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Radni dali 
sobie podwyżki

Samorządowcy z Rady Miejskiej w Koluszkach oraz Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z rozpoczęciem 
nowej kadencji przyznali sobie podwyżki diet. - Czy radnym doszło obowiązków? – dopytywał radny Michał Sudow-
ski podczas sesji, na której głosowano nad uchwałą w tej sprawie. 

WIĘCEJ NA STR. 3

WZROSŁY DIETY W SAMORZĄDACH

KKS W „OKRĘGÓWCE”
STR. 8

Trzeba próbować naprawić 
każde zło
- Podobnie jak w całej Polsce również na terenie po-
wiatu łódzkiego wschodniego dominuje przestępczość 
pospolita, czyli głównie kradzieże i włamania - mówi 
insp.  Krzysztofem Dąbrowskim,  komendant  Komendy 
Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego.

STR. 5

Ogłoszono stan 
suszy
Można już składać wnioski do urzędów gmin o oszacowa-
nie szkód w związku z ogłoszeniem stanu suszy w woje-
wództwie łódzkim. Trzeba zrobić to przed żniwami, aby 
uprawy były jeszcze na polach. W gminie Koluszki susza 
dotknęła głównie uprawy zbóż jarych, ozimych i rzepaku.

STR. 4

Pomoc dla 
pokrzywdzonych
W Koluszkach działa Punkt Pomocy Osobom Pokrzyw-
dzonym Przestępstwem. Poszkodowani mogą otrzymać 
pomoc materialną w postaci m.in.  pokrycia  kosztów 
świadczeń zdrowotnych i lekarstw, czasowego zakwa-
terowania, bonów żywnościowych, odzieży.

STR. 6
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W Wierzchach strażacy są zawsze na posterunku
#NaszeSołectwa

W liczącym niewiele ponad 130 
mieszkańców sołectwie Wierz-
chy od lat funkcjonuje Ochotni-
cza Straż Pożarna. – Każdy z nas 
może się czuć bezpiecznie 
właśnie dlatego, że strażacy są 
zawsze na swoim posterunku. 
Możemy na nich liczyć – mówi 
50-letnia mieszkanka sołectwa. 

Wierzchy znajdują się we wschod-
niej części powiatu łódzkiego 
wschodniego. Graniczą bezpo-
średnio z trzema sołectwami: 

Świny, Kazimierzów i Długie-Turobowice. 
Wierzchy zajmują powierzchnię 412,6 ha, 
czyli około 2,60 proc. powierzchni całej 
gminy. 

Centralnym punktem miejscowości jest 
skrzyżowanie drogi powiatowej nr 2918E 
Zygmuntów – Długie – Wierzchy – Jeżów oraz 
drogi gminnej. Przez Wierzchy płynie rzeka 
Rawka, która jest najdłuższym prawobrzeż-
nym dopływem Bzury. Na końcu miejscowo-
ści oraz przy skrzyżowaniu drogi gminnej 
i powiatowej znajdują się kapliczka oraz 
dwa krzyże. 

W 1926 roku w Wierzchach powstała 
Ochotnicza Straż Pożarna. – Nasze hasło 
„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” 

w najlepszy i najkrótszy sposób streszcza 
misję, którą wypełniamy o każdej porze 
dnia i nocy – mówi Leszek Dziedzic, który od 
ponad ośmiu lat sprawuje funkcję prezesa 
OSP Wierzchy. – Nasza służba nie zna granic 
administracyjnych, dlatego niesiemy pomoc 
nie tylko mieszkańcom naszej gminy, ale 
również okolicznych powiatów. Z powodze-
niem występujemy również w zawodach 
strażackich. Mamy drużyny żeńską i męską 
– wyjaśnia. 

W dniu św. Floriana, patrona strażaków, 
Leszek Dziedzic zaprosił druhny i druhów 
z zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych 
na wspólne świętowanie w remizie stra-
żackiej w Wierzchach. Ważną częścią tego 
wydarzenia było poświęcenie i oddanie 
do użytku OSP nowo zakupionego wozu 
strażackiego. Pojazd kosztował 440 tys. zł. 
Zakup został dofinansowany ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. W trakcie uroczystości 
prezes OSP Wierzchy Leszek Dziedzic uho-
norował wiele osób za wspieranie jednostki. 
Okolicznościowe nagrody otrzymali m.in. 
obecny wiceminister inwestycji i rozwoju 
Waldemar Buda, burmistrz Koluszek Walde-

mar Chałat i radny Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego Mariusz Kotynia. 

Rolę Ochotniczej Straży Pożarnej doce-
niają mieszkańcy Wierzchów i decydują się 
doposażać jednostkę ze środków tzw. fun-
duszu sołeckiego. W tym roku mają do dys-
pozycji w sumie 11 530,69 zł. Z tego 6 000 
zł przeznaczyli na zakup defibrylatora dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej, a 3 030,69 zł 

na zakup artykułów gospodarstwa domowe-
go na potrzeby sołectwa z wykorzystaniem 
do przygotowania spotkań mieszkańców. 
Pozostałe środki zostaną wydane na zakup 
ubrania specjalnego przeciw ukąszeniu 
owadów dla OSP, a także na przygotowanie 
i organizację pikniku rodzinnego w połącze-
niu z zawodami rekreacyjnymi. 

(jp)

Szlachcic z Koluszek w Ameryce
Utwór Henryka Skwarczyńskiego pt. 
,,Szlachcic z Koluszek w Ameryce” 
nie może być obojętny mieszkańcom 
naszego miasta i gminy. Sam tytuł 
sugeruje konieczność przeczytania 
książki, której treść od pierwszych 
stron zaciekawia, a momentami 
wzrusza.

Henryk Skwarczyński nie odcina się 

od korzeni i ujawnia w wielu swoich 

utworach emocjonalne przywiązanie 

do kraju oraz do miejsca swojego 

urodzenia, czyli Felicjanowa koło Koluszek. 

Tu przyszedł na świat w 1952 r. i tu spędził 

kilka najmłodszych lat życia. Drewniana chata 

pobudowana przez dziadka pisarza do dziś stoi 

w pobliżu torów i na pewno nie wskazuje ona 

na stan ,,posiadania”, ale odzwierciedla stan 

,,bycia”. Słowo ,,szlachcic” użyte w tytule 

książki także nie wiąże się z herbem i bogac-

twem, lecz ze świadomością, że „intelekt to 

rodzaj szlachectwa, które zobowiązuje”.

Studia polonistyczne na Uniwersytecie War-

szawskim, doktoranckie w Instytucie Filozofii 

i Socjologii PAN, do tego nauka języków obcych 

oraz liczne podróże – to pozwala uznać Henryka 

Skwarczyńskiego za intelektualistą wysokiej 

klasy. W roku 1980 wyjechał z Polski do Francji, 

a zaraz potem do Stanów Zjednoczonych, gdzie 

pracował jako korespondent Radia Wolna Euro-

pa. Był redaktorem ,,Głosu Ameryki”, a także 

wykładowcą na jednej z uczelni w Kalifornii. 

Przede wszystkim jednak odbył wiele podróży 

po świecie i czyni to do chwili obecnej. Jak sam 

podał, odwiedził ok. 80 krajów. Wędrował po 

pustyniach, dżunglach, górach. 

Jednak powrót do ,,kraju lat dziecinnych” 

jest dla pisarza rodzajem tęsknoty i źródłem 

refleksji, że to, co było, nie wróci, ale zawsze 

zrodzi i przywoła ,,niepowtarzalne ciepło”. 

,,Stacja Koluszki. Ileż razy dojeżdżając do 

niej, oglądałem z pociągu dom, w którym się 

urodziłem” – takich wyznań jest w książce 

więcej. Trudno momentami się nie wzruszać, 

ale przede wszystkim można wiele się na-

uczyć, bo w książce zdarzeń jest mnóstwo, 

a refleksji jeszcze więcej. Przykładem 

niech będzie ta myśl: ,,Odchodzą pokole-

nia. Wymierają ludzie. Pozostaje słowo”. 

Zachęcam więc do przeczytania ciekawej 

książki związanej w sposób szczególny 

z Koluszkami.

ZOFIA CECHERZ

LEKTURA OBOWIĄZKOWA

PODZIĘKOWANIA
Składam serdecznie podziękowania mieszkańcom Osiedla Staro-

miejskiego za możliwość pełnienia funkcji przewodniczącego zarzą-
du. Dziękuję za zaangażowanie i współpracę przy realizacji przedsię-
wzięć służących rozwojowi lokalnej społeczności.

Podziękowanie, które otrzymałem od burmistrza Koluszek, za 
„wieloletnią pracę na rzecz Osiedla Staromiejskiego, współpracę i od-
danie się sprawom społecznym” należą się również wszystkim człon-
kom zarządu, a także mieszkańcom zaangażowanym w sprawy nasze-
go Osiedla.

Daniel Wolski
PRZEWODNICZĄCY OSIEDLA STAROMIEJSKIEGO 
W LATACH 2015 – 2019
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Samorządowcy z Rady Miejskiej 
w Koluszkach oraz Rady Powia-
tu Łódzkiego Wschodniego wraz 
z rozpoczęciem nowej kadencji 
przyznali sobie podwyżki diet. 

w koluszkowskim samorządzie 

podwyżki wyniosły minimum 

100 zł dla radnego niepełniące-

go żadnej dodatkowej funkcji, 

minimum 50 zł dla przewodniczącej rady, 

minimum 150 zł dla wiceprzewodniczących 

rady i minimum 180 zł dla przewodniczą-

cych komisji.

Obecnie koluszkowscy radni niepełnią-

cy żadnej funkcji w radzie otrzymują dietę 

w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości 

805,24 zł (o ponad 50 zł więcej niż w ostatnim 

roku poprzedniej kadencji) oraz dietę za udział 

w każdej sesji w wysokości 300 zł (również o 50 

zł więcej niż w poprzedniej kadencji). Jeśli 

w miesiącu jest jedna sesja, radny dostaje 

więc w sumie 1105,24 zł, a jeśli dwie 1405,24 

zł. To jednak najniższa dieta w koluszkowskim 

samorządzie. Radni, którzy pełnią funkcję 

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej w Koluszkach lub przewodniczącego 

komisji stałej, otrzymują wyższe diety w formie 

ryczałtu. I tak przewodnicząca rady Anna Szostak 

dostaje 1691 zł plus 300 zł za udział w każdej 

sesji, czyli łącznie 1991 zł lub 2291 zł. Wiceprze-

wodniczącym koluszkowskiej rady Mirosławowi 

Superze i Wiesławowi Ścieszce należy się obec-

nie zryczałtowana dieta w wysokości 1261,54 zł 

(o ponad 100 zł wyższa niż dieta wiceprzewodni-

czącego w ostatnim roku poprzedniej kadencji), 

co razem z dietą za udział w sesji daje 1561,54 

zł lub 1861,54 zł. Przewodniczący komisji 

stałych Rady Miejskiej w Koluszkach (w tej 

kadencji są nimi wszyscy radni wybrani z list 

Razem dla Gminy i jeden radny wybrany z list 

SLD) otrzymują 966,29 zł diety w formie ryczałtu 

(o ponad 130 zł więcej niż przed podwyżką), co 

razem z dietą za udział w sesji daje 1266,29 zł 

lub 1566,29 zł. 

- Skąd wynikają te podwyżki? Czy radnym 

doszło obowiązków? – dopytywał radny Michał 

Sudowski podczas sesji, na której głosowano nad 

uchwałą w tej sprawie. 

- To jest projekt uchwały, pod którym ja się 

podpisałam, ale wynika on z rozmów z radnymi 

– odpowiedziała przewodnicząca rady Anna Szo-

stak. – Ale z którymi radnymi, bo ze mną nikt nie 

rozmawiał? – nie dawał za wygraną radny Sudow-

ski. – Nie musiałam rozmawiać ze wszystkimi 

radnymi – skwitowała przewodnicząca Szostak. 

- Zawsze można zrezygnować z diety. To 

znaczy w praktyce urząd musi wypłacić dietę, 

ale można ją przeznaczyć na cel charytatywny – 

stwierdził natomiast burmistrz Waldemar Chałat, 

odnosząc się do kwestii wydatkowania pieniędzy, 

które pochodzą z podatków mieszkańców. 

Za podwyżką diet głosowało 15 radnych, sześciu 

(wszyscy z PiS) było przeciw. 

W Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

największe podwyżki dostali przewodniczący 

(450 zł) i wiceprzewodniczący komisji (150 zł). 

Od 1 lutego przewodniczący komisji otrzymuje 

miesięcznie dietę w formie ryczałtu w wysokości 

1252 zł, a jego zastępca 805 zł. Z kolei ryczałt 

radnego niepełniącego żadnej funkcji to 680 zł, 

a przewodniczącego całej rady 1717 zł. Oprócz 

tego za każdą sesję radnym przysługuje dieta 

w wysokości 394 zł. 

Radny Jarosław Sobieszek (PiS) przekony-

wał, że skandalem jest przyznawanie pod-

wyżek na początku kadencji. – Jak ja spojrzę 

w oczy ludziom, z którymi pracuję w podległej 

starostwu szkole? Jak wytłumaczę im, że po 

dwóch miesiącach pracy od razu podwyższamy 

sobie wynagrodzenie? – pytał radny Sobieszek. 

Na co przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego Sławomir Sokołowski (Razem dla 

Gminy) odpowiedział: – A czemu nie teraz?! 

11 radnych rady powiatu wyciągnęło rękę po 

publiczne pieniądze i zagłosowało za podwyżka-

mi dla siebie. Przeciwko byli jedynie radni Prawa 

i Sprawiedliwości.

ILONA WĘGRZYN

Radni dali sobie podwyżki

Siła kobiet w samorządzie
Czy płeć piękna podbija samorząd? 

Pismo samorządowe „Wspólnota”  po raz 
trzeci opublikowało ranking udziału kobiet 
we władzach samorządowych. 

Zestawienie bierze pod uwagę zarów-
no skład rad samorządowych, jak i władz 
wykonawczych. W przypadku gmin, 
a także miast na prawach powiatu autorzy 
rankingu wzięli pod uwagę płeć wójta/
burmistrza/prezydenta oraz udział kobiet 
w radzie gminy. Oba czynniki mają tę samą 
wagę. W przypadku powiatów algorytm 
bierze pod uwagę następujące zmienne: 
płeć starosty – 30 proc.; udział kobiet 
wśród pozostałych członków zarządu – 20 

proc.; udział kobiet wśród radnych – 50 
proc.

Gminie Koluszki wyliczono wskaźnik fe-
minizacji na poziomie 9,5. Nasz samorząd 
uplasował się na 718. miejscu (na pierw-
szym ex aequo są Ogrodzieniec z woj. 
śląskiego i Dobrzany z woj. zachodniopo-
morskiego – po 86,7). W Koluszkach kobiety 
zajmują stanowiska zastępcy burmistrza, 
sekretarza gminy, skarbnika. W Radzie 
Miejskiej w Koluszkach są cztery przedsta-
wicielki płci pięknej. Natomiast w Radzie 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego pracuje 
siedem pań, w tym trzy w zarządzie. 

(jp)

Zareklamuj się w miesięczniku 
NASZEKOLUSZKI.PL

Największy nakład w regionie, 

atrakcyjne ceny, wysokie rabaty. 

Zapytaj o ofertę!

TEL. 665 091 485 E-MAIL: REKLAMA@NASZEKOLUSZKI.PL
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Na oku mieszkańców
Transmisje wideo sesji Rady Miejskiej, re-

jestrowanie i upublicznianie wykazów głoso-

wań – to nowe obowiązki samorządów. Jak się 

z nich wywiązują władze naszej gminy i naszego 

powiatu? 

Od nowej kadencji samorządowej obowią-

zuje ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania i funkcjonowania niektórych organów 

publicznych. Nowelizacja wydłużyła kadencję 

organów samorządu terytorialnego z czterech do 

pięciu lat, a także wprowadziła nowe rozwiąza-

nia, dzięki którym mieszkańcy mają możliwość 

większego kontrolowania wybranych radnych, 

członków zarządu powiatu czy burmistrza. 

Przede wszystkim sesje rady miejskiej i rady 

powiatu są transmitowane w internecie. Na stro-

nie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolusz-

kach znajduje się panel „Rada Miejska”, a w nim 

zakładka ‚Wideo”. Strona nie jest jednak ak-

tualna, bo ostatni wpis z zapisem wideo z sesji 

opublikowano 19 listopada 2018 roku. Aktualne 

nagrania sesji znajdują się w platformie YouTu-

be, na kanale „Gmina Koluszki – Sesja”.  Nato-

miast na stronie internetowej powiatu łódzkiego 

wschodniego www.lodzkiwschodni.pl w zakładce 

„Dla mieszkańca” nie znajdziemy zapisu trans-

misji sesji. Dotarliśmy do nich dopiero na stronie 

internetowej www.rada.lodzkiwschodni.pl. To 

przejrzysta witryna z wieloma informacjami na 

temat pracy radnych, jednak nie jest promowa-

na na głównej stronie starostwa powiatowego. 

Gmina i powiat mają również obowiązek 

rejestrowania i upubliczniania wykazów głoso-

wań, a także zapytań i interpelacji radnych. Na 

stronie internetowej www.koluszki.samorzady.pl 

(Biuletyn Informacji Publicznej) każdy mieszka-

niec gminy może sprawdzić, jak głosują radni 

Rady Miejskiej w Koluszkach. W BIP publikowane 

są uchwały rady miejskiej wraz z raportami 

z głosowań. Interpelacje i zapytania radnych 

znajdują się w dedykowanej zakładce. Nato-

miast wykazy głosowań, interpelacje i zapytania 

radnych powiatowych znajdziemy na stronie  

www.rada.lodzkiwschodni.pl

(jp)

Można już składać wnioski do 
urzędów gmin o oszacowanie 
szkód w związku z ogłoszeniem 
stanu suszy w województwie 
łódzkim. Trzeba zrobić to przed 
żniwami, aby uprawy były jeszcze 
na polach. W gminie Koluszki su-
sza dotknęła głównie uprawy zbóż 
jarych, ozimych i rzepaku. Straty 
widać także na łąkach. 

- Z suszą mamy do czynienia od kilku 
lat. Ten problem był już poruszany na 
jednej z Komisji Rolnej i Spraw Życia Wsi 
Rady Miejskiej w Koluszkach, jednak aby 
zacząć szacować straty, zawsze trzeba 
czekać na oficjalne ogłoszenie stanu 
suszy przez wojewodę – mówi Marcin 
Szadkowski, radny Rady Miejskiej w Ko-
luszkach, członek Komisji Rolnej i Spraw 
Życia Wsi.
Obecnie dużo zależy od sprawności 
prac komisji ds. szacowania strat, którą 
powołuje burmistrz, a także urzędników 
magistratu, którzy sporządzają protokoły 
pokontrolne. – Mam nadzieję, że urząd 
stanie na wysokości zadania i nie będzie-
my mieli powtórki z lat ubiegłych, kiedy 
były problemy z powołaniem komisji i ze 
sporządzaniem protokołów – podkreśla 
radny Szadkowski.

Zdaniem Marcina Szadkowskiego 
konieczna jest zmiana przepisów tak, 
aby stan suszy był ogłaszany nie tylko 
na podstawie raportów IUNG (Instytutu 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 

w Puławach), ale by to rolnicy zgłaszali 
do urzędów gmin, jaka jest sytuacja na 
polach i by na tej podstawie dokonywa-
no oceny stanu upraw. – To zadanie na 
przyszłą kadencję dla Izb Rolniczych, do 
których wybory odbędą się w niedzielę 
28 lipca. Zachęcam wszystkich rolników 
do udziału w tych wyborach – przypomina 
Marcin Szadkowski.
Wnioski o szacowanie szkód w związku 
z suszą można pobierać w urzędach gmi-
ny, w Agencji Restrukturyzacji i Moderni-

zacji Rolnictwa oraz na stronie interneto-
wej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
(https://bit.ly/2NV3xSi). Do złożenia 
takiego wniosku niezbędna jest kopia 
wniosku obszarowego za 2019 r. składa-
nego w ARiMR, wypełnione oświadczenie 
nr 1 o strukturze upraw i poniesionych 
szkodach oraz w przypadku prowadzenia 
produkcji zwierzęcej oświadczenie nr2 
o rzeczywistej sprzedaży za okres ubie-
głego roku.

W gminie Koluszki niektórzy rolnicy 

rozpoczęli już żniwa jęczmienia ozimego. 
O ile tutaj straty nie są aż tak widoczne, 
ponieważ jęczmień korzystał z jesiennych 
zasobów wody i plony sięgają od 4 do 5 
ton z hektara, o tyle największe szkody 
są w uprawach zbóż jarych, ponieważ 
w okresie wiosennym był ogromny deficyt 
wody. Jednak jakie rzeczywiście są stra-
ty, okaże się dopiero, gdy żniwa rozpocz-
ną się na dobre. 

(red)

OGŁOSZONO STAN SUSZY

Można składać wnioski o odszkodowanie

- Mam nadzieję, że urząd stanie na wysokości zadania i nie będziemy mieli powtórki z lat ubiegłych, kiedy były problemy z powoła-
niem komisji i ze sporządzaniem protokołów – mówi Marcin Szadkowski, radny Rady Miejskiej w Koluszkach (na zdjęciu).
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Czy od dziecka chciał pan zostać poli-
cjantem?
Każdy chłopiec marzy o tym, aby zostać 
policjantem lub strażakiem. Podobnie 
było u mnie. Dodatkowo jeszcze marzy-
łem o pracy w roli marynarza. Od dzie-
ciństwa czytałem komiksy o przygodach 
kapitana Żbika oraz książki o tematyce 
kryminalnej. Był taki moment, że w wiej-
skiej bibliotece, do której należałem, 
przeczytałem wszystkie kryminały. Byłem 
wtedy uczniem szkoły podstawowej. 
Chciałem pomagać ludziom, ale przede 
wszystkim naprawiać zło. Nawet jeśli 
nie każde zło da się naprawić, to trzeba 
próbować. 

Hiszpański pisarz Carlos Ruiz Zafón 
pisał: „Być policjantem to misja, a nie 
praca”. 
Zgadza się. W ciągu trwania służby w po-
licji jest wiele trudnych i specyficznych 
spraw. Taka, która na zawsze pozostanie 
w mojej pamięci, to zabójstwo kobiety 
z 2004 roku. Zbrodni poprzez podpalenie 
dokonał jej mąż, pracownik naukowy. 
Miałem bardzo trudny materiał dowo-
dowy. Ta sprawa pokazała mi, do czego 
może być zdolny człowiek.

Jest pan zadowolony z ośmiu lat zarzą-
dzania KPP powiatu łódzkiego wschod-
niego?
Jako policjant osiągnąłem sukces, dla-
tego wewnętrznie czuję się spełniony. 
Jednostka policji, którą aktualnie za-
rządzam, osiąga corocznie dobre wyniki 
w podstawowych obszarach. Warunki pra-
cy we wszystkich jednostkach są dobre, 
współpraca z samorządem partnerska.

A załoga? 
Najlepsza w całym województwie. 
Świadczą o tym sukcesy, które po-
licjanci odnoszą od kilku lat m.in. 
w kategorii: najlepszy policjant ruchu 
drogowego, najlepsza drużyna pionu 
kryminalnego i najlepszy zespół ra-
townictwa medycznego. Cieszę się, że 
wielu policjantów awansuje do jedno-
stek nadrzędnych, a pracownicy cywilni 

z powodzeniem realizują się w jednost-
kach szczebla wojewódzkiego.

Jak wygląda sytuacja kadrowa? 
Obecnie mamy 12 wakatów i 128 zatrud-
nionych funkcjonariuszy.

Dlaczego warto zostać policjantem? 
Nowych kandydatów mogę zachęcić do 
służby w granatowym mundurze głównie 
tym, że jest to bardzo ciekawa praca. 
Przede wszystkim praca z ludźmi. Nie ma 
monotonii, za każdym razem służba jest 
inna. Spotykamy się z wieloma różnymi 
sytuacjami, często również z tymi trud-
nymi. Służba to obowiązek, jak również 
przywilej.

Z jakimi problemami zmaga się kolusz-
kowska policja? 
Podobnie jak w całej Polsce również na 
terenie powiatu łódzkiego wschodniego 
dominuje przestępczość pospolita, czyli 
głównie kradzieże i włamania. Na naszym 
terenie jest tego więcej z uwagi na cen-
tra handlowe w Rzgowie i Tuszynie. 
 
Jaka jest skala włamań do mieszkań 
i domów na terenie gminy Koluszki?
Na terenie całego powiatu liczba włamań 
oscyluje w granicach 100 na rok, z czego 
kilkanaście ma miejsce na terenie miasta 
i gminy Koluszki. Pod koniec 2017 roku 
zatrzymaliśmy grupę przestępczą z tere-

nu województwa mazowieckiego, która 
na gościnnych występach dokonywała 
włamań. Udowodniliśmy im trzynaście 
włamań na terenie całej Polski. W ubie-
głym roku zatrzymaliśmy włamywacza 
– mieszkańca Łodzi – który wielokrotnie 

włamywał się do domów na terenie Ko-
luszek. W jego przypadku akt oskarżenia 
objął kilkanaście włamań.

W internecie dostępna jest Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jak się 
sprawdza?
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 
jest efektywnym narzędziem do przeka-
zania policji informacji o dostrzeganych 

w lokalnym środowisku problemach i za-
grożeniach. Czasem może też okazać się, 
że dzięki realizacji zadań wynikających 
z mapy policjanci ujawnią również inne 
naruszenia. W niwelowaniu nanoszonych 
zagrożeń ważna jest również współpraca 

policji ze szkołami i urzędami. Przypomi-
nam jednak, że Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa nie służy do oznaczania in-
terwencji wymagających natychmiastowej 
reakcji i bezpośrednich, niebezpiecznych 
zdarzeń. Do tego służy bowiem numer alar-
mowy 112. Obecnie na mapę nanieść można 
informacje dotyczące 26 kategorii zagrożeń 
takich jak: akty wandalizmu, bezdomność, 
dzikie kąpieliska, dzikie wysypiska śmieci, 
gromadzenie się małoletnich zagrożonych 
demoralizacją, używanie środków odurza-
jących, wałęsające się bezpańskie psy itd. 
Każda zgłoszona interwencja czy naniesione 
zagrożenie na KMZB są przez policjantów 
skrupulatnie sprawdzane.

W Koluszkach jest coraz więcej cudzo-
ziemców. Czy mogą czuć się bezpiecz-
nie? 
Tak. Jedyny konflikt jak do tej pory 
dotyczył obywateli Bangladeszu, którzy 
prowadzą punkt gastronomiczny. Jego 
podłożem były sprawy konkurencji w biz-
nesie. Społeczeństwo naszego powiatu 
jest tolerancyjne oraz otwarte na nowe 
kultury.

Trzeba próbować 
naprawić każde zło

Z insp. KRZYSZTOFEM DĄBROWSKIM, komendantem 
Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego 

wschodniego rozmawia DANIEL WOLSKI. 

KRZYSZTOF  DĄBROWSKI  JEST  ABSOLWENTEM  POLITECHNIKI  ŁÓDZKIEJ 
I  WYŻSZEJ  SZKOŁY  POLICJI  W  SZCZYTNIE.  W  POLICJI  SŁUŻY  OD  1990 
ROKU. OD 2011 ROKU JEST KOMENDANTEM KOMENDY POWIATOWEJ PO-
LICJI POWIATU ŁÓDZKIEGO - WSCHODNIEGO. WCZEŚNIEJ BYŁ ZWIĄZANY 
Z KOMENDĄ POWIATOWĄ POLICJI W ŁASKU, W KTÓREJ RÓWNIEŻ PEŁNIŁ 
OBOWIĄZKI KOMENDANTA.

SPRAWA,  KTÓRA NA  ZAWSZE  POZOSTANIE W MOJEJ  PA-
MIĘCI, TO ZABÓJSTWO KOBIETY Z 2004 ROKU. ZBRODNI 
POPRZEZ  PODPALENIE  DOKONAŁ  JEJ  MĄŻ,  PRACOWNIK 
NAUKOWY.  MIAŁEM  BARDZO  TRUDNY  MATERIAŁ  DOWO-
DOWY. TA SPRAWA POKAZAŁA MI, DO CZEGO MOŻE BYĆ 
ZDOLNY CZŁOWIEK.
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Pozostały nam tylko zdjęcia
#KOMENTARZPOMOC DLA POKRZYWDZONYCH 

PRZESTĘPSTWEM
W Koluszkach działa Punkt Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym Przestęp-
stwem. Znajdą tam wsparcie mieszkań-
cy całego powiatu łódzkiego wschod-
niego. Nieodpłatna pomoc świadczona 
jest pokrzywdzonym przestępstwem 
lub członkom ich rodzin, a także świad-
kom przestępstw, w tym młodzieży 
i dzieciom. 

Do punktu pomocy mogą zgłaszać się 
m.in. ofiary przemocy fizycznej i psychicz-
nej, w tym domowej, przestępstw na tle 
seksualnym, wypadków drogowych, kra-
dzieży, oszustw, lichwy, np. pożyczkobior-
cy „chwilówek”, pozbawienia alimentów 
i innych przestępstw. Otrzymają tam kom-
pleksową pomoc świadczoną przez wysoko 
wykwalifikowanych radców prawnych, 
adwokatów, psychologów, psychotera-
peutów, pracowników socjalnych, a także 
osoby pierwszego kontaktu. Możliwe jest 
także wsparcie mediatora, który pomoże 
rozwiązać konflikty. Poszkodowani prze-
stępstwem mogą również otrzymać pomoc 
materialną dostosowaną do konkretnych 
potrzeb w postaci m.in. pokrycia kosztów 
świadczeń zdrowotnych i lekarstw, kosz-
tów związanych z kształceniem w szko-
łach i przedszkolach, kosztów czasowego 
zakwaterowania, bonów żywnościowych, 
odzieży, środków czystości, a nawet kosz-
tów kursów doszkalających.
Pierwszym etapem jest rozmowa z oso-

bą pierwszego kontaktu, która pomaga 
wypełnić wniosek i kieruje do specjalisty. 
Na początku proponowana jest to pomoc 
prawnika lub psychologa albo psychiatry, 
a w dalszej kolejności pomoc finansowa.

Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzo-
nym Przestępstwem, które powstały na 
terenie całego kraju, współfinansowane 
są ze środków Funduszu Sprawiedliwości, 
którego dysponentem jest Minister Spra-
wiedliwości. M.in. z podatków z hazardu 
czy z nawiązek płaconych przez pijanych 
kierowców gromadzone są środki, które 
potem wykorzystywane są do tego, aby 
wspierać osoby pokrzywdzone przestęp-
stwami. Świadczona pomoc jest bezpłat-
na.

Punkt Pomocy Osobom Pokrzyw-
dzonym Przestępstwem w Koluszkach 
znajduje się przy ul. 11 Listopada 41 
lok. 4 (I piętro), tel. 533 328 193 (najle-
piej najpierw zadzwonić i umówić się na 
spotkanie).

(red)

W ostatnich latach po sporych za-
strzykach pieniędzy z UE dostrze-
ga się zmiany w tzw. przestrzeni 
publicznej. Buduje się nowe 
arterie komunikacyjne, naprawia 
drogi, powstają ukwiecone skwe-
ry, a place zabaw dla dzieci po-
zwalają radośniej spędzać wolny 
czas.

Aktualnie nasilił się proces prze-

kształcania zabytkowych budowli. 

Adaptowanie do współczesnych 

funkcji ma sens ekonomiczny, pod 

warunkiem że zachowana zostaje dawna 

forma i styl. Przykładem takich rozwiązań 

jest choćby łódzka Manufaktura.

Nie można jednak takich zabiegów dostrzec 

w naszym niewielkim mieście, w którym  

zamiast chronić autentyzm niewielu zabyt-

kowych budowli, uczyniono wszystko, by 

przestały one istnieć lub zatraciły swój cha-

rakter, zyskując tylko funkcję ekonomiczną.

Przy akceptacji urzędników, w tym 

nawet konserwatora zabytków, pozwolono 

inwestorom całkowicie zamienić historycz-

ny budynek młyna w Koluszkach na rodzaj 

mieszkalnego bloku otoczonego z każdej 

strony obiektami handlowymi. Decyzja 

burmistrza z 2006 r. stała się wyrokiem. 

Zezwolono na zmianę sposobu użytkowania, 

a ponadto na likwidację wnętrza budynku, 

gdzie zachowały się ważne urządzenia i ma-

szyny, które mogłyby być wykorzystywane 

do celów dydaktycznych, a nawet muzeal-

nych. Te po przejęciu własności przez no-

wego inwestora od razu zostały sprzedane. 

O szacunek dla dziedzictwa kulturowego 

nie zadbano, ponieważ inne cele okazały 

się ważniejsze.

Z żalem także należy stwierdzić, 

że w dużym stopniu swój zabytkowy cha-

rakter stracił secesyjny pałacyk, w którym 

funkcjonuje Biblioteka Miejska w Kolusz-

kach. Elementy ,,dodane” niepotrzebnie 

,,przyklejone” są do  głównego budynku, 

któremu jeszcze na ,,ozdobę” (chyba za 

zgodą architekta) dobudowano wieżyczkę 

(może zegarową, tylko bez zegara).

Nie będę mnożyć faktów, lecz chyba 

zgodzą się ze mną mieszkańcy Koluszek, 

że przyjemniej było znaleźć się dawniej na 

dworcu kolejowym, gdzie budynek stacyjny 

pełnił różne funkcje usługowe oraz miał styl 

i charakter. Teraz wiemy, co mamy.

Szkoda, że dziedzictwo kulturowe, 

w tym zabytki architektury, nie będą służyć 

przyszłym pokoleniom. Pisarz Jarosław 

Iwaszkiewicz tego rodzaju ,niszczenie prze-

szłości nazwał ,,barbarzyństwem”. Chcę 

być delikatniejsza, dlatego odwołam się do 

słów poety Adama Asnyka, który apelował 

w wierszu „Do młodych”: „Ale nie depczcie 

przeszłości ołtarzy, choć macie sami dosko-

nalsze wznieść...”.

Na szczęście mamy historyków w naszym 

mieście, którzy z szacunku dla przeszłości 

w sposób ciekawy pragną utrwalać fakty 

i obrazy z dawnych lat, lecz zabytkowe 

budowle, które wymieniłam, nie będą już 

stanowić tła dla historycznych zdarzeń 

i postaci. Te dawne obiekty znajdziemy już 

tylko na zdjęciach.

ZOFIA CECHERZ    

Z ŻALEM NALEŻY STWIERDZIĆ, ŻE W DUŻYM STOPNIU SWÓJ ZABYTKOWY 
CHARAKTER STRACIŁ SECESYJNY PAŁACYK, W KTÓRYM FUNKCJONUJE 
BIBLIOTEKA MIEJSKA W KOLUSZKACH.
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DYŻURY APTEK 
13 LIPCA APTEKA RODZINNA, KOLUSZKI, 
UL. 11 LISTOPADA 33, 14 LIPCA APTEKA 
DBAM O ZDROWIE, KOLUSZKI, UL. ŻWIRKI 
2, 15 LIPCA KOLUSZKI, UL. GŁOWACKIEGO 
20, 16 LIPCA SUPER APTEKA, KOLUSZKI, 
UL. KORCZAKA 5, 17 LIPCA APTEKA ŚW. HU-
BERTA, KOLUSZKI, UL. SIKORSKIEGO 6A, 18 
LIPCA APTEKA „RUMIANEK”, KOLUSZKI, UL. 
3 MAJA 8, 19 LIPCA APTEKA „BIO”, KOLUSZ-
KI, UL. 3 MAJA 19G, 20 LIPCA KOLUSZKI, UL. 
BRZEZIŃSKA 54, 21 LIPCA FAMILYPHARM, 
KOLUSZKI, UL. PRZEJAZD 6, 22 LIPCA AP-
TEKA RODZINNA, KOLUSZKI, UL. 11 LISTOPA-
DA 33, 23 LIPCA APTEKA DBAM O ZDROWIE, 
KOLUSZKI, UL. ŻWIRKI 2, 24 LIPCA KOLUSZ-
KI, UL. GŁOWACKIEGO 20, 25 LIPCA SUPER 
APTEKA, KOLUSZKI, UL. KORCZAKA 5, 26 
LIPCA APTEKA ŚW. HUBERTA, KOLUSZKI, 
UL. SIKORSKIEGO 6A, 27 LIPCA APTEKA 
„RUMIANEK”, KOLUSZKI, UL. 3 MAJA 8, 28 
LIPCA APTEKA „BIO”, KOLUSZKI, UL. 3 MAJA 
19G, 29 LIPCA KOLUSZKI, UL. BRZEZIŃSKA 
54, 30 LIPCA FAMILYPHARM, KOLUSZKI, UL. 
PRZEJAZD 6, 31 LIPCA APTEKA RODZINNA, 
KOLUSZKI, UL. 11 LISTOPADA 33.

Kontakt z redakcją 
info@naszekoluszki.pl
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Po dwóch latach gry na siódmym poziomie 

rozgrywkowym Koluszkowski Klub Spor-

towy wywalczył awans do Łódzkiej Klasy 

Okręgowej. W decydującym momencie 

podopiecznym trenera Mariusza Gajka 

wystarczył remis w derbach z LKS Różyca. 

Dodatkowo najlepszym strzelcem ligi został 

koluszkowianin Jakub Perek. 

Walka o awans do „Okręgówki” 

trwała do ostatniej kolejki 

drugiej grupy Łódzkiej Klasy 

A. Po 23 rozegranych meczach 

LKS Różyca z dorobkiem 61 punktów zajmo-

wał drugie miejsce. Liderem był KKS Koluszki 

i miał jeden punkt przewagi nad lokalnym 

rywalem. Losy awansu musiały zatem roz-

strzygnąć się w bezpośrednim pojedynku 

obu zespołów. Wielu kibiców za faworyta 

uznawało Różycę, która nota bene wygrała 

jesienią w Koluszkach 3:1. – Udaliśmy się na 

to spotkanie z jasno sprecyzowanym celem. 

Wiedzieliśmy, że nie możemy przegrać, bo 

wtedy zmarnujemy cały dorobek punktowy 

i nie awansujemy do wyższej ligi – przyznaje 

Mariusz Gajek, trener KKS Koluszki. 

Koluszkowianie nie mogli sobie wymarzyć 

lepszego początku derbowego spotkania. 

Już w 12. minucie po składnej akcji worek 

z bramkami rozwiązał Piotr Grobelny. Tuż 

przed przerwą gospodarze zdołali doprowa-

dzić do wyrównania po strzale z rzutu karne-

go Alana Nowaka. Do końca spotkania wynik 

się nie zmienił, mimo że KKS grał w ostatnich 

minutach w dziesiątkę, po tym

jak sędzia ukarał czerwoną kartką Damiana 

Henca. – Po stracie bramki często bywa tak, że 

zespół nieświadomie się cofa. Tak było w na-

szym przypadku. Dlatego w drugiej połowie Ró-

życa znajdowała się częściej przy piłce. Mimo 

to udało nam się zagrać dobrze w defensywie 

i wywalczyć jeden punkt, który dał nam awans. 

Myślę, że w Różycy rozegraliśmy najtrudniejszy 

mecz w tym sezonie – ocenia Gajek. 

Biorąc pod uwagę statystyki, można 

stwierdzić, że najmocniejszą stroną Kolusz-

kowskiego Klubu Sportowego w zakończonych 

rozgrywkach była defensywa. Drużyna prowa-

dzona przez Mariusza Gajka straciła tylko 13 

bramek. W ofensywie na uwagę zasługuje 

gra Jakuba Perka, który przed sezonem 

wzmocnił „Kaksę”. Koluszkowianin zdobył 

37 bramek, co dało mu tytuł najskuteczniej-

szego strzelca ligi. – Kuba jest zawodnikiem 

z umiejętnościami na zdecydowanie wyższą 

klasę rozgrywkową. To ważna postać naszej 

drużyny. Niemniej, na pochwałę zasługuje 

cały zespół. Cieszę się, że w drużynie grają 

miejscowi zawodnicy. Wszyscy przyczynili się 

do awansu – podkreśla opiekun „Kaksy”.

Trener Ludowego Klubu Sportowego 

Różyca Kornel Błażejewski uważa, że jego 

podopiecznym niewiele zabrakło do zwycię-

stwa w gminnych derbach. – Stworzyliśmy 

sobie brakowe sytuacje, ale nie potrafiliśmy 

ich wykorzystać. Byliśmy bardzo blisko wy-

granej. Jednak by zainkasować trzy punkty, 

trzeba strzelać 

gole. Nam zabra-

kło skuteczności 

– wyjaśnia. 

W połowie 

lipca KKS Kolusz-

ki i LKS Róży-

ca rozpoczną 

przygotowania do 

nowego sezonu. 

Trenerem tego 

drugiego zespołu 

nadal będzie Kor-

nel Błażejewski, 

a „Kaksę” powinien prowadzić Mariusz Ga-

jek. – Nie rozmawiałem jeszcze z prezesem 

o szczegółach, ale liczę, że będę trenować 

KKS. Mam nadzieję, że drużyny nie opuści 

żaden zawodnik – wyznaje Gajek.

DANIEL WOLSKI

DERBOWE SPOTKANIE OGLĄDAŁO KIL-
KUSET KIBICÓW. FANI KKS KOLUSZKI 
PRZEMASZEROWALI DO RÓŻYCY W SPE-
CJALNYM POCHODZIE. W TRAKCIE ME-
CZU ZAPREZENTOWALI EFEKTOWNĄ 
OPRAWĘ, A PO ZAWODACH CIESZYLI SIĘ 
WSPÓLNIE Z ZAWODNIKAMI

KKS MA AWANS 
I KRÓLA STRZELCÓW

ROK TEMU JAKUB PEREK (PRZY PIŁCE) 
DOŁĄCZYŁ DO „KAKSY” Z ZAWISZY RZGÓW. 
W MINIONYM SEZONIE ZDOBYŁ 37 GOLI.


