotowany przez inwestora
(który jest dokumentem
prywatnym), jest zgodne
z prawdą, a powinien to dogłębnie zweryfikować. Opinia mieszkańców się nie liczyła.
Sąd potwierdził jednak, na
podstawie norm zawartych
w przepisach, że przedsięwzięcie polegające na budowie zakładu przetwórstwa
i konserwowania mięsa
z drobiu na terenie ŁSSE
w Koluszkach jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco wpływać na środowisko.

szek są tak pewne, że sąd
pierwszej instancji wydał
niesprawiedliwy wyrok,
dlaczego inwestor nie zaskarży go do sądu drugiej
instancji? Czy może inwestor wspólnie z władzami
Koluszek stwierdził, że
szybciej będzie wystąpić
ponownie do burmistrza
z wnioskiem o wydanie
nowej decyzji niż dowodzić
swoich racji przed Naczelnym Sądem Administracyjnym? Zaplanuje mniejszy
zakład i ominie wtedy konieczność występowania
o pozwolenie zintegrowane… Bądźmy czujmy, nie
dajmy się zwieść!

Nie chcą udowodnić
swoich racji. Będą
budować mniejszy
zakład?

Zaglądajmy na stronę BIP!

Autor artykułu w urzędowym tygodniku „zapomniał” również napisać, że
sąd stwierdził, iż inwestor
powinien wystąpić o tzw.
pozwolenie zintegrowane.
Wydaje się je wtedy, gdy instalacje stosowane w zakładzie mogą powodować
znaczne zanieczyszczenie
środowiska. Inwestor o takie
pozwolenie nie wystąpił.
Skoro jednak władze Kolu-

I dlaczego władze Koluszek
dopiero teraz udostępniają
dokumenty dotyczące inwestycji firmy SuperDrob??
Miały taki obowiązek w czasie trwających konsultacji.
Wtedy, kiedy można było
wnosić uwagi, dostęp do
nich był utrudniony. Zdawkowe informacje umieszczano na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej, na
którą niewiele osób zagląda. Strony postępowania
(bezpośredni sąsiedzi inwestycji) były informowane za

pośrednictwem obwieszczenia, które także znajdowało się jedynie w BIP.
A kto z Czytelników był
ostatnio na stronie BIP
Urzędu Miejskiego w Koluszkach?? Proszę wchodzić, bo może okazać się, że
jesteście Państwo stroną
w jakimś postępowaniu, a o
tym nie wiecie! Tylko nie
łudźcie się, że znajdziecie
w obwieszczeniu swoje nazwisko. Co to, to nie. Sami
musicie wydedukować, czy
np. jakaś inwestycja nie będzie oddziaływać na waszą
działkę.
A co szkodziło burmistrzowi zawiadomić bezpośrednio osoby, które sąsiadują
z terenem należącym do SuperDrob, nawet jeśli nie
miał takiego ustawowego
obowiązku? Czego się bał?
Czy to nie on takim zachowaniem podsycał protesty
i konflikty na terenie gminy?
Flagowa inwestycja upadła
z powodu przygotowanych
w kompromitujący sposób
dokumentów… A jak jest
w innych sprawach, na których władzy Koluszek mniej
zależy lub nie zależy
w 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 zakwestionowane nazwy ulic dotyczą
tzw. wyzwolenia, czyli zajęcia poszczególnych miejscowości przez Armię Czerwoną, i tzw. zwycięstwa, które

odnosi się do pokonania III
Rzeszy przez ZSRR oraz
stworzenia Polski komunistycznej. Gminne uzasadnienia dotyczące nazw ulic zaopiniuje Instytut Pamięci

Narodowej.
– W przypadku nazw „Wyzwolenia” czy „Zwycięstwa”
wszystko zależy od uzasadnienia uchwały samorządu.
Jeżeli odnosi się ono wprost

do uczczenia Armii Czerwonej, to najprawdopodobniej
takie upamiętnienie zostanie uznane za niezgodne
z ustawą dekomunizacyjną
– mówi Bartosz Bijak z

łódzkiego IPN-u. – Nie musi
to jednak oznaczać, że
nazwa będzie musiała zostać zmieniona. Istnieje możliwość korekty uzasadnienia i odniesienia nazwy

„Zwycięstwa” do innych wydarzeń historycznych, które
nie będą kontrowersyjne –
podkreśla badacz.
(red.)
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Numery telefonów
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiegowschodniego – 44 714 69 77
KPP Straży Pożarnej powiatu łódzkiego-wschodniego – 44 725 69 00
Telefon alarmowy – 112
OSP Koluszki – 44 714 58 27
Pogotowie Energetyczne – 991, 468 301 531
Pogotowie Kanalizacyjne – 44 714 58 79, 507 078
873
Pogotowie Gazowe – 992
Ujęcie wody i pogotowie – 44 714 58 24
Oczyszczalnia ścieków – 44 714 58 79
Urząd Miejski w – 44 714 67 00
Urząd Stanu Cywilnego – 44 714 67 60
Urząd Pracy – 44 714 13 54
Biblioteka Miejska – 44 714 58 38
Miejski Ośrodek Kultury, Kino Odeon – 44 714 58
80
Biuro Inżyniera Gminy – 44 714 67 68
KPGK 44 714 58 45
ZUK – 44 714 04 95
MGOPS – 44 714 58 25
NZOZ Zdrowie – 44 714 08 00
NZOZ Eskulap – 44 714 50 00
NZOZ Med-Kol (POZ) – 44 714 22 22 (poradnie
spec.) 44 714 55 00

Jesteśmy też na
Facebooku

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

Dyżury aptek
29 listopada – ul. Korczaka 5
30 listopada – ul. Sikorskiego 6A
1 grudnia – ul. 3 Maja 8
2 grudnia – ul. 3 Maja 19G
3 grudnia – ul. Brzezińska 54
4 grudnia – ul. Przejazd 6
5 grudnia – ul. 11 Listopada 33
6 grudnia – ul. Żwirki 2
7 grudnia – ul. Głowackiego 20
8 grudnia – ul. Korczaka 5
9 grudnia – ul. Sikorskiego 6A
10 grudnia – ul. 3 Maja 8
11 grudnia – ul. 3 Maja 19G
12 grudnia – ul. Brzezińska 54
13 grudnia – ul. Przejazd 6
14 grudnia – ul. 11 Listopada 33
15 grudnia – ul. Żwirki 2
16 grudnia – ul. Głowackiego 20
17 grudnia – ul. Korczaka 5
18 grudnia – ul. Sikorskiego 6A
19 grudnia – ul. 3 Maja 8
20 grudnia – ul. 3 Maja 19G
21 grudnia – ul. Brzezińska 54
22 grudnia – ul. Przejazd 6
23 grudnia – ul. 11 Listopada 33
24 grudnia – ul. Żwirki 2
25 grudnia – ul. Głowackiego 20
26 grudnia – ul. Korczaka 5
27 grudnia – ul. Sikorskiego 6A
28 grudnia – ul. 3 Maja 8
29 grudnia – ul. 3 Maja 19G
30 grudnia – ul. Brzezińska 54

Pobierz archiwalne
wydania gazety na
www.naszekoluszki.pl
NAPISZ DO NAS.
Coś Cię irytuje? Chcesz nas o czymś
poinformować? Widziałeś coś, o czym
powinniśmy napisać?
Czekamy na Twoje wiadomości:
info@naszekoluszki.pl

Zamów reklame w kolejnym numerze! E-mail: reklama@naszekoluszki.pl, tel. 503 951 252
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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.
Walka z przeciwnikami
władzy przeniosła się do internetu. Jeszcze we wrześniu zablokowano dostęp do
oficjalnej strony gminy Koluszki na portalu społecznościowym Facebooku jednej
z działaczek obywatelskich.
Odpowiedź burmistrza,
w imieniu którego podpisał
się dyrektor Karwowski, na
interwencyjne pismo w tej
sprawie jest tak bezczelna

i jednocześnie grubiańska,
że warto się jej przyjrzeć.
Karwowski w imieniu burmistrz przyznaje, że jest to
oficjalna strona Koluszek.
Zaznacza, że „rolą strony
jest budowanie przyjaznej
relacji ze społecznością Koluszek, budowanie pozytywnego wizerunku gminy
Koluszki, informowanie
o ważnych sprawach..” itp.
Jak wynika z pisma bur-

mistrza, społeczność Koluszek to pan Chałat i z nim
trzeba budować przyjazne
relacje. Inaczej nie ma się
dostępu do strony – własności gminy, nie pana Chałata.
Pan Karwowski w imieniu
pana Chałat łaskawie wyjaśnia, że „dostęp do strony
został ograniczony z powodu niespełnienia standardów społeczności Faceboo-

ka.” Chciałoby się aż spytać,
więc spytam: Czy to pan,
panie Chałacie, decyduje
o tym, czy ktoś spełnia standardy czy nie spełnia?
Prześledziłem uważnie punkty standardów Facebooka.
Żaden z nich w najmniejszym stopniu nie dotyczy
obywatelskiej działaczki
z Koluszek. Ale za to żadnych standardów cywilizowanej władzy nie spełnia

pan Chałat. Będąc we
wrześniu w Koluszkach, by
skonfrontować na miejscu
ową upiorną dla mieszkańców decyzję burmistrza dotyczącą ubojni, usłyszałem,

że miejscowi mówią o nim
Gburmistrz. Już wiem dlaczego.
Artykuł ukazał się w „Gazecie Polskiej Codziennie”.
Jarosław Warzecha

skiego Klubu Sportowego. –
Przed sezonem urazy nie
pozwoliły nam rozpocząć
rozgrywek w optymalnym
składzie. Naszym celem jest
zwycięstwo w każdym kolejnym meczu. Pozytywnym
aspektem jest to, że w KKSie grają sami zawodnicy

z naszego miasta – dodaje.
Czy KKS stać na awans do
„Okręgówki”? – Nie napalamy się na to – przyznaje
Bryszewski. – Liczy się dla
nas każdy następny mecz.
Powinniśmy cieszyć się, że
mamy zdolną młodzież.
Mamy pięć grup grających

w lidze oraz jedną naborową. Powstała drużyna
B klasy złożona z zawodników, którym skończył się
wiek młodzieżowca. To powinno nas cieszyć jako zarząd oraz jako kibiców tego
klubu – uważa prezes.

SPORT

Półmetek w Łódzkiej Klasie A
Po pierwszej części sezonu
drugiej grupy Łódzkiej
Klasy A żadna z drużyn z terenu gminy Koluszki nie
zajmuje miejsca premiowanego awansem do „Okręgówki”. Najwyżej jest KKS
Koluszki, ale do lidera traci
9 punktów.

Koluszkowianie rozpoczęli
ligowe zmagania od trzech
zwycięstw z rzędu (pokonali m.in. Start Brzeziny 3:2).
W czwartej kolejce ulegli
Włókniarzowi Zgierz (0:1).
W dalszej części sezonu
„KaKSa” przeplatała zwycięstwa porażkami. W der-

bowej konfrontacji z LKSem Różyca koluszkowianie
dali sobie strzelić jedną
bramkę i w efekcie przegrali 0:1, ale z LKS-em Gałkówek wygrali aż 6:1.
– Rundę oceniam pozytywnie – mówi Konrad Bryszewski, prezes Koluszkow-
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Tabela po rundzie jesiennej
Drużyna

M. Pkt. Z.

R.

P. Bramki

1. Start Brzeziny

13 34 11

1

1

69-12

2. Błękitni Dmosin

13 28

9

1

3

51-13

3. Boruta II Zgierz

13 28

9

1

3

43-24

4. Pogoń Rogów

13 27

9

0

4

43-17

5. KKS Koluszki

13 25

8

1

4

46-12

6. Czarni Smardzew

13 25

7

4

2

29-14

7. LZS Justynów

13 21

7

0

6

32-32

8. LKS Różyca

13 21

7

0

6

48-32

9. Włókniarz Zgierz

13 19

6

1

6

29-35

10. Huragan Swędów

13 10

3

1

9

22-55

11. LKS Gałkówek

13

8

2

2

9

11-46

12. LKS Kalonka

13

7

2

1

10 21-80

13. Zamek Skotniki

13

7

2

1

10 13-63

14. Sport Perfect Łódź

13

5

1

2

10 18-40

