
BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK WYDAWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW GMINY KOLUSZKI    ISSN: 2543-5744    NR 21, SIERPIEŃ 2019 R.         

Patriotycznie i rodzinnie 
w Wierzchach
Kilkaset osób wzięło udział w Pikni-
ku Patriotyczno – Rodzinnym w Wierz-
chach. Organizatorzy przygotowali 
m.in. rekonstrukcję historyczną, pokaz 
strażacki oraz filmy o Cudzie nad Wisłą.
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Wywiad z Waldemarem 
Budą
Bardzo dobrze czuję się w Koluszkach. 
W trakcie kończącej się już kadencji 
spędziłem wiele godzin na spotkaniach 
z mieszkańcami - przyznaje wicemini-
ster inwestycji i rozwoju.
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Sam zbudował 
„poziomkę”
Na drogach naszej gminy można spotkać 
nietypowy rower, na którym jedzie się 
w pozycji… leżącej. To pojazd, który 
sam zbudował jeden z mieszkańców Ko-
luszek Tomasz Węgrzyn.
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Na tej podstawie wiadomo, że bur-

mistrz Waldemar Chałat w 2018 

r. zarobił 149.240,94 zł brutto 

z tytułu zatrudnienia i 400 zł 

z tytułu umowy-zlecenia. Wraz z małżonką 

na koniec 2018 r. miał 40 tys. zł i 800 euro 

oszczędności oraz ponad 15 tys. w fundu-

szu AEGON. Posiadał także akcje GetBack 

S.A. o wartości 50 tys. zł. Waldemar Chałat 

razem z żoną jest właścicielem domu o po-

wierzchni 160 mkw. wartego według niego 

350 tys. zł oraz działki, na której stoi dom 

o powierzchni 957 mkw. wartej 80 tys. zł. 

Jeździ toyotą corollą z 2012 r. Burmistrz Ko-

luszek spłaca kredyt hipoteczny zaciągnięty 

na budowę domu. Zadłużenie na koniec 

2018 r. wynosiło 117.018,41 zł. 

Zastępca burmistrza Krystyna Le-

wandowska zarobiła w ubiegłym roku 

108.521,26 zł brutto z tytułu zatrudnienia 

oraz 39.060 zł z tytułu zbycia nierucho-

mości. Na koniec 2018 r. posiadała ok. 43 

tys. zł oszczędności. Wraz z mężem jest 

właścicielką domu o powierzchni 150 mkw. 

stojącego na działce o powierzchni 1000 

mkw. wartego według niej 200 tys. zł. 

Posiada także ¼ udziałów w nieruchomości 

rolnej o powierzchni 4,7 ha wraz z budyn-

kiem mieszkalnym i gospodarczym o war-

tości 400 tys. zł. Krystyna Lewandowska 

razem z mężem jest również właścicielką 

nieruchomości o powierzchni 2319 mkw. 

wartej 46.440 zł, a także fiata pandy z 2003 

r. i daci duster z 2014 r. 

Przychód Mateusza Karwowskiego, 

dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwo-

ju Gospodarczego, z tytułu zatrudnienia 

w Urzędzie Miejskim w Koluszkach w 2018 

r. wyniósł 101.120,77 zł. Z tytułu bycia 

członkiem zarządu Koluszkowskiego Przed-

siębiostwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. 

o. osiągnął przychód w wysokości 27.702,95 

zł. Na umowę-zlecenie zarobił 11 tys. zł 

(przychód), a jego dieta radnego powiatu 

wyniosła 15.221 zł. Pobrał także 4500 zł 

w ramach świadczenia „Rodzina 500+”. 

Jego żona otrzymała 6593,30 zł zasiłku 

macierzyńskiego. Mateusz Karwowski wraz 

z małżonką zgromadził 12 tys. zł i 2000 euro 

oszczędności. Wspólnie posiadają 140-me-

trowy dom o wartości, według oświadczenia 

majątkowego, 440 tys. zł oraz dwie działki, 

na których stoi ten budynek. Ponadto są 

właścicielami działki o powierzchni 4500 

mkw., którą Mateusz Karowski wycenił na 

45 tys. zł. Dyrektor w Urzędzie Miejskim 

w Koluszkach jeździ fordem focusem z 2010 

r., wartym według niego 25000 zł. Spłaca 

dwa kredyty: hipoteczny (na koniec 2018 r. 

wartość kapitału wynosiła ponad 272 tys. 

zł) oraz konsolidacyjny (wartość kapitału na 

31.12.2018 r. to ponad 72 tys. zł). Ma także 

uruchomiony kredyt odnawialny z limitem 

20 tys. zł. 

Wynagrodzenie sekretarz gminy Beaty 

Kusiak-Stanisławskiej w 2018 r. wyniosło 

111.243,27 zł (przychód). Wraz z mężem 

zgromadziła na koniec 2018 r. ponad 32 tys. 

zł oszczędności. Jest właścicielką miesz-

kania o powierzchni 48,71 mkw., które 

wyceniła na 24 tys. zł (majątek odrębny). 

Razem z mężem posiada dwa samochody: 

toyotę aygo z 2015 r. i skodę octavię z 2009 

r. Spłaca dwie pożyczki – do spłaty pozosta-

ło ponad 67 tys. zł oraz ponad 15 tys. zł.

Przychód skarbnika gminy Bogusławy 

Kubicz wyniósł w ubiegłym roku 114.933,20 

zł. Na koniec 2018 r. miała ok. 69 tys. zł 

oszczędności. Jest właścicielką domu o po-

wierzchni 130 mkw., który wyceniła na 170 

tys. zł. i działki pod domem wartej według 

niej ok. 100 tys. zł. Posiada samochód vol-

kswagen up! z 2012 r. o wartości 25 tys. zł.

ILONA WĘGRZYN

Ile zarobiła koluszkowska władza w 2018 r.?
Osoby pełniące funkcje publiczne do końca kwietnia musiały złożyć oświadczenia majątkowe za po-
przedni rok, co ma przeciwdziałać korupcji. Informacje o posiadanym majątku, dochodach i zobo-
wiązaniach złożyli także przedstawiciele kierownictwa Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

Aktywność 
najlepszą terapią
Dla jednych to miejsce daje możliwość 
rehabilitacji społecznej i zawodowej, 
dla innych to drugi dom. Poznajcie 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Kolusz-
kach.
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Świetlica wiejska kosztem podstawówki
#NaszeSołectwa

Niewiele sołectw z te-
renu gminy Koluszki po-
siada świetlicę wiejską. 
Takim obiektem mogą 
pochwalić się mieszkań-
cy Starego Redzenia. 
Z obiektu chętnie korzy-
stają również mieszkańcy 
sąsiedniego Nowego Re-
dzenia.

Miejscowości Stary Redzeń 

i Nowy Redzeń leżą w południo-

wo-wschodniej części gminy 

Koluszki. Ta pierwsza liczy 270 

mieszkańców, a druga o 50 więcej. Jeszcze 

dwanaście lat temu w Starym Redzeniu 

funkcjonowała szkoła podstawowa. Radni 

zdecydowali jednak o likwidacji placówki. 

Kilka lat później w miejsce starego budynku 

wybudowano nowy i obecnie działa w nim 

świetlica wiejska. Wymieniono również ogro-

dzenie i wybudowano plac zabaw. To miejsce 

cieszy się zainteresowaniem mieszkańców.
W ramach tegorocznego budżetu 

sołeckiego mieszkańcy Starego Redzenia 
mają do dyspozycji 16 288 zł. W trakcie 
zebrania zdecydowali, by najwięcej środków 
przeznaczyć na utrzymanie świetlicy (w tym 
malowanie i zagospodarowanie terenu). 
Zabezpieczono również fundusze na orga-
nizację zawodów sportowych oraz konkur-
sów edukacyjnych z okazji Dnia Dziecka, 
a także na poprawę infrastruktury drogowej. 
Większą kwotę – 18 060 zł – mają do roz-
dysponowania mieszkańcy Nowego Redenia. 
W ramach współpracy z sołectwem Stary 
Redzeń zdecydowano o przekazaniu środków 
na utrzymanie świetlicy wiejskiej. Ponadto 
zabezpieczono fundusze na integrację i bu-
dowę minisiłowni zewnętrznej.

(jp)

Aktywność najlepszą terapią
Dla jednych to miejsce 
daje możliwość rehabili-
tacji społecznej i zawodo-
wej, dla innych to drugi 
dom, który czasem przy-
wraca sens życia i daje 
poczucie przynależności 
do wspólnoty. Poznajcie 
Warsztat Terapii Zajęcio-
wej w Koluszkach. 

Od 1996 roku niepełnosprawni 

koluszkowianie mogą korzystać 

ze specjalnego miejsca, które 

organizuje im zajęcia tera-

peutyczne. Warsztat Terapii Zajęciowej 

w Koluszkach powstał na wniosek Zarzą-

du Dziewiarskiej Spółdzielni Inwalidów 

„Diskol”. Siedzibą jednostki były przez 

cztery pierwsze lata pomieszczenia pro-

dukcyjne przy ul. Mickiewicza 8. Z powodu 

upadłości Spółdzielni „Diskol” w 2000 roku 

zdecydowano o przeprowadzce na ul. 

Pomorską 5. Jednocześnie powołano do 

życia Stowarzyszenie na Rzecz Osób Nie-

pełnosprawnych „RAZEM”, które przejęło 

patronat nad Warsztatem.

Obecnie z zajęć korzysta około 50 

osób. Rehabilitacja uczestników prowa-

dzona jest w grupach terapii zajęciowej 

tworzonych w oparciu o rodzaje niepełno-

sprawności i indywidualne programy reha-

bilitacji. W placówce funkcjonuje dziesięć 

pracowni: umiejętności społecznych 

i rzemiosła artystycznego, gospodarcza 

z elementami stolarskimi, ogólnorozwojo-

wa z elementami plastycznymi, krawiecka 

z elementami rytmiczno-muzycznymi, 

plastyczna z elementami przystosowania 

do samodzielnego życia, gospodarstwa do-

mowego z elementami plastycznymi, pla-

styczna ze specjalnością witrażu i innych 

technik zdobniczych, muzyczna, kulinarna 

oraz multimedialna z autopromocją wize-

runku osób niepełnosprawnych i WTZ. 

Zadaniem personelu Warsztatu jest 

dostosowanie zajęć do potrzeb i możliwo-

ści osób o wielu różnych niepełnosprawno-

ściach. - Zajęcia w  warsztacie sprawiły, 

że życie syna stało się pogodniejsze i cie-

kawsze. Nauczył się orientacji w mieście. 

Łatwiej radzi sobie z przełamywaniem 

lęków – przyznaje Zofia, mama jednego 

z uczestników. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą 

korzystać ze wsparcia Państwowego Fun-

duszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-

nych. Uczestnicy otrzymują kieszonkowe 

w wysokości ustalonej przez kierownika 

Warsztatu. W zajęciach mogą brać udział 

osoby po 18. roku życia  z orzeczeniem 

wydanym przez Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

Podopieczni dowożeni są z terenu dwóch 

powiatów: łódzkiego wschodniego i toma-

szowskiego. 

W ubiegłym roku uruchomiono rzą-

dowy program „Za życiem”, w ramach 

którego osoby niepełnosprawne, które 

opuściły Warsztat Terapii Zajęciowej, 

mogą otrzymywać wsparcie w utrzymaniu 

samodzielności i niezależności w życiu 

społecznym oraz zawodowym. – To bardzo 

ważna zmiana w ustawie o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej – mówi Mariusz 

Kotynia, radny Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego. – Osoby niepełnosprawne 

opuszczające Warsztaty Terapii Zajęciowej 

zgłaszają potrzebę kontynuacji wsparcia. 

Dlatego ważne są wszelkie inicjatywy 

zmierzające do zapewnienia im pomocy 

nie tylko do momentu zatrudnienia, ale 

i później – podkreśla. 

W praktyce program „Za życiem” ma 

zapewnić prowadzenie zajęć klubowych 

w Warsztacie Terapii Zajęciowej osobom, 

które zakończyły uczestnictwo w WTZ 

w związku z podjęciem zatrudnienia. 

(jp), źródło: wtzkoluszki.pl, Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
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Rozmawiamy z WALDEMAREM 
BUDĄ, wiceministrem inwesty-
cji i rozwoju, pełnomocnikiem 
rządu ds. partnerstwa publiczno-
-prywatnego, posłem na Sejm RP.

Partnerstwo publiczno-prywatne, nad 
którym nadzór powierzył panu niedawno 
premier Mateusz Morawiecki, to jeden ze 
sposobów finansowania inwestycji. Czy 
Koluszki mają szansę skorzystać z tego typu 
rozwiązań przy realizacji różnych przedsię-
wzięć? 
Zaledwie w przypadku kilku procent przed-
sięwzięć realizowanych w samorządach 
wykorzystuje się środki pochodzące z sek-
tora prywatnego. Powierzone mi przez pana 
premiera Mateusza Morawieckiego zadanie 
jest ogromnym wyzwaniem. Potrzebne jest 
rozbudzenie świadomości samorządowców 
i otwarcia ich na poszukiwanie partnerów 
prywatnych, aby umożliwić realizację zapla-
nowanych przedsięwzięć. Czy Koluszki mają 
szansę skorzystać z tego modelu finansowania? 
Oczywiście. Bardzo mi zależy, by partnerstwo 
publiczno-prywatne przyjęło się również tu 
i pozwoliło na realizację najpilniejszych po-
trzeb mieszkańców. Dołożę wszelkich starań, 
by tak właśnie się stało.

W Koluszkach w ostatnich latach sporo 
zmieniło się dzięki środkom z Unii Eu-
ropejskiej. Ale samorządy mogą ubiegać 
się także o środki z budżetu państwa na 
realizację różnych inwestycji. Czy Koluszki 
mogą liczyć na współpracę z rządem w tym 
zakresie? 
Rząd Prawa i Sprawiedliwości dokłada wszel-
kich starań, by wprowadzać w całym kraju 
zasadę zrównoważonego rozwoju. Zależy nam 
na niwelowaniu deficytów takich miejscowo-
ści jak choćby Koluszki. Niestety „do tanga 
trzeba dwojga”. Nawet najlepsze programy 
rządowe nie sprawią, że samorząd podej-
mie starania, by o te środki wyciągnąć rękę. 
Wierzę, że nasza otwarta postawa pozwoli na 
udział w podziale środków również Koluszkom. 
Mimo iż, jak pani redaktor sama zauważyła, 
wiele się w ostatnich czasach zmieniło w Ko-
luszkach, to jednak jest to ciągle niewielki 
procent potrzeb. Trzeba dużo wysiłku, by 
zwiększyć ten odsetek, wykorzystując już 
możliwości, jakie będą wynegocjowane przez 
polski rząd w nowej perspektywie finansowej 
Unii Europejskiej.

W jaki sposób pan jako poseł i przedstawi-
ciel rządu widziałby współpracę na rzecz 
gminy Koluszki? 
Bardzo dobrze czuję się w Koluszkach. W trakcie 
kończącej się już kadencji spędziłem wiele godzin 
na spotkaniach z mieszkańcami. Wielokrotnie 
interweniowałem w sprawach, których dotychczas 
nikt nie chciał rozwikłać. Dla mnie właśnie to 
mieszkańcy są prawdziwą władzą i siłą Koluszek.

Jedną z najważniejszych inwestycji, której 
oczekują koluszkowianie, jest remont 
wiaduktu nad torami kolejowymi. Wiem, 
że zabiega pan o tę sprawę w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, 
bo wiadukt znajduje się w ciągu drogi woje-
wódzkiej. Na jakim etapie jest realizacja tej 
inwestycji i co udało się panu w tej sprawie 
zrobić? 
Działania w zakresie przybliżenia realizacji tej 
inwestycji prowadziłem od dłuższego czasu. 
Dziś można powiedzieć, że coraz bardziej re-
alne staje się doprowadzenie do rozpoczęcia 
prac związanych z remontem wiaduktu. 

Spółka skarbu państwa PERN S.A., która zarządza 
m.in. Bazami Paliw nr 1 w Koluszkach, planuje 
budowę rurociągu produktowego Boronów-Trze-
binia. Jak na tej inwestycji skorzystają Koluszki? 
Zwiększenie dostępu do paliwa gazowego 
dla mieszkańców i przemysłu jest niezwykle 
istotne dla rozwoju całego obszaru gminy. 
Doprowadzenie do realizacji tej inwestycji 
wymagało sporo zabiegów. Na szczęście udało 

się doprowadzić do budowy. Teraz wypada 
nam trzymać kciuki i doglądać właściwego 
wykonania tej instalacji. 

Jest pan jednym z najbardziej aktywnych 
posłów w regionie. Jako jedyny ma pan 
swoje biuro w Koluszkach i często odwie-
dza pan naszą gminę. Z jakimi problema-
mi najczęściej zgłaszają się mieszkańcy 
gminy Koluszki do pana biura poselskiego? 
Ostatnie cztery lata to dla mnie bardzo 
aktywny czas. Jak już wcześniej wspomnia-
łem, bardzo poważnie traktuje misję, jaką 
wyznaczył mi otrzymany w wyniku poprzed-
nich wyborów mandat posła. Przyjąłem, 
że muszę do maksimum wykorzystać czas 
i możliwości, by pomóc mieszkańcom. 
Bardzo sobie cenię bezpośrednie spotkania 
w biurze poselskim. Poseł musi słuchać 
i spotykać się z mieszkańcami – członkami 
lokalnych społeczności, by nie oderwać się 
od rzeczywistości, w której żyją przy-
słowiowi Kowalscy. Sprawy, z jakimi się 
spotkałem, dotyczyły bardzo szerokiego 
spektrum – od spraw spadkowych, przez 
sprawy mieszkaniowe, po pomoc w wypeł-
nieniu wniosku o świadczenie wychowawcze 
„500+”. Gama była bardzo szeroka i niezwy-
kle interesująca. Wspaniałe doświadczenie. 
Dla mnie jako prawnika to istotne doświad-
czenie ludzkiego życia. Mam w sobie wiele 
pokory wobec tychże doświadczeń. 

Czy dużo spraw mieszkańców udało się rozwią-
zać? 
Chciałbym, żeby to były wszystkie, które pozna-
łem. Jednak część spraw jest zadawniona i po 
długim okresie trudno odwrócić jej bieg. Niestety 
często zaszłości sprzed wielu lat nie udaje się 
wzruszyć i nadać sprawie nowego biegu. Mimo 
wszystko gros ze zgłoszonych mi problemów udało 
się rozwiązać. Każda interwencja zakończona suk-
cesem przynosi ogromną satysfakcję i napędza do 
dalszego działania. Przyjąłem dziesiątki spraw i, 
proszę mi wierzyć, do każdej podchodzę z takim 
samym zaangażowaniem jak do pierwszej. Takie 
spojrzenie na sprawę pozwala na odnalezienie 
jej rozwiązania. Wielokrotnie też odwiedzałem 
mieszkańców w ich domach, by samemu ocenić 
sytuację przedstawianą na spotkaniu. Jestem 
wdzięczny każdemu, kto mi zaufał i pozwolił 
uczestniczyć w skrawku swojego życia – tym spra-
wiający trudność wycinku codzienności.

Jest pan znany także z pasji do biegania. Czy 
wśród tak licznych obowiązków wystarcza 
panu jeszcze czasu na treningi? 
Bardzo lubię biegać, jednak w ostatnim czasie 
ze względu na liczbę nowych obowiązków 
coraz trudniej pogodzić pasję z codziennością. 
Największym wyzwaniem, które udało mi się 
zrealizować, było ukończenie maratonu w Łodzi. 
Chwilami było ciężko, ale szczęśliwie udało 
mi się dobiec do mety. Niezwykłe uczucie. Od 
trzech lat w sierpniu organizuję także chary-
tatywną pielgrzymkę biegową na Jasną Górę. 
W ciągu jednego dnia sztafetowo pokonujemy 
dystans między Łodzią a Częstochową, czyli 130 
km. Każdy z uczestników nie dość, że niesie 
przed cudowny obraz Maryi swoje intencje, to 
jeszcze za każdy pokonany kilometr sponsor 
przekazuje na cel charytatywny 10 zł. Dotych-
czas udało nam się wspólnie wybiegać kilkadzie-
siąt tysięcy złotych i przekazać je potrzebują-
cym. Bieganie otwiera umysł, dotlenia nasze 
ciało i uczy pokory wobec własnych słabości. To 
niesamowite, jak można poznać samego siebie 
podczas biegania, a pokonywanie trudności na 
trasie kształtuje charakter. Polecam.

Jak podsumowałby pan ostatnie cztery lata 
swojej działalności jako posła? 
Wiele już powiedziałem i mam nadzieję, że 
udało mi się pokazać, czym się kieruję w swo-
jej służbie mieszkańcom. Żałuję jedynie, że 
doba to tylko 24 godziny. Mam poczucie, że 
wiele rzeczy można było zrobić lepiej. Dołożyć 
więcej starań. Jednak czasu się nie cofnie. Mogę 
jedynie zapewnić, że bez względu na dalsze 
losy będę dalej starał się realizować rozpoczęte 
przedsięwzięcia i zabiegać o sprawy również 
mieszkańców Koluszek. Mam świadomość, że 
moją subiektywną ocenę zweryfikują obywatele 
przy urnach wyborczych. Każdy werdykt przyjmę 
z pokorą i szacunkiem.

Dziękuję za rozmowę.
ROZMAWIAŁA ILONA WĘGRZYN

Bardzo dobrze czuję się w Koluszkach

DECYZJA POPRZEDNIEGO ZARZĄDU 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, BY 
WIADUKT POWSTAŁ W 2021 LUB 
2022 R. BYŁA BARDZO NIEKORZYSTNA. 
MAM NADZIEJĘ ZNACZĄCO PRZY-
SPIESZYĆ TĘ INWESTYCJĘ.
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FOTORELACJA

Patriotycznie i rodzinnie na
Kilkaset osób wzięło udział w Pikniku Patriotyczno – Rodzinnym w Wierzchach. W niedzielę, 18 sierpnia, 
w godz. 14 – 19 każdy mógł bezpłatnie skorzystać z wielu atrakcji. Organizatorzy przygotowali m.in. rekon-
strukcję historyczną, pokaz strażacki, filmy o Cudzie nad Wisłą, pokaz rowerów poziomych, pokaz motorów, 
konkursy dla dzieci oraz żurek i słodki poczęstunek.
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pikniku w Wierzchach

    Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji Pikniku Patriotyczno – Rodzinnego, który odbył się 18 sierpnia 2019 r. w Wierzchach:

– prezesowi OSP w Wierzchach Leszkowi Dziedzicowi oraz Markowi Marczykowi i Krzysztofowi Ciamarzewskiemu i wszystkim strażakom,

– Kołu Gospodyń Wiejskich w Wierzchach, w szczególności paniom, które pomagały w przygotowaniach poczęstunku,

– wiceministrowi inwestycji i rozwoju Waldemarowi Budzie i radnemu Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego Mariuszowi Kotyni za wsparcie pikniku,

– Stowarzyszeniu „Leśna jazda” oraz Krzysztofowi Olejniczakowi za prowadzenie konkursów dla dzieci,

– Jackowi Góratowskiemu i Wiesławowi Sosce za pokaz motorów,

– Tomaszowi Węgrzynowi za pokaz roweru poziomego,

– radnym Prawa i Sprawiedliwości, w sposób szczególny Jarosławowi Sobieszkowi oraz jego żonie Sylwii Sobieszek za przeprowadzenie pomiaru ciśnienia i poziomu cukru  
dla uczestników pikniku,

– Wojciechowi Cicheckiemu za organizację konkursów,

– właścicielom sklepu spożywczego „Stach” w Wierzchach za przekazanie produktów potrzebnych do przygotowania poczęstunku,

– państwu Piotrowskim za możliwość zaparkowania samochodów na ich działce,

– Antoniemu Tomczykowi, radnemu Rady Miejskiej w Koluszkach, za ufundowanie pucharu dla zwycięzców konkursu „Rodzina jest najważniejsza”,

– Instytutowi Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –Biuro Powiatowe w Koluszkach, Łódzkiemu Urzędowi 
Wojewódzkiemu, Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi za przekazanie materiałów informacyjnych.

                  Zarząd
                Stowarzyszenia Sympatyków Gminy Koluszki

Więcej zdjęć na 
www.naszekoluszki.pl
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Po wizycie w Koluszkach #FELIETON 

Mam sentyment do Koluszek. Przed laty 

gdy zaczynałem dziennikarską przygodę 

pierwszy mój reportaż w nieistniejącej 

już rewolwerówce „Ekspress Ilustrowa-

ny” pisałem właśnie z Koluszek. I tak mi już zosta-

ło, że średnio raz na 10 lat bywam w Koluszkach. 

W tym dziesięcioleciu przekroczyłem jednak 

normę bywania, a to za sprawą burmistrza miasta, 

niejakiego pana Chałata. Pan Chałat, podobno dla 

dobra miasta, dążył do tego by Koluszki zamiast 

miastem ogrodów stały się miastem smrodów. 

Na szczęście dzięki obywatelskiej inicjatywie, 

poświęceniu grupy mieszkańców, udało się zapędy 

pana Chałata zahamować. Na szczęście. To wtedy 

dodatkowo odwiedziłem Koluszki, pisałem o tym 

w Gazecie Polskiej Codziennie i dowiedziałem się, 

że pan Chałat wśród mieszkańców nosi wdzięczny 

pseudonim Gburmistrz.

Przyznają państwo, że jest w tym coś uroczo 

pieszczotliwego, baśniowego, a jednocześnie 

oddającego sposób bycia burmistrza – gburmistrza. 

Wziąwszy pod uwagę choćby scenki z kolejnych 

sesji Rady Miejskiej, gdy rozparty pośrodku stołu 

Gburmistrz spycha na bok wiotką postać przewod-

niczącej Rady. Gość na sesji, jakim jest Gburmistrz, 

zajmuje miejsce gospodarza, jakim jest na sesji 

rady miejskiej przewodnicząca. Przypomniało mi 

się, że na obozach studenckich śpiewaliśmy taką 

pieśń masową: J.. twoju mać/my kulturnyj narod… 

i tak dalej. Wcale nie chcę przez to powiedzieć, że 

pan Chałat tę pieśń zastosował w swojej praktyce 

urzędniczej. Wcale a wcale.

Ale wracając do naszych baranów, jak mawia-

ją pasterze prowansalscy. Pojechałem do Koluszek, 

ponieważ z pewnym zdumieniem dowiedziałem się, 

że pan Chałat, zwany Gburmistrzem, znowu został 

burmistrzem. Łaska wyborców na pstrym koniu 

jeździ i chadza krętymi ścieżkami – mawiają jedni. 

A drudzy mawiają, że nie takimi znowu krętymi, 

tylko zależnymi. Bo jak ktoś trzecią kadencję zaj-

muje ten sam stołek, to przez dwie zdążył klientelę 

zgromadzić. Kto ma rację? Nie wiem. Może i jedni 

i drudzy po trochu. Dlatego nic tak dobrze nie robi 

zdrowiu publicznemu jak ograniczenie kadencji. Ale 

tak czy owak pan Chałat dziwi.  

Wysiadłem na dworcu, przeszedłem pod tora-

mi tunelem wspominając niegdysiejszy pomost nad 

torami. Pochodziłem nieco po mieście, po parku, po 

uroczych uliczkach jednorodzinnych osiedli, które 

pan Chałat chciał zasmrodzić i usiadłem w całkiem 

miłej knajpeczce, której nazwy nie podaję, bo 

mi nie wypada. To tu spotkałem sympatycznego 

pana Janusza. Ojciec pana Janusza przyjechał do 

Koluszek przed laty do pracy w odlewni. Ożenił 

się z miejscową panna i stąd pan Janusz. O miej-

scowych stosunkach powiedział tyle, że tu ściany 

mają uszy, a on ma w domu cztery małe uszka do 

wyżywienia i się nie będzie wypowiadał. –Nikt tu 

panu nic nie powie.

No i tak sobie siedzieliśmy z panem Janu-

szem. Ja nieco zawiedziony, on ostrożny. Chyba 

z powodu tego zawodu zamówiłem dla nas obu po 

dwa kawałki chleba. Pan Janusz nie odmówił, ale 

czujności nie stracił, a nawet się zrewanżował. No 

to ja się też zrewanżowałem. Kiedy wychodziłem 

pan Janusz trochę się rozmarzył i wyznał: Swój 

człowiek jesteś to ci powiem – mogła być szata, 

a mamy chałata! I to jest cała prawda o Kolusz-

kach.

W pociągu przypomniała mi się scena z ge-

nialnego serialu „Ranczo”. Miejscowy reporter pyta 

obywatelkę Wilkowyj: Co pani sądzi o wójcie? Wójt 

to szubrawiec i złodziej – odpowiada obywatelka. 

–To na kogo będzie pani głosowała – pyta reporter. 

–Jak to na kogo? Na wójta. Przecież to władza – 

odpowiada obywatelka Wilkowyj.

Do dziś nie wiem, dlaczego w pociągu przypo-

mniała mi się akurat ta scena. Zaprawdę, dziwne są 

meandry umysłu po wizycie w Koluszkach.

JAROSŁAW WARZECHA

Firma odzieżowa zatrudni 

SZWACZKI 
Proponowane 

stałe zatrudnienie,
oraz prasowaczki i oso-
by do pomocy przy or-
ganizacji pracy szwalni.
Serdecznie zapraszamy. 

Tel. +48  730 222 048

Kontakt z redakcją 
info@naszekoluszki.pl

NASZEKOLUSZKI

REKLAMY
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Sam zbudował „poziomkę”

- Rowery poziome to wciąż mało znane 

w Polsce pojazdy. Wzbudzają przeróżne reakcje – 

od zdziwienia, przez uśmiech do zachwytu – mówi 

właściciel tzw. „poziomki”. 

W Polsce rowery poziome są zazwyczaj 

budowane przez ich właścicieli. Podyktowane jest 

to bardzo małą dostępnością tych pojazdów na 

polskim rynku. Można oczywiście rower sprowadzić 

z zagranicy, lecz jest to zakup dość ryzykowny ze 

względu na brak możliwości sprawdzenia sprzętu. 

Sytuacja jednak nie jest beznadziejna. Można zbu-

dować rower poziomy samodzielnie na podstawie 

istniejących już planów.

- Mój rower powstał w mojej głowie. Nie jest 

to jednak pionierska konstrukcja. Wzorowałem się 

na istniejącym już modelu. Różnica polega jednak 

na tym, że moja konstrukcja jest amortyzowana 

– tłumaczy Tomasz Węgrzyn. Jak podkreśla kon-

struktor własnego roweru poziomego największą 

trudnością przy jego budowie jest geometria, która 

musi być dopasowana do wzrostu rowerzysty. – Jest 

wiele czynników, które trzeba przemyśleć, żeby 

rower spełnił wymagania – zaznacza pan Tomasz.

Kolejną sprawą – bardzo istotną – jest nauka 

jazdy na „poziomce”. – Ułożenie ciała na rowerze 

poziomym powoduje, że błędnik w naszej głowie 

nie radzi sobie z równowagą. Trzeba na nowo na-

uczyć się jeździć. Jednak jeśli już głowa nauczy się 

panować nad maszyną, gwarantuję, że wrażenia 

z jazdy są niezapomniane i klasyczny rower powę-

druje w ciemny kąt piwnicznych czeluści – uważa 

właściciel roweru poziomego z Koluszek.

Jak podkreśla Tomasz Węgrzyn, głównymi 

zaletami roweru poziomego są prędkość i wygoda. 

– Prędkość dlatego, że głównym czynnikiem spo-

walniającym kolarza na rowerze klasycznym jest 

opór powietrza. Natomiast w rowerze poziomymo-

pór powietrza jest znacznie mniejszy, co pozwala 

osiągać większe prędkości przy tym samym wysiłku 

fizycznym – mówi pan Tomasz. – Natomiast wygoda 

dlatego, że ciało leży i obciążeniu nie ulegają  

kręgosłup, nadgarstki, szyja, pośladki – dodaje 

właściciel roweru poziomego.

Do zalet „poziomki” można jeszcze zaliczyć 

widoczność i bezpieczeństwo w razie upadku.

Na rowerze poziomym w razie kolizji czoło-

wej najpierw ucierpią nogi. W klasycznym rowerze 

„lecimy” na twarz. Natomiast podczas ewentual-

nego poślizgu odległość do podłoża jest mniejsza, 

co znacząco wpływa na zminimalizowanie złamań 

kości, zwichnięć, potłuczeń itd.

- Rower poziomy to frajda, frajda i jeszcze 

raz frajda przemnożona przez świadomość, że 

to konstrukcja własna – podsumowuje Tomasz 

Węgrzyn.

(red.)

Na drogach naszej gminy można spotkać nietypowy rower, na którym jedzie się w pozycji… leżącej. To pojazd, 
który sam zbudował jeden z mieszkańców Koluszek Tomasz Węgrzyn.

REKLAMA

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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Rozmawiamy z Jakubem 
Perkiem, najskuteczniej-
szym zawodnikiem Kolusz-
kowskiego Klubu Sporto-
wego. 27-latek ma za sobą 
występy w reprezentacji 
Polski w mini futbolu.  

Po trzech latach KKS Koluszki wrócił 
do Łódzkiej Klasy Okręgowej. Co było 
kluczem do osiągnięcia tego celu? 

Awansowaliśmy dzięki jedności naszej 
drużyny. Wszyscy znamy się od wielu 
lat. KKS tworzą głównie zawodnicy z Ko-
luszek. Naszą jedność najbardziej było 
widać w ostatnim meczu sezonu z Ró-
życą. Nie bez znaczenia były również 
indywidualne umiejętności. 

Awans nie przyszedł łatwo...

Przez cały sezon czaiła się za nami Ró-
życa. Po rundzie jesiennej wiedzieliśmy, 
że walka o awans rozstrzygnie się mię-
dzy dwiema drużynami z naszej gminy. 
Niemniej, my robiliśmy swoje. Graliśmy 
w każdym meczu o trzy punkty i nie 
oglądaliśmy się za przeciwnikiem.

Zdobyłeś 37 bramek w 24 meczach 
– taki wynik robi wrażenie nawet na 
siódmym poziomie rozgrywkowym.  

Cieszę się, że w taki sposób pomogłem 
drużynie. Przed poprzednimi rozgryw-
kami podjąłem decyzję o przenosinach 
z Zawiszy Rzgów do Koluszkowskiego 
Klubu Sportowego. Powiększyła mi się 
rodzina, dlatego chciałem grać w piłkę 
nożną w klubie zlokalizowanym bliżej 
domu. Myślę, że była to słuszna decy-
zja. W Rzgowie, na poziomie czwartej 
ligi, nabrałem cennego doświadczenia, 
które mogę wykorzystać w obecnej dru-
żynie. 

Jaki cel postawiliście sobie w aktual-
nym sezonie? 

Chcemy wygrać jak najwięcej meczów, 
przede wszystkim na własnym obiekcie, 
by na koniec sezonu znaleźć się w środ-
kowej część tabeli.  

W czwartej lidze grają zespoły z ta-
kich miejscowości jak Buczek, Wiśnio-
wa Góra czy Nieborów.  Jak myślisz, 
ponad dwudziestotysięczną gminę Ko-
luszki stać na grę w wyższej lidze niż 
klasa okręgowa? 

Opierając się na obecnym składzie, na 
pewno o awans do czwartej ligi będzie 
szalenie ciężko. Na wyższym poziomie 
rozgrywkowym trzeba mieć zdecydowa-
nie liczniejszą kadrę. Jeśli chcemy grać 
w wyższej lidze, potrzebujemy większe

go wsparcia od władz miasta i sponso-
rów. 
Jeszcze nie tak dawno łączyłeś grę 
w KKS Koluszki z występami w li-
dze szóstek. 

Reprezentowałem barwy łódzkie-
go klubu FB Wembley. Miniony se-
zon był jednak dla mnie ostatnim w 
sześcioosobowej lidze piłki nożnej. 
Zrezygnowałem z tych rozgrywek, 
by spędzać więcej czasu z rodziną.
 
Z FC Wembley trafiłeś do repre-
zentacji Polski... 

Była to ciekawa przygoda. W 2013 

roku, po warszawskim turnieju 
w sześcioosobowym futbolu zosta-
łem wyznaczony do kadry narodowej 
w tej dyscyplinie. Były to pierwsze 
powołania w historii tej dyscypliny. 
Specjaliści z telewizji Canal + Sport, 
wśród nich Marek Citko, po turnie-
ju wyznaczali najlepszych zawodni-
ków. Początkowo znalazłem się na 
liście rezerwowej, ale ostatecznie 
udało mi się pojechać na mistrzo-
stwa świata na Krecie. Dotarliśmy 
do 1/8 finału i na tym etapie prze-
graliśmy z Kazachstanem. 

(jp)

Z KOLUSZEK... DO KADRY 
POLSKI

SPORT

//UDAŁO MI SIĘ POJECHAĆ NA MISTRZOSTWA ŚWIATA NA KRECIE. 
DOTARLIŚMY DO 1/8 FINAŁU//


