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Uczniowie I LO 
w Sejmie
W grudniu uczniowie  I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Henryka Sienkiewicza 
w Koluszkach wzięli udział w wycieczce 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Po  
izba niższej parlamentu oprowadził ich 
Waldemar Buda - wiceminister funduszy 
i polityki regionalnej.
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Różyca jedyną 
niepokonaną drużyną
Po rundzie jesiennej LKS Różyca zajmu-
je pozycję lidera drugiej grupy łódzkiej 
Klasy A. Co więcej, Różyca okazała się 
jedyną niepokonaną drużyną roku 2019 
w województwie łódzkim. O mocnych 
stronach swojego zespołu oraz o przygo-
towaniach do rundy rewanżowej opowie-
dział nam trener Kornel Błażejewski.

STR. 8

KONCERT KOLĘD

24 grudnia o godz. 23.15 
w kościele pw. św. Ka-
tarzyny Aleksandryjskiej 
w Koluszkach odbędzie się 
koncert kolęd w wykona-
niu grupy „Armia Pana”. 
Wstęp wolny. Zapraszamy!

Wywiad 
z komendantem
Wśród różnorodnych akcji ratunkowych 
pożarów mamy ok. 20%. Przybywa wy-
padków drogowych. W ostatnim czasie 
nękają nas też wybuchy gazu, nawet 
ze skutkami śmiertelnymi - mówi bryg. 
mgr inż. Krzysztofem Supera,  komen-
dant powiatowy Państwowej Straży Po-
żarnej powiatu łódzkiego wschodniego.

STR. 7
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Ze zmian w organizacji ruchu 
bardzo niezadowoleni są na-
tomiast zarówno mieszkańcy 
osiedla Natolin, którzy do-
jeżdżają tamtędy do swoich 

domów, jak i inni mieszkańcy przyjeżdża-
jący m.in. do pobliskiej myjni samocho-
dowej czy innych punktów usługowych. 
Wyrażają to m.in. we wpisach w inter-
necie: „Chyba komuś się nudzi, że siedzi 
i wymyśla takie głupoty. Proponuję zrobić 
zakaz przejazdu przez ul. Brzezińską na 
wprost ze wszystkich przecinających ją 
ulic dla zwiększenia bezpieczeństwa”. 
„Tragedia!!! Kierowanie samochodów na 
ul. Natolińską, gdzie przejazd jest mocno 
utrudniony (w miejscu skrzyżowania ul. 
Natolińskiej i ul. 8 Marca), jest pomysłem 
absurdalnym! Natomiast wjazd od strony 
ul. Polnej wiąże się z szybką wymianą za-
wieszenia w samochodzie, gdy jeździ się 
po tych dziurach. Jeśli planowana była 
taka zmiana, to powinna zostać położona 
nowa nawierzchnia na ul. Polnej!!!”.

W odpowiedzi na pismo przewodniczą-
cej zarządu osiedla Natolin Ilony Węgrzyn 
z prośbą o przywrócenie poprzedniej 

organizacji ruchu Mateusz Karwowski, 
dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwo-
ju Gospodarczego Urzędu Miejskiego 
w Koluszkach, napisał, że „wprowadzo-

na organizacja ruchu została wykonana 
zgodnie z obowiązującymi przepisami”. 
Urzędnik tłumaczy to poprawą bezpie-

czeństwa „poprzez wymuszenie zmniej-
szenia prędkości pojazdów poruszających 
się po ulicy Sienkiewicza poprzez zakaz 
jazdy na wprost przy jednoczesnym naka-

zie jazdy w prawo lub w lewo”. 
- Ale zmniejszenie prędkości na tym 

skrzyżowaniu można było wymóc także 

w inny sposób, wprowadzając np. skrzy-
żowanie równorzędne. Wszyscy użytkow-
nicy ruchu musieliby wtedy zatrzymać się 
w tym miejscu, ale mogliby jechać prosto 
ul. Sienkiewicza – mówi pan Tomasz, 
jeden z mieszkańców osiedla Natolin.

Z powodu zmienionej organizacji 
zwiększył się ruch pojazdów na sąsied-
nich ulicach, m.in. na ul. Próchnika, ul. 
Jagiellońskiej i ul. Natolińskiej, za to 
zmniejszył się na ul. Sienkiewicza, ale 
część jej mieszkańców musi kluczyć po 
osiedlowych uliczkach, by dojechać do 
swoich posesji i wyjechać z nich. Proble-
mu z dojazdem do ul. Brzezińskiej, czyli 
głównej drogi dojazdowej do osiedla, nie 
mają natomiast osoby mieszkające przy 
ul. Sienkiewicza na odcinku między ul. 
Brzezińską a ul. 8 Marca. Na tym odcinku 
mieszka m.in. burmistrz Koluszek Walde-
mar Chałat. Mieszkańcy zastanawiają się 
więc, czy zmiana organizacji ruchu nie 
była podyktowana chęcią zmniejszenia 
liczby pojazdów przejeżdżających pod 
oknami burmistrza...

(an)

Komu służy nowa organizacja ruchu?
#DROGI

Na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i ul. 8 Marca w Koluszkach zmieniono niedawno organizację ruchu. Od kilku ty-
godni, jadąc ul. Sienkiewicza w obu kierunkach, nie można przejechać na wprost przez to skrzyżowanie. Obowią-
zuje tam nakaz skrętu w prawo lub w lewo w ul. 8 Marca. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Koluszkach tłuma-
czą to troską o poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. 

XIV edycja Wieczoru Gór i Przygody  
Za nami kolejna już odsłona Wie-

czoru Gór i Przygody, którego pomy-
słodawcą i organizatorem od 14 lat 
jest Paweł Lewiak, dyrektor I Liceum 
Ogólnokształcącego w Koluszkach. 

W grudniowe popołudnie wszyscy, 
którzy kochają podróże, mieli okazję 
posłuchać historii o ciekawych wy-
prawach i obejrzeć piękne fotografie 
z miejsc odwiedzanych przez gości 
wieczoru – Agnieszkę Paź-Kerner (Ma-
dera), Piotra Jabłońskiego (Sumatra), 
Krzysztofa Grzelaka (Islandia, Wyspy 
Owcze). Na Zugspitze w Alpy Bawar-
skie zabrał zgromadzonych na sali 
gospodarz wieczoru Paweł Lewiak. 
A postać Zbyszka Łuczaka, twórcy 
popularnego łódzkiego Explorers 
Festival, i jego wielką miłość do gór 
przybliżył Jacek Karczewski. Trady-

cyjnie w trakcie wieczoru można było 
skosztować turystycznych kanapek 
z pasztetem lub dżemem.
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Andre i zespół Hit Boyz wystą-
pili podczas Dożynek Powiato-
wo-Gminnych w Amfiteatrze 

Parku Miejskiego w Koluszkach.

Buda Waldemar – otrzymał 
najwięcej głosów w Koluszkach 
w wyborach parlamentarnych 

w 2019 roku. Wiceminister funduszy 
i polityki regionalnej często spotyka 
się z koluszkowianami, organizuje 
pokazy filmowe oraz wydarzenia 
sportowe i kulturalne.

C ypr - dyrektor I Liceum Ogól-
nokształcącego w Koluszkach 
Paweł Lewiak spędził dziesięć 

dni września na Cyprze w ramach 
„Erasmus+”, czyli unijnego programu 
edukacyjnego. W projekcie wzięło 
udział około trzydziestu uczestni-
ków. Wszyscy uczestniczyli w szkole-
niach i warsztatach.

D iety – samorządowcy z Rady 
Miejskiej w Koluszkach oraz 
Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego wraz z rozpoczęciem 
nowej kadencji przyznali sobie pod-
wyżki diet. Po publiczne pieniądze 
wyciągnęli rękę radni wybrani z list 
Razem dla Gminy, Koalicji Obywa-
telskiej Platforma .Nowoczesna, SLD 
Lewica Razem i PSL.

E kstremalna Droga Krzyżowa 
– po raz kolejny koluszkowia-
nie dali świadectwo wiary. 

W nocy z 5 na 6 kwietnia, w trud-
nych warunkach atmosferycznych, 
na trasę czerwoną (42 km) wyruszyło 
130 osób, a na niebieską (31 km) 65 
osób.

Fundusz Sprawiedliwości – 
w 2019 roku w Koluszkach 
przy ul. 11 Listopada 41 (lok. 

4) powstał Punkt Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przestępstwem. 
Znajdą tam wsparcie mieszkańcy ca-
łego powiatu łódzkiego wschodniego. 
Nieodpłatna pomoc świadczona jest 
pokrzywdzonym przestępstwem lub 
członkom ich rodzin, a także świad-
kom przestępstw, w tym młodzieży 
i dzieciom. Punkt współfinansowany 
jest ze środków Funduszu Sprawie-
dliwości, którego dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwości.

G dańsk - grupa mieszkańców 
Koluszek i Rogowa w piątek 
4 października 2019 roku 

wyruszyła na wycieczkę do Gdańska. 
Zwiedzili Westerplatte, Muzeum 
Poczty Polskiej w Gdańsku, Ratusz 
Staromiejski, Park Oliwski i Katedrę 

Oliwską. Patronat nad wydarzeniem 
objął wiceminister Waldemar Buda.

H enryk Jastalski – prawie 100 
osób wzięło udział w Biegu 
dla Bohaterów, który odbył 

się w sobotę 31 sierpnia 2019 roku, 
w przeddzień 80. rocznicy wybu-
chu II wojny światowej, na boisku 
Państwowej Straży Pożarnej w Ko-
luszkach. Wspominano bohatera 
narodowego Henryka Jastalskiego, 
pochodzącego z Koluszek harcerza, 
żołnierza, wywiadowcę. Biegowi 
towarzyszył piknik, podczas które-
go największą atrakcją była wizy-
ta prawdziwego husarza na koniu. 
Wydarzenie zorganizowało Stowarzy-
szenie Sympatyków Gminy Koluszki 
przy współpracy z partnerami i spon-
sorami.

Inwestycje – w październiku 2019 
roku PKP SA otworzyły oferty 
w przetargu na przygotowanie do-

kumentacji projektowej dla budowy 
nowego dworca w Koluszkach. Prace 
budowlane powinny rozpocząć się 
w kwietniu 2021 roku, a zakończenie 
planowane jest na wiosnę 2022 roku. 
W ramach inwestycji zaplanowano 
budowę nowego dworca w nowej lo-
kalizacji (przy przejściu podziemnym 
od strony ul. 3 Maja) wraz z rozbiór-
ką istniejącego budynku dworca. 
Projektant ma nawiązać – w formie 
architektonicznej – do dawnego 
budynku dworcowego, modernistycz-
nych akcentów architektonicznych 
znajdujących się w pobliżu planowa-
nego budynku.

J asna Góra – 250 pielgrzymów 
z Koluszek i Brzezin wzięło 
udział w XXVIII Pieszej Piel-

grzymce z Koluszek na Jasną Górę 
oraz w XI Pieszej Pielgrzymce z Brze-
zin na Jasną Górę. Na ostatnim 
postoju, w Rędzinach, pielgrzymkę 
odwiedził metropolita łódzki ks. 
abp Grzegorz Ryś, zapowiadając, 
że w 2020 roku będzie z nami szedł 
pierwszego dnia pielgrzymki, czyli 
z Koluszek do Moszczenicy.

KKS Koluszki – w tym roku 
Koluszkowski Klub Sportowy 
wywalczył awans do Łódzkiej 

Klasy Okręgowej. W decydującym 
momencie podopiecznym trenera 
Mariusza Gajka wystarczył remis 
w derbach z LKS Różyca. Dodatkowo 
najlepszym strzelcem Łódzkiej Klasy 
A został koluszkowianin Jakub Perek

L isowice – po raz trzeci w Liso-
wicach odbyły się zawody bie-
gowe organizowane przez grupę 

Pietrzyk Running Team. Zawodnicy 
mieli do pokonania dystans 10,5 km 
przez mocno pofałdowany i urozma-
icony teren.

M istrz Polski – w 2019 roku 
Jakub Długosz wywalczył 
kolejny tytuł Mistrza Polski 

w zawodach Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego. Wcześniej uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Koluszkach się-
gnął po zwycięski tytuł cztery lata 
wcześniej roku.

N owe stawki – od 1 maja 2019 
r. mieszkańcy gminy Koluszki 
oraz działkowcy muszą płacić 

więcej za wywóz odpadów komunal-
nych. Opłaty wzrosły z 8 zł na 17,50 
zł miesięcznie od osoby w przypadku 
odpadów segregowanych oraz z 17 
zł na 35 złotych od osoby za odpady 
niesegregowane.

O SP Wierzchy – w sierpniu 
odbył się tam Piknik Patrio-
tyczno-Rodzinny. Każdy mógł 

bezpłatnie skorzystać z wielu atrak-
cji. Stowarzyszenie Sympatyków 
Gminy Koluszki, przy współpracy 
z partnerami, przygotowało m.in. 
rekonstrukcję historyczną, pokaz 
strażacki, filmy o Cudzie nad Wisłą, 
pokaz rowerów poziomych, pokaz 
motorów, konkursy dla dzieci oraz 
żurek i słodki poczęstunek.

P odatki – w 2019 roku Rada 
Miejska podniosła podatek od 
nieruchomości, czyli od bu-

dynków mieszkalnych i związanych 
z działalnością gospodarczą, a także 
komórek, garaży i gruntów, których 
są właścicielami. Za przyjęciem 
uchwały w tej sprawie głosowali rad-
ni wybrani z list Razem dla Gminy 
i SLD. Przeciw byli radni z PiS.

R ybiński Andrzej, Tacy Sami, 
Honorata Skarbek, Dawid 
Kwiatkowski, The Postman, 

After Party – z takimi zespołami 
i wykonawcami bawili się kolusz-
kowianie podczas tegorocznych Dni 
Koluszek.

Specjalna Strefa Ekonomicz-
na – w październiku 2019 roku 
eksperci z ŁSSE zachęcali osoby 

samozatrudnione oraz mikro, małe 
i średnie przedsiębiorstwa z całe-
go województwa do inwestowania 
w pracowników i rozwój ich kompe-
tencji. W ramach programu Strefa 

RozwoYou 2 w parku w Koluszkach 
stanął kamper, w którym doradcy 
służyli pomocą przy wypełnianiu 
aplikacji.

Śpiewająca Rodzina Kaczmar-
ków wydała w 2019 roku pierw-
szą wspólną płytę pt. „Najpięk-

niejsze melodie świata”. Znajdują 
się na niej wielkie przeboje muzyki 
rozrywkowej oraz wiązanki melodii 
z rożnych stron świata. Płyta cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem, co 
świadczy o niezwykłej popularności 
pochodzących z Koluszek artystów, 
którzy niewątpliwie mogą być chlubą 
naszego miasta.

T ort - mieszkańcy Koluszek 
świętowali w 2019 roku 70-le-
cie nadania praw miejskich 

naszemu miastu. 31 marca władze 
gminy zaprosiły koluszkowian przed  
budynek Urzędu Miejskiego, gdzie 
wspólnie skosztowali „urodzinowe-
go” tortu i obejrzeli pokaz laserów. 
Wcześniej w kościele pw. NPNMP od-
była się Msza Święta, a dzień później 
w Miejskim Ośrodku Kultury zorgani-
zowano okolicznościową galę.

U  Lenarta – w znanej koluszko-
wianom sali bankietowej odbył 
się koncert charytatywny na 

rzecz Bartka Szolca. Wystąpili m.in. 
wokaliści z I LO im H. Sienkiewicza 
w Koluszkach, zespół „White muf-
fins”, Popek, Jacek Malanowski oraz 
Kamil Wrona. Wydarzenie popro-
wadziła aktorska para Dorota Deląg 
i Sebastian Wątroba. Tego wieczoru 
organizatorzy zebrali 10 769,77 zł na 
leczenie Bartka.

W itryna literacka – projekt 
o takim tytule realizuje 
księgarnia Skład Główny 

przy ul. Brzezińskiej w Koluszkach. 
Celem tego przedsięwzięcia jest 
prezentowanie koluszkowianom 
lokalnych pisarzy, poetów, artystów. 
Do tej pory odbyły się cztery edy-
cje wystaw: „Pisarze z sąsiedztwa”, 
„Młodzi piszą”, „Od Kościuszki do 
Orła Białego” oraz „Kolaże Marty 
Motyl”.

Z akład przetwórstwa mięsa 
w strefie ekonomicznej – 
w 2019 roku firma Starmeat 

została nowym inwestorem w strefie 
ekonomicznej w Koluszkach. Firma 
planuje zatrudnić 200 osób. Budowa 
zakładu ma zakończyć się w pierw-
szym kwartale 2020 roku.

(jp)

OD A DO Z, CZYLI SUBIEKTYWNE PODSUMOWANIE 2019 ROKU
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Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego 
W grudniu uczniowie  I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach wzięli 
udział w wycieczce do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Po  izbie niższej parlamentu oprowadził ich 
Waldemar Buda - wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Firma odzieżowa zatrudni 

SZWACZKI 

Proponowane 
stałe zatrudnienie,

oraz prasowaczki i osoby 
do pomocy przy organizacji 

pracy szwalni.
Serdecznie zapraszamy. 

Tel. +48  730 222 048

REKLAMY
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z wizytą w Sejmie
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REKLAMY

P
roblematykę związaną 
z tzw. chaosem archi-
tektoniczno-budowlanym 
w Koluszkach podej-
mowałam już w kilku 

artykułach zamieszczanych w mie-
sięczniku „NaszeKoluszki.pl”. 
Wracam jednak do tematu pod 
wpływem uwag, jakie zgłaszają 
mieszkańcy, pytając o formę usług 
na terenie tzw. wtorkowego ryn-
ku, które nie zmieniają charak-
teru od wielu, wielu lat. A miało 
być tak świetnie i nowocześnie… 
Dwa lata temu rozgorzała dysku-

sja wokół projektu przeniesienia 
handlu na nowy teren, za budyn-
kiem ,,Biedronki”. Stary rynek 
miał zaś zmienić się w miejsce 
spotkań, relaksu i spacerów wokół 
fontanny. I nic z tego nie wyszło.

W każdy wtorek wciąż na 
koluszkowskim rynku pojawiają 
się mniejsze lub większe sto-
iska z warzywami czy ubraniami. 
Kamienie ,,wrośnięte” mocno 
w podłoże nie ułatwiają jednak 
ustawienia punktów sprzedaży, 
a klientom chodzić po nich także 
nie jest łatwo. Jeśli pogoda nie 
sprzyja, to obcasy grzęzną w bło-
cie.

Nie można też pogodzić się 
z faktem, że na całej rynkowej 
przestrzeni brak jest śmietni-
ków z możliwością segregacji 

odpadów. Nie ma także zwykłych 
koszy, do których można wrzucić 
odpady. Zaopatrzenie i korzy-
stanie z bieżącej wody również 
nie jest możliwe. A parkowanie 
samochodów i innych pojazdów 

w okolicach rynku nie należy do 
zadań łatwych, dlatego dość czę-
sto sypią się mandaty. Problemem 
jest także dojście do targowiska, 
ponieważ ulice prowadzące do 
niego są mocno zdewastowane, 
a uszkodzone płyty chodnikowe 
stanowią zagrożenie dla pieszych, 
szczególnie w okresie zimy.

Zapytałam więc w imieniu 

mieszkańców dyrektora Wydziału 
Inwestycji i Rozwoju Gospodar-
czego Urzędu Miejskiego w Ko-
luszkach Mateusza Karwowskiego, 
co stało się z projektem budowy 
nowego targowiska. Usłyszałam, 
że z uwagi na cenę zaoferowaną 
w postępowaniu przetargowym nie 
będzie on realizowany. – Kwota za 
prace zbrojeniowe i budowlane 
przewyższała o 200 proc. dotych-
czasowy kosztorys – stwierdził 
dyrektor Karwowski. – W związku 
z tym w budżecie na 2020 r. nie 
uwzględniono tego projektu, po-
nieważ nie ma on pokrycia finan-
sowego – dodał. Urzędnik zapew-
nia, że kompleksowa przebudowa 
rynku i terenu wokół niego na 
pewno się rozpocznie, ale jej ter-
min nie został nadal określony…

To niezbyt optymistyczne fakty. 
Ważna jest przecież przestrzeń 
publiczna, która mogłaby stano-
wić miejsce integracji społecznej, 
gdyby klienci, jak i sprzedawcy 
towarów na koluszkowskim rynku 
mieli do dyspozycji estetyczny 
i funkcjonalny teren. Tradycja 
musi iść w parze z postępem, 
a modernizacja takich miejsc jak 
rynek już dawno powinna nastąpić 
także w naszym mieście.

ZOFIA CECHERZ

W tej przestrzeni nadal nic się nie zmieni
KOMENTARZ

DYREKTOR KARWOWSKI ZAPEWNIA, ŻE KOMPLEKSO-
WA PRZEBUDOWA RYNKU I TERENU WOKÓŁ NIEGO NA 
PEWNO SIĘ ROZPOCZNIE, ALE JEJ TERMIN NIE ZOSTAŁ 
NADAL OKREŚLONY

ZAREKLAMUJ SIĘ 
W MIESIĘCZNIKU

NASZEKOLUSZKI.PL
NAPISZ DO NAS: 
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W SŁUŻBIE INNYM
WYWIAD

Ile lat nosi pan strażacki mundur 
i czy został pan strażakiem z wy-
boru, z przypadku czy za namową 
innych osób?
Mundur strażacki noszę już dwadzie-
ścia dwa lata i jestem z tego bardzo 
dumny. Na stanowisko komendanta 
Państwowej Straży Pożarnej w Ko-
luszkach zostałem powołany ponad 
dwa lata temu. O  wyborze zawodu, 
a raczej służby, zdecydowały trady-
cje rodzinne. Mój ojciec był czynnym 
strażakiem w OSP Drzewce, w gminie 
Lipce Reymontowskie. Interesowały 
mnie jego pasje i zajęcia. Trudno 
było nie zaangażować się emocjonal-
nie wtedy, gdy na bezdechu pędził 
do budynku straży, słysząc wcześniej 
alarm. Ale przyznam, że tak na-
prawdę chciałem zostać piłkarzem, 
trenowałem ciężko i chętnie, ma-
rząc o piłkarskiej karierze. Kończąc 
szkołę średnią, nie miałem jednak 
propozycji gry w klubach z wyższych 
lig, więc wybrałem studia w Szkole 
Głównej Służby Pożarniczej w War-
szawie, którą ukończyłem w roku 
2002 z tytułem magistra inżyniera. 
Tym samym wybrałem zawód straża-
ka i nie żałuję tej decyzji. 

Ale nie przestał pan przecież ko-
chać piłki… 
Tak, dalej trenuję i zachęcam do 
tego moich współpracowników, re-
alizując przyjęte dawno wskazania, 
że sprawność fizyczna jest niezbędna 
w pracy, jaką wykonują strażacy. 
Będąc trenerem Kadry Polski Stra-
żaków, doprowadziłem drużynę do 
sukcesów na arenie międzynarodo-
wej. Między innymi w ostatnich mi-
strzostwach świata, które odbyły się 
w Holandii, zajęliśmy piąte miejsce. 
Zaś jako trener kadry województwa 
łódzkiego doprowadziłem drużynę 
strażaków już pięciokrotnie do tytu-
łu Mistrza Polski, ostatnio w Spale. 

Imponujący pamiątkowy puchar stał 
się symbolem zwycięstwa, a jedno-
cześnie jest wyróżniającą się ozdobą 
wśród innych odznaczeń, jakich spo-
ro jest w gabinecie komendanta.

Jakie nowe wyzwania i plany 
chciałby pan realizować?
Praca jest dla mnie poważnym 
wyzwaniem. Zawsze z powagą 
i odpowiedzialnością podchodzę 
do powierzonych zadań, a sprawy 
trudne, i często zaskakujące w na-
szej pracy, staram się rozwiązywać 
w sposób profesjonalny.Co do pla-
nów, przyznaję, że jest ich niemało, 
ale zależy wiele od środków finanso-
wych. Na pewno chciałbym w przy-
szłym roku rozpocząć modernizację 
boiska i przeprowadzić remont 

elewacji na budynku głównym sie-
dziby naszej komendy w Koluszkach. 
Sprzęt ratowniczo-gaśniczy mamy 
dobry, ale przewidziany jest także 
zakup dwóch nowych samochodów 
operacyjnych. Powstał również plan 
budowy drugiej jednostki ratowni-
czo-gaśniczą, a właściwie posterunku 
w gminie Rzgów lub Tuszyn. Tym 
samym wzrośnie liczba etatów stra-
żackich w naszym powiecie.

Jak wygląda obsada kadrowa ko-
luszkowskiej komendy PSP?
Nie mam poważniejszych proble-
mów z kadrą. Obecnie na terenie 
Koluszek w naszej komendzie za-
trudnionych jest 56 osób. Spełniają 
zadania różnorodne, w zależności od 
powierzonych zadań.Aktualnie jest 

jeden wakat na stanowisku dowódcy 
jednostki ratowniczo-gaśniczej. Mam 
dobre kontakty z władzami samo-
rządowymi, doskonale też układa 
się nasza współpraca z Ochotniczą 
Strażą Pożarną w Koluszkach. 

Do jakich akcji najczęściej jeste-
ście wzywani na terenie naszego 
powiatu?
Wśród różnorodnych akcji ratun-
kowych pożarów mamy ok. 20%. 
Przybywa wypadków drogowych. 
W ostatnim czasie nękają nas też 
wybuchy gazu, nawet ze skutkami 
śmiertelnymi.

Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁA ZOFIA CECHERZ 

Rozmowa z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego 
bryg. mgr. inż. Krzysztofem Superą.

Komendant Krzysztof Supera (z prawej) z pucharem Mistrza Polski Strażaków PSP w Halowej Piłce Nożnej
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O przebiegu rundy jesiennej 
Na pewno jesteśmy zadowoleni 

z osiągniętego wyniku w tej rundzie. 
Kończymy tak naprawdę tylko z jednym 
remisem. Ktoś może powiedzieć, że nie 
jest to żaden wyczyn, ponieważ to niski 
poziom rozgrywkowy, jednak rywali-
zowaliśmy nie tylko w Klasie A. Daleko 
udało nam się zajść również w okrę-
gowym Pucharze Polski, bo dotarliśmy 
do półfinału. Odpadliśmy dopiero po 
rzutach karnych w meczu z rezerwami 
ŁKS Łódź.

O mocnych stronach drużyny 
Mocnymi stronami zespołu są ko-

lektyw oraz atmosfera, którą udało się 
zbudować. Myślę, że właśnie to jest 
kluczem osiąganych przez nas wyników, 
ponieważ udało się naprawdę fajnie 
zlepić ten zespół. Dobrą atmosferę 
czuć zarówno w szatni, jak i na me-
czach. To właśnie w głównej mierze 
przyczyniło się do osiągnięcia dobrych 
wyników. 

O zwycięstwie 8:1 z Borutą II 
Zgierz 

Najbardziej utkwiło mi w pamięci 
spotkanie z Borutą Zgierz. Był to dla 
nas przełomowy mecz. Mimo że wygry-
waliśmy wszystko do tego momentu, 
to w tym spotkaniu dało się zauważyć 

szczególnie dużo chęci i mobilizację 
zawodników. Wysokie zwycięstwo, 
jakie udało się wtedy osiągnąć, było 
jeszcze większym utwierdzeniem więzi 
chłopaków w szatni i pozwoliło w przy-
szłości, w kolejnych meczach występo-
wać z jeszcze większym rozmachem.

 
O celach na rundę wiosenną

Obecnie jesteśmy liderem, mamy 
cztery punkty przewagi nad drugim 
Włókniarzem Zgierz. Zawodnicy zawsze 
grają po to, żeby wygrać. To jest liga 
amatorska, ale wszyscy naprawdę robią 
w drużynie to, co naprawdę lubią. Je-
żeli nie będziemy grać słabiej niż w tej 
rundzie, to powinniśmy zakończyć 
sezon awansem.

 
O występach w wojewódzkim Pu-
charze Polski w futsalu

Po dwóch wygranych kolejno 
z Górnik 1956 Łęczyca 6:3, a następnie 
FC10 Zgierz 4:0 z pierwszego miejsca 
w grupie awansowaliśmy do półfinału. 
Tam trafiliśmy na drużynę KS Hurtap 
Łęczyca Junior i po zaciętym spotkaniu 
przegraliśmy 1:3. Ze względu na termin 
tego turnieju nie udało się nam ze-
brać odpowiedniej liczby zawodników 
i dołączyło do nas kilku graczy z innych 
klubów.  

O przygotowaniach 
Na pierwszym treningu spotkamy się 

29 stycznia. Trzy dni później rozegramy 
pierwszy sparing z czwartoligowymi 
rezerwami ŁKS Łódź. Zmierzymy się 
również z rezerwami Widzewa Łódź oraz 
Wartą Sieradz. Grę kontrolną rozegramy 
także z występującą w Skierniewickiej 

Klasie Okręgowej Olimpią Jeżów oraz 
z Pilicą Przedbórz, która na co dzień gra 
w piotrkowskiej „okręgówce”. Stawkę 
uzupełniają jeszcze spotkania z rywala-
mi z naszego szczebla rozgrywkowego. 
Będą to drużyny KKS Włókniarz Konstan-
tynów Łódzki oraz Jagiellonia Tuszyn. 

(jp)

Różyca jedyną niepokonaną drużyną
#SPORT

Po rundzie jesiennej LKS Różyca zajmuje pozycję lidera drugiej grupy łódzkiej Klasy A. Co więcej, Różyca okazała 
się jedyną niepokonaną drużyną roku 2019 w województwie łódzkim. O mocnych stronach swojego zespołu oraz 
o przygotowaniach do rundy rewanżowej opowiedział nam trener KORNEL BŁAŻEJEWSKI.


