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Weź budżet w swoje ręce

Bawiliśmy się na majówce 
i w Dniu Dziecka

30 lat minęło 
jak jeden dzień…

Piła spadła 
na ramię strażaka

Nasz człowiek w Ameryce

temat numeru

fotoreportaż

oświata

na przełaj



WYJAZDY NA BASEN
Ruszają bezpłatne wyjazdy na krytą pływalnię 

do Kaliskiego Parku Wodnego dla dzieci i młodzieży  
z naszej gminy. Trwać będą od 5 lipca do 30 sierpnia  
w każdy wtorek i piątek od  godziny 8.30 do 13.  
W wyjeździe może uczestniczyć 30 dzieci z 3 opieku-
nami. Projekt jest realizowany w oparciu o strategiczne 
ośrodki szkolne w Błaszkach, Kalinowej, Gruszczycach i 
finansowany przez Urząd Gminy i Miasta w Błaszkach.

Czas od 5 do 22 lipca jest przeznaczony dla uczniów 
Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum  
w Błaszkach oraz Szkoły Podstawowej w Kwasko-
wie. W okresie 26 lipca – 12 sierpnia na basen wyjadą 
uczniowie Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimna-
zjum w Gruszczycach. Mogą się także zapisywać dzieci 
ze Szkół Podstawowych we Włocinie i Łubnej. Wresz-
cie od 16 do 30 sierpnia z kaliskiej pływalni będą mogli 
skorzystać uczniowie Szkoły Podstawowej i Publiczne-
go Gimnazjum w Kalinowej, a także Szkół Podstawo-
wych w Sędzimirowicach i Domaniewie. Szczegółowe 
informacje i zapisy są u dyrektorów Szkół Podstawo-
wych w Błaszkach, Gruszczycach i Kalinowej. RED..

TRWAJĄ WYPŁATY
Ponad 2,6 mln złotych wypłacił Urząd Gminy i Mia-

sta w Błaszkach od początku wprowadzenia progra-
mu Rodzina 500+ do końca czerwca tym, którzy złożyli 
wnioski. Nadal można je składać, ale po 1 lipca przyzna-

ne świadczenia będą wypłacane od momentu złoże-
nia wniosku, bez wyrównania za poprzednie miesiące. 
Wypełnione wnioski z dokumentami są przyjmowane 
w Urzędzie Gminy i Miasta Błaszki, w pokoju nr 8.

Program Rodzina 500+ to nieopodatkowane 
świadczenie wychowawcze, w wysokości 500 zł 
miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez 
dodatkowych warunków. Z pomocy mogą korzystać 
rodzice oraz opiekunowie prawni lub opiekunowie 
faktyczni, czyli ci, którzy wystąpili do sądu o przyspo-
sobienie dzieci do 18 roku życia. Jeżeli dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł netto 
lub 1200 zł netto (gdy członkiem rodziny jest dziecko 
niepełnosprawne), wówczas świadczenie przysługu-
je na pierwsze lub jedyne dziecko. RED.

SZANSA NA ROZWÓJ
Odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzy-

szenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na Rzecz 
Budowy Drogi Ekspresowej S12. Przedstawiciele 15 sa-
morządów, w tym gminy Błaszki spotkali się w Radomiu.

Stowarzyszenie powstało po to, by wspólnie wy-
pracować przebieg drogi ekspresowej łączącej wschód  
z zachodem Polski i ważnej dla naszego regionu, gdyż 
odciążającej krajową dwunastkę. Dla Błaszek nowy 
trakt byłby szansą na rozwój w przyszłości, stworzenie 
terenów inwestycyjnych, których nie mają i obwodnicy 
umożliwiającej ominięcie miasta. MAL

SZKOLENIA DLA MŁODYCH
Młodzieżowa Rada Doradcza burmistrza Błaszek 

współrealizuje projekt „Młodzi szansą na rozwój 
regionu”, w którym uczestniczą partnerskie gminy 
Złoczew i Błaszki. W ofercie jest bezpłatne szkole-
nie  „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. 
B”. Dla zainteresowanych są też płatne staże z moż-
liwością zatrudnienia. Celem projektu jest aktywizacja 
zawodowa osób w wieku 18-29 lat z gmin Błaszki  
i Złoczew, biernych zawodowo, nie uczestniczących 
w kształceniu (nauka stacjonarna) oraz nie posiada-
jących prawa jazdy kat. B. Rozpoczęcie zajęć już od 
lipca w Błaszkach. Dominik Drzazga, przewodniczący 
MRD przyjmuje zapisy i udziela szczegółowych in-
formacji pod numerem telefonu: 43 8290939; mejl: 
mrd@blaszki.pl. RED.

GMINA BUDUJE Z POWIATEM 
Dzięki współpracy burmistrza Błaszek ze staro-

stą sieradzkim rozpoczęła się   przebudowa drogi 
Marianów-Włocin (1,8 km), która  będzie kosztować 
prawie 300 tys. zł. Pieniądze  pochodzą z budżetu 
Gminy i Miasta Błaszki i Powiatu Sieradzkiego. Zaan-
gażowane są też fundusze przyznane przez Zarząd 
Województwa Łódzkiego. Wykonawcą jest firma 
Sidrog.

Remont traktu Marianów-Włocin jest kontynu-
acją ubiegłorocznej przebudowy drogi powiatowej 
łączącej gminę Brąszewice (od miejscowości Pipie)  
z gminą Błaszki (do miejscowości Marianów). Koszt 
remontu pierwszego odcinka (3,7 km) wyniósł pra-
wie 720 tys. zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych i Mostowych w Czartkach.  RED.

REMONT PÓŹNIEJ
W najbliższym czasie nie będzie remontu Szkoły 

Podstawowej w Błaszkach. Urząd ogłosił przetarg na 
modernizację korytarzy i sanitariatów na drugim piętrze 
podstawówki, ale do pierwszego przetargu nie stanęła  
żadna firma. Błaszkowski magistrat  ponowił ofertę i choć 
tym razem  zgłosił się wykonawca, to zaproponował o 50 
proc. wyższą cenę od zarezerwowanej w budżecie. Gmina 
na razie rezygnuje z ogłoszenia kolejnego przetargu, gdyż 
nie zdąży  wyremontować szkoły  w wakacje. MAL

NAJLEPSI W SUDOKU
VII Międzyszkolny Konkurs Sudoku został zor-

ganizowany w Szkole Podstawowej im. Stanisława 
Staszica w Błaszkach. W rywalizacji na poprawne 
i jak najszybsze rozwiązanie japońskiej łamigłówki 
wzięło udział 22 uczniów z 11 podstawówek (Błaszki, 
Brąszewice, Chajew, Gruszczyce, Jasionna, Kalinowa, 
Sędzimirowice, Trzcinka, Żuraw, Łubna i Sieradz SP4).

Wstępne eliminacje były przeprowadzone w ma-
cierzystych szkołach. Po 2 osoby z najlepszymi wyni-
kami przechodziły do II etapu, czyli finału w Błaszkach. 
Tutaj zwyciężyła Kinga Zawadzka (SP Sędzimirowice), 
drugie miejsce zajęła Katarzyna Skweres (SP Błaszki), 
a trzecie Dobrosława Ciołek (SP4 Sieradz). RED.
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BŁASZKOWSKIE NOCE, najważniejsze wydarzenie promocyjne w gminie Błaszki odbędzie się po raz 
drugi. W tym roku trwać będzie od 26 do 28 sierpnia. Do imprezy o charakterze swojskiej biesiady zo-
staną włączone elementy dożynkowe połączone z pieczeniem chleba i wypromowaniem miejscowego 
produktu piekarniczego. Pomogą w tym: Halina Pręczyńska z piekarni HH s.c. Piekarstwo w Błaszkach  
i  Waldemar Kuczewski z Piekarni Rzemieślniczej J. Kuczewski, W. Kuczewski, B Lipińska w Gruszczy-
cach. Miasto zyskało dwóch nowych partnerów.

Wiadomo już kto zagra i zaśpiewa podczas BŁASZKOWSKICH NOCY. Kapela Podwórkowa Spod Dębu 
z Mzurek k/Piotrkowa Trybunalskiego, Zespół Kabaretowo – Biesiadny Biesiada Polska, Kapela Podwór-
kowa Fakiry z Piotrkowa Trybunalskiego, Zespół z Klonowej Paka Klonowiaka, Daniela Zabłocka oraz 
Zespół Muzyki i Tańca Cygańskiego Cztery Struny Skrzypiec

Dla dorosłych miłośników ekstremalnych wyzwań planowany jest NOCNY ARMAGEDON w Wojkowie. 
Jest to specjalnie przygotowana, niespełna 5-kilometrowa trasa biegu przełajowego z wymagającymi 
przeszkodami. Całość uzupełnią warsztaty artystyczne i plener malarski zakończony wernisażem. MAL



Liczy się 
współpraca

z prac samorządu

••• Czasopismo mieszkańców Gminy i Miasta Błaszki 3

KWIECIEŃ – CZERWIEC 2016

◊ Rozstrzygnęliśmy konkurs na udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Błaszki 
na tworzenie warunków sprzyjających sportowi.

◊ Zorganizowaliśmy uroczyste obchody 6. rocznicy katastrofy smoleńskiej oraz 76. rocznicy 
zbrodni katyńskiej.

◊ Rozpoczęliśmy realizację programu Rodzina 500 + w Błaszkach.
◊ Uczestniczyłem w konferencji prasowej posła RP Łukasza Rzepeckiego z Prawa i Sprawie-

dliwości poświęconej realizacji programu Rodzina 500+ w regionie.
◊ Brałem udział w uroczystości 35-lecia pierwszej rejestracji NSZZ Solidarność Rolników In-

dywidualnych, podczas której  jedno z rond w Gminie Sieradz zostało nazwane imieniem 
Solidarności Rolników Indywidualnych. 

◊ Zawiadomiłem wojewodę łódzkiego i Łódzkie Kuratorium Oświaty o nieprawidłowościach 
występujących w placówkach oświatowych na terenie naszej gminy.

◊ Uczestniczyłem w spotkaniu wójtów i burmistrzów wraz ze starostą sieradzkim we Wróble-
wie dotyczącym trudnej sytuacji oświatowej w jednostkach samorządowych. 

◊ W Szkole Podstawowej w Kwaskowie został przeprowadzony gminny etap Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki.

◊ W Szkole Podstawowej we Włocinie odbyły się Międzyszkolne Biegi Przełajowe „Po zdro-
wie” – Włocin 2016 pod patronatem burmistrza Gminy i Miasta Błaszki.

◊ Pod egidą Lokalnej Grupy Działania „Długosz Królewski” zorganizowaliśmy IV edycję Kon-
kursu Wiedzy o Unii Europejskiej.

◊ Wspólnie z druhami i druhnami Ochotniczej Straży Pożarnej z naszej gminy rozpaliliśmy 
Ogień Ducha Świętego na jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski.

◊ Wspólnie z prezesem zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP oraz komendantem 
Miejsko - Gminnym OSP RP w Błaszkach zorganizowaliśmy obchody Święta Narodowego 
Trzeciego Maja oraz Dnia Strażaka.

◊ Wzięliśmy udział w uroczystości Międzynarodowego Dnia Strażaka w parafii Niepokalane-
go Poczęcia NMP w Wojkowie. 

◊ Kupiliśmy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Scania dla OSP Włocin  za kwo-
tę 826.560 zł brutto.

◊ Kupiliśmy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Peugeot dla  OSP Błaszki  za kwo-
tę 182.040 zł brutto. 

◊ Rozpoczęliśmy akcję kastracji i sterylizacji psów oraz kotów w gminie Błaszki.
◊ Zorganizowaliśmy II edycję BŁASZKI W RYTMIE DISCO.
◊ Zmieniliśmy godziny pracy kasy urzędu, która teraz jest czynna od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8.00 - 14.30.

◊ Pożegnaliśmy Panią Urszulę Śniegulę, wieloletniego pracownika Urzędu Gminy i Miasta 
Błaszki, która zmarła po ciężkiej chorobie. 

◊ W Szkole Podstawowej w Błaszkach odbył się VIII Międzyszkolny Konkurs Sudoku – Błaszki 
2016 pod patronatem burmistrza Gminy i Miasta Błaszki.

◊ Zorganizowaliśmy wydarzenie pod nazwą KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY z okazji Dnia Dziecka. 
◊ Złoczewscy radni przyjęli uchwałę dotyczącą zawarcia umowy z Gminą i Miastem Błaszki w 

zakresie kontynuacji projektu partnerskiego pn. Złoczewski Obszar Funkcjonalny.
◊ Wzięliśmy udział w walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Te-

rytorialnego na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S12, które  odbyło się w Radomiu.
◊ Spotkaliśmy się z właścicielami dwóch z czterech zaproszonych piekarni z terenu gminy 

Błaszki w celu nawiązania współpracy przy organizacji BŁASZKOWSKICH NOCY.
◊ Ogłosiłem dwa konkursy na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych w naszej gminie.
◊ Kupiliśmy cztery nowe hełmy dla druhów OSP w Skalmierzu.
◊ Wzięliśmy udział w Ogólnopolskiej Samorządowej Debacie Oświatowej w Warszawie.
◊ Uczestniczyliśmy w konferencji „Europolis” w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
◊ Wywiesiliśmy flagi narodowe wzdłuż odcinka  krajowej „dwunastki”, aby okazać wsparcie i 

uznanie dla reprezentacji Polski oraz Mariusza Stępińskiego na Euro 2016.
◊ Ewakuowaliśmy pracowników urzędu i znajdujących się w nim mieszkańców z powodu, jak 

się później okazało, fałszywego alarmu bombowego.
◊ Dołączyliśmy się do XI Międzynarodowej Wystawy Ratownictwa, Zabezpieczenia i Techniki 

Przeciwpożarowej EDURA 2016 w Kielcach, na której zostały zaprezentowane dwa nasze 
nowe auta strażackie. 

◊ Uruchomiliśmy lokalną sieć światłowodową na terenie miasta Błaszki.
◊ Współorganizowaliśmy Ogólnopolskie Biegi Przełajowe im. Elżbiety Katolik w Gruszczy-

cach i jubileusz 30-lecia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gruszczycach.
◊ Ruszamy z bezpłatnymi, wakacyjnymi wyjazdami dzieci i młodzieży do Kaliskiego Parku Wodnego.
◊ W ramach partnerstwa Gminy i Miasta Błaszki z Miastem Złoczew Młodzieżowa Rada 

Doradcza Burmistrza Błaszek rozpoczęła współrealizację projektu pn. „Młodzi szansą na 
rozwój regionu”. 

◊ Rozpoczęła się  przebudowa drogi powiatowej Marianów-Włocin (1,8 km), którą wspiera-
my funduszami z naszego budżetu.

◊ Podpisałem umowę na modernizację gminnego budynku, w którym mieści się Centrum 
Kultury w Błaszkach.

◊ Współorganizowaliśmy Rodzinny Festyn Parafialno-Gminny w Błaszkach. 
KAROL RAJEWSKI, BURMISTRZ BŁASZEK

N ajprościej można powiedzieć, że współdziałanie w ramach Złoczew-
skiego Obszaru Funkcjonalnego. Zaakceptowali to złoczewscy radni, 

którzy jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zawarcia umowy part-
nerstwa z Gminą i Miastem Błaszki dotyczącą kontynuacji projektu part-
nerskiego „Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów 
powiatów sieradzkiego i wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału 
powstającej kopalni odkrywkowej Złoczew oraz drogi ekspresowej S8″.

W sesji uczestniczył Karol Rajewski, burmistrz Błaszek. Głównym celem 
współpracy Błaszek ze Złoczewem ma być zwiększenie roli samorządów  
w kreowaniu przedsiębiorczości i samodzielności społecznej poprzez za-
angażowanie młodych, a także pomoc organizacyjną przy wypracowywa-

niu oraz realizacji projektów służących lokalnemu rozwojowi. Burmistrz 
Rajewski podkreślił w wystąpieniu, że priorytetem dla naszej gminy jest 
budowa zbiornika retencyjnego przydatnego w rolnictwie i liczy na wspar-
cie Złoczewa w przeprowadzeniu tego projektu. Błaszki i Złoczew będą tak-
że współpracowały przy organizacji Błaszkowskich Nocy, Dni Złoczewa, 
Błaszkowskiej Areny Gier i II Nocnego Turnieju w Piłkę Nożną, którego or-
ganizatorem jest Dominik Drzazga, przewodniczący Młodzieżowej Rady 
Doradczej burmistrza Błaszek i jednocześnie radny miejski ze Złoczewa. 
Włodarze planują także wspólne przygotowanie wyjazdów gimnazjali-
stów.

RED.

Co łączy Błaszki ze Złoczewem?
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z działalności rady

inwestycje

Na początku wakacji rozpocz-
nie się modernizacja Centrum 
Kultury w Błaszkach z siedzibą  
w Lubanowie. Pierwszy etap obej-
mie remont sali widowiskowej 
polegający na odświeżeniu ścian 
i pomalowaniu na nowy kolor, 
wymianie uszkodzonych kaseto-
nów w suficie z dodatkową izo-
lacją cieplną i przeciwdźwiękową. 
Przebudowana zostanie wentyla-
cja, co spowoduje bardziej kom-

fortowe korzystanie z sali. Najważniejsza zmiana, czyli wymiana płytek znajdują-
cych się na podłodze na parkiet nada prestiż i ciepło sceniczne. Pozwoli również 
lepiej wykorzystywać pomieszczenie, biorąc pod uwagę zajęcia z rytmiki czy tańca.

Drugim etapem modernizacji będzie malowanie i naprawa elewacji budynku pole-
gająca na zeskrobaniu starej farby, uzupełnieniu ubytków w tynkach i dwukrotne ma-
lowanie murów. Kolorystyka będzie ponadczasowa i utrzymana w tonacji szaro-białej. 

Budynek, który znajduje się przy drodze wlotowej do Błaszek od strony Siera-
dza z pewnością stanie się, dzięki tej inwestycji, wizytówką gminy. Z kolei remont 
sali widowiskowej pozwoli na stworzenie komfortowych warunków dla publiczno-
ści i uczestników prowadzonych na sali zajęć.  MIM

Radni zagłosowali za absolutorium

DOM KULTURY DO REMONTU SZYBSZY INTERNET
Testy lokalnej sieci światłowodowej w Błaszkach zostały zakończone. Działa 

już szerokopasmowy internet . Dostęp do  sieci o dużej przepustowości mają 
wszystkie przewidywane jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ad-
ministracja Szkół i Przedszkoli, Centrum Kultury, Szkoła Podstawowa im. Stani-
sława Staszica, Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina”, Gimnazjum im. 
gen. Józefa Lipskiego, obiekty  sportowe przy boisku Orlik, Biblioteka Publiczna  
i dworzec PKS. Planowany jest rozwój światłowodów, aby mieszkańcy mogli 
korzystać z szybszego łącza internetowego. RED.

LEPSZE DROGI
Urząd Gminy i Miasta Błaszki uruchamia procedury  na wykonanie dróg 

z destruktu za prawie 500 tysięcy złotych. Nawierzchnie z destruktu asfal-
towego wraz z powierzchniowym utrwaleniem  emulsją asfaltową i grysem 
kamiennym powstaną w Brończynie i Romanowie (1 km), Kołdowie (1,180 
km), Woleniu (1 km), Garbowie ( 0,600 km), Łubnej - Jarosłaj (0,400 km), 
Łubne j- Jakusy (0,150 km), Lubanowie (0,100 km) i w miejscowości Maria-
nów (0,120 km). Dodatkowo, gdyż taka jest pilna potrzeba powierzchniowo 
zostanie pokryte emulsją asfaltową z grysem kamiennym prawie 3,5 km 
dróg gminnych we Wrzącej, Adamkach i miejscowości Wcisło. Ta inwestycja 
pochłonie prawie 150 tys. złotych. Tyle samo ma kosztować, zgodnie z ogło-
szonym przetargiem, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cienia 1,125 
km). Modernizacja będzie polegać na wzmocnieniu istniejącej podbudowy 
tłuczniem kamiennym i wykonaniu nawierzchni z tłucznia asfaltowego. 

 RED.

Podczas XXI sesji Rady Gminy i Miasta  
w Błaszkach radni podjęli uchwałę w spra-

wie nowego Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy i Miasta Błaszki. 
Poprzedni był wydany i ważny przez 18 miesięcy. 
Rajcy zaakceptowali też Miejsko - Gminny Pro-
gram Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narko-
manii na rok 2016. Jego  założeniem jest popra-
wa sytuacji osób i rodzin, w których występują 
uzależnienia, a także działanie na rzecz szeroko 
rozumianej profilaktyki.

XXII sesja Rady Gminy i Miasta w Błaszkach 
była sesją absolutoryjną. Radni przyjęli uchwałę 
w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzo-
wi Gminy i Miasta Błaszki z tytułu wykonania 
budżetu za 2015 rok. Wcześniej pozytywnie  
w tej kwestii wypowiedziała się komisja rewizyj-
na Rady i Regionalna Izba Obrachunkowa.

Radni odnieśli się także do pracy Komisji do-
raźnej ds. naziemnych elektrowni wiatrowych 
wybudowanych na terenie Gminy i Miasta Błasz-
ki. Obecnie jej członkowie są na etapie spraw-
dzania własności działek, na których zostały 
wybudowane turbiny wiatrowe oraz analizowa-
nia wydanych decyzji środowiskowych. Pozyski-
wanie dokumentacji z sieradzkiego starostwa  

i innych instytucji wymaga czasu, więc końcowy 
raport zostanie przedstawiony przez Komisję 
później niż zakładano.

Radni udzielili Powiatowi Sieradzkiemu 
pomocy finansowej wysokości 50.000 zł z prze-
znaczeniem na „Remont chodnika w ulicy Ko-
ściuszki w miejscowości Błaszki”. Zadanie to  
pierwotnie miało być realizowane z błaszkow-
skiego budżetu i dopiero w 2018 roku. W związku 
ze skutecznymi prośbami burmistrza Błaszek 
kierowanymi do starosty sieradzkiego o jak naj-
szybsze wykonanie chodnika przy Kościuszki, 
która jest drogą powiatową, radni podjęli uchwa-
łę o przekazaniu powiatowi wspomnianej kwoty. 
Umożliwi to realizację chodnika w ciągu najbliż-
szych miesięcy. Pieniądze, o których mowa miały 
być wykorzystane na inwestycję zaplanowaną 
przez gminę Błaszki jeszcze w tym roku. Chodzi 
o „Budowę parkingu pomiędzy ul. Kościuszki  
i pl. Sulwińskiego z chodnikami” figurującą w 
wykazie zadań remontowych i modernizacyj-
nych na drogach i ciągach komunikacyjnych 
Gminy i Miasta Błaszki w tej kadencji.

W ostatnich miesiącach najwięcej uwagi przy-
kuwała sprawa finansowania z budżetu gminy 
klubów sportowych. Ponieważ podczas podzia-
łu przewidzianych na ten rok pieniędzy w wy-

sokości 100 tys. zł kluby sportowe z Kamiennej  
i Kalinowej nie otrzymały dofinansowania, a 
klub z Gruszczyc dostał mniej, niż spodziewali 
się działacze sprawa ciągle powracała. Było tak, 
mimo zapewnień zarówno burmistrza, jak i rad-
nych, że postarają się temu zaradzić. Szkoda tylko, 
że przy okazji nikt nie wyjaśniał powodów takiej 
sytuacji. Dla sprawiedliwości należy powiedzieć, 
że klub z Kamiennej otrzymał słabe noty konkur-
sowe, gdyż  nie wykazał wkładu własnego, a klub  
z Kalinowej spóźnił się ze złożeniem uzupełnienia 
wniosku. Niestety, o powodach wszyscy milczeli, a 
niezadowoleni podsycali atmosferę niepewności. 

Trzeba doprecyzować, że w 2015 roku na sport 
było o 60 tysięcy złotych więcej, niż w roku 2016, 
więc wszystkie kluby z konieczności musiały 
otrzymać w tym roku mniejsze dotacje. Ta wia-
domość wyraźnie się nie przebiła. Doszło nawet 
do otwartego spotkania mieszkańców z radnymi, 
mimo że burmistrz po uzgodnieniach z radnymi 
ogłosił drugi konkurs, co miało uspokoić sytu-
ację. Ostatecznie, nie bez trudności, pieniądze 
zostały przesunięte z funduszów przeznaczo-
nych na inwestycję, z której w tym roku zrezygno-
wano. Pozostaje mieć nadzieję, że sytuacja została 
ustabilizowana, a zwolennicy wspomnianej inwe-
stycji nie będą protestować.  JACEK WALCZAK
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••• Czasopismo mieszkańców Gminy i Miasta Błaszki

M ieszkańcy wsi w gminie Błaszki robią to już 
drugi rok, bo sprzyja im fundusz sołecki. 

Teraz mają do podziału 600 tysięcy złotych, czyli 
średnio po 10 tysięcy na sołectwo. W większości 
ulepszają w swych miejscowościach drogi, chod-
niki, oświetlenie, ale i remontują świetlice, straż-
nice, kupują do nich wyposażenie.

Budżet obywatelski jest uzupełnieniem fun-
duszu sołeckiego, który cieszy się dużym zain-
teresowaniem na terenach wiejskich. Teraz czas 
na mieszkańców Błaszek, którzy będą mogli 
zgłaszać i wybierać swoje projekty. Jakie? O tym 
właśnie zdecydują błaszkowianie, odpowiadając  
w lipcu na specjalnie przygotowaną ankietę, 
która jest jednym z elementów wprowadzania 
budżetu obywatelskiego.

Odpowiadać będzie za to Zespół ds opracowa-
nia zasad funkcjonowania budżetu obywatelskie-
go w mieście Błaszki, który 21 czerwca powołał 
Karol Rajewski, burmistrz Błaszek. Przewodni-
czącym został Jacek Walczak, sekretarz Błaszek, 
a zastępcą Iwona Dębicka, kierownik referatu 
inwestycji, która zajmuje się też funduszem so-
łeckim.  Członkami zespołu zostali:  Anita Skwe-
res, podinspektor ds bezpieczeństwa obywateli  
w błaszkowskim magistracie i jednocześnie prze-
wodnicząca zarządu Samorządu Mieszkańców nr 
2 w Błaszkach, Aneta Lenginowicz, odpowiedzial-
na za prowadzenie kampanii informacyjnej, Szy-
mon Szereda, błaszkowianin i przedstawiciel 
Młodzieżowej Rady Doradczej burmistrza Bła-

Weź budżet 
w swoje ręce

szek oraz Dominik Drzazga, przewodniczący tego 
gremium, pracownik urzędu, który na przykła-
dzie budżetu obywatelskiego Łodzi napisał pracę 
magisterską „Budżet obywatelski jako narzędzie 
aktywizacji społeczeństwa”. Merytorycznie nad 
całością czuwa Łukasz Waszak, prezes Stowarzy-
szenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich OPUS, organizacji pozarządowej, 
która zajmowała się wprowadzeniem budżetu 
obywatelskiego w Łodzi i Kutnie.

– Chcemy maksymalnie uprościć procedu-
ry, aby mieszkańcy miasta z łatwością mogli 
realizować własne projekty – sumuje Jacek 
Walczak. – Dotychczas błaszkowianie nie mieli 
swojego budżetu, a przecież są tutaj dwa samo-
rządy mieszkańców. Teraz czas na zmiany, czas 
na mieszkańców Błaszek. Budżet obywatelski 
bez wątpienia jest potrzebny, patrząc choćby na 
fundusz sołecki, który w naszej gminie sprawdza 
się znakomicie.

Na początek do dyspozycji mieszkańców 
Błaszek ma być 50 tysięcy złotych. Ta kwota w 
połączeniu z funduszem sołeckim daje 43 złote 
na mieszkańca i jest porównywalna z budżetem 
obywatelskim Łodzi, gdzie przypada około 50 
złotych. Nie od razu była to taka suma, ale z roku 
na rok jest zwiększana, gdyż budżet obywatelski 
cieszy się ogromnym powodzeniem wśród ło-
dzian.

Jak będzie w Błaszkach? Pierwsze odpowiedzi 
znane już będą po przeprowadzeniu wspomnia-

nej ankiety, która jest również dołączona do 
„Kuriera Błaszkowskiego”. Będą ją także rozda-
wać mieszkańcom miasta przedstawiciele Mło-
dzieżowej Rady Doradczej burmistrza Blaszek. 
Do końca lipca błaszkowianie mają czas na wy-
powiedzenie się jakie chcą realizować projekty. 
Duże czy małe, społeczne (warsztaty, szkolenia, 
festyny), a może bardziej interesuje ich poprawa 
infrastruktury w mieście (place zabaw, chodniki, 
oświetlenie). Mogą też mieć całkiem inne pomy-
sły na wykorzystanie budżetu obywatelskiego. 
Oczywiście możliwości jest wiele, ale sprawą 
kluczową jest chęć współdecydowania o tym, 
jak zostanie wydana część budżetu Błaszek.  
A to oznacza zaangażowanie się w życie lokalne-
go środowiska, poświęcenie swojego czasu, pra-
gnienie zmian.

Wypełnione ankiety można składać do 31 
lipca w Urzędzie Gminy i Miasta Błaszki, albo  
w Bibliotece Publicznej, znajdującej się w bu-
dynku Łaźni. We wrześniu błaszkowianie będą 
zgłaszać swoje projekty, a w październiku w gło-
sowaniu zdecydują, które chcą przeprowadzić  
w przyszłym roku. 

Budżet obywatelski, to cześć budżetu miasta, 
która jest w dyspozycji mieszkańców. Ma zasad-
nicze warunki brzegowe: zrealizowane projekty 
muszą być powszechnie dostępne, wykonane na 
mieniu będącym własnością samorządu i w ciągu 
jednego roku. Reszta zależy od inwencji i inicjaty-
wy mieszkańców.  BIS

Pierwsze spotkanie zespołu przygotowującego 
budżet obywatelski

Przynajmniej część. Tę, którą umożliwia budżet obywatelski. W przyszłym roku, po raz pierwszy, w budżecie 
gminy Błaszki zostaną wyodrębnione pieniądze do dyspozycji mieszkańców miasta. Dzięki budżetowi obywatel-
skiemu błaszkowianie będą mogli współdecydować o wydatkach, zgłaszać własne pomysły na realizację przed-
sięwzięć, które są dla nich ważne.  
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Dotychczas wspólnie z parafianami prze-
prowadziliśmy wiele inwestycji, które od 

dawna domagały się realizacji. Teraz czeka nas 
najpoważniejsza, którą zaplanowaliśmy na 2017 
rok. Chodzi o renowację zewnętrznej elewacji 
kościoła św. Anny w Błaszkach połączoną z wyko-
naniem izolacji fundamentów i odwodnieniem 
świątyni, otynkowaniem płotu oraz ponownym 
ułożeniem granitowej kostki wokół kościoła. Jego 
ostatnie tynkowanie miało miejsce w 1988 roku.

Kościół św. Anny w Błaszkach jest nie tylko 
miejscem kultu, ale wizytówką architektonicz-
ną miasta, gminy i okolic. Dlatego fundusze na 
renowację tej świątyni chcemy pozyskiwać  
z różnych źródeł np. z dotacji unijnych, od spon-
sorów, ale najważniejszym z nich są mieszkańcy 
i wierni błaszkowskiej parafii. Rada Parafialna 
zaproponowała, aby każda rodzina naszej parafii 
złożyła na ten cel do wiosny 2017 roku kwotę 250 
zł.  Wpłat można dokonywać w czasie comiesięcz-
nych zbiórek przy kościele, które są realizowane 
już od września 2015 roku, albo w kancelarii 
parafialnej. Składający ofiary nabywają pamiąt-
kowe cegiełki i mogą zostać wpisani do Księgi 
Darczyńców.

Warto podkreślić, że przez ostatnie lata wiele 
wspólnie zrobiliśmy. Zmodernizowaliśmy pre-
zbiterium według posoborowych zaleceń litur-
gicznych i przeprowadziliśmy kapitalny remont 
organów. Wykonaliśmy renowację tabernaku-
lum i zabytkowych lichtarzy, zainstalowaliśmy 
nowy system multimedialny, naprawiliśmy piece 
oraz ociepliliśmy ławki.  Świątynia została wypo-
sażona w sześć nowych dywanów, jeden chodnik 
oraz nowy baldachim. Na zewnątrz kościoła za-
montowaliśmy nowe urządzenie piorunochron-
ne, odrestaurowaliśmy figurę Serca Pana Jezusa 
i zainstalowaliśmy nowe oświetlenie.

Ogromnym dziełem jest dokonanie gruntow-
nego remontu plebanii i ocieplenie całego bu-
dynku oraz uporządkowanie terenu przed nim. 
Zyskał też dom księży wikariuszy (wikariatka), 
który został odnowiony i wyposażony w nowe 

NA RZECZ RENOWACJI
ELEWACJI KOŚCIOŁA

Kościół w Błaszkach p.w. św. Anny 
zaczęto budować 26.10.1779 r. Jest to kościół 

barokowy, który został konsekrowany przez 
ks. bp. Aleksandra Bereśniewicza w 1892 r. 

CEGIEŁKA

Razem odnowimy świątynię
meble oraz sanitariaty. Jeżeli chodzi o cmentarz 
parafialny to ważną inwestycją był remont kapi-
talny zabytkowej kaplicy cmentarnej,  naprawa 
pomników księży, położenie ok. 400 m2 chodnika 
z polbruku, wykonanie betonowych podkładów 
pod kontenery śmieciowe i postawienie nowej 
bramy na cmentarzu. Nastąpił też gruntowny re-
mont dawnej organistówki i zaadaptowanie jej na 
salę spotkań formacyjnych oraz remont salki pa-
rafialnej, a także pomieszczenia poradni rodzin-
nej. Wielką inwestycją było wykonanie nowego 
ogrodzenia przed plebanią i położenie chodnika  
z polbruku od wikariatki do kościoła. To wszystko 
nie byłoby możliwe, gdyby nie ofiarność parafian.

Parafia Błaszki, jak podaje Rocznik Diecezji 
Włocławskiej została erygowana jeszcze przed 
1386 r. Stary drewniany kościółek p.w. Narodze-
nia NMP istniejący już w 1521 r. był w opłakanym 
stanie. Podobnie rzecz się miała z pozostałymi 
zabudowaniami probostwa. Dlatego 26 paździer-
nika 1779 r. położono, rękoma ks. Stanisława Kos-
sowskiego, kustosza kolegiaty kaliskiej, kamień 
węgielny pod nowy murowany, późnobarokowy 
kościół trzynawowy z kwadratową wieżą w fa-
sadzie, który oddano do użytku 10 lat później, 
czyli w 1789 r. Patronką nowej świątyni została  
św. Anna. Kościół ten został konsekrowany przez 
ks. bp. Aleksandra Bereśniewicza w 1892 r. Cmen-
tarz parafialny w Błaszkach założono w 1819 r.,  
a obecną plebanię wybudowano w 1873 r. XVIII 
–wieczny murowany kościół p.w. św. Anny  

w Błaszkach jest obiektem zabytkowym, wpisa-
nym do rejestru zabytków nieruchomych wo-
jewództwa łódzkiego. W związku z powyższym 
wszelkie działania budowlane, konserwatorskie 
czy restauratorskie przy tym obiekcie wymagają 
pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków.

Nasi przodkowie już ponad 200 lat temu wy-
budowali błaszkowski kościół i dbali o niego na 
przestrzeni tego czasu, aby służył chwale Boga  
i pożytkowi ludzi. Jestem przekonany, że i dziś 
jest wiele osób, którym leży na sercu trwanie, 
piękno naszej świątyni i to z nimi będziemy o nią 
dbać, aby ją ocalić. KS. JERZY MIKOŁAJEWSKI

Prawo Diecezjalne Kościoła Kaliskiego, powołując się na Kodeks Prawa Kanonicznego stanowi, że „Ko-
ściół ma prawo posiadać dobra doczesne dla zorganizowania i sprawowania kultu Bożego, dla zapew-
nienia godziwego utrzymania duchowieństwa oraz pracowników kościelnych, a także dla prowadzenia 
dzieł apostolatu i miłości, zwłaszcza wobec biednych. Wierni mają prawo przekazywać dobra doczesne 
na korzyść Kościoła. Mają także obowiązek zaradzania potrzebom Kościoła wynikający z V przykazania 
kościelnego (por. KPK, kan. 222). Dobrami doczesnymi parafii (kościół, plebania, cmentarz, itp.) zarzą-
dza - mianowany na tę funkcję stosownym dekretem przez biskupa diecezjalnego – proboszcz wspo-
magany przez Radę Parafialną.

KOŚCIÓŁ - PRAWO

Gdy 8 lat temu zostałem 
proboszczem parafii św. Anny 
w Błaszkach spoczęła na mnie 
odpowiedzialność za jej wymiar 
duchowy i materialny. O tym 
pierwszym pisałem w poprzednim 
numerze „Kuriera Błaszkowskiego”, 
omawiając istniejące w naszej 
parafii grupy i wspólnoty. Teraz 
pragnę podzielić się z Czytelnikami 
informacjami na temat dóbr 
materialnych w błaszkowskiej 
parafii. Świątynia w Błaszkach jest najcenniejszym zabytkiem
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Do Komendy Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Sieradzu o godzinie 12.45 

dotarła wiadomość, że konar drzewa niebez-
piecznie zwisa na linią energetyczną w miej-
scowości Gzików na terenie gminy Błaszki. Do 
jego usunięcia został zadysponowany oddział 
OSP z Błaszek. Jest to jeden z trzech w gminie 
należący do Krajowego Systemu Ratowniczo 
– Gaśniczego. Włączone są jeszcze zastępy  
z Gruszczyc i Włocina.

Gdy błaszkowski oddział był na miejscu jego 
dowódca poprosił o wyłączenie energii elek-
trycznej i powiadomił sieradzką straż, że nie ma 
możliwości usunięcia konara, bo jest zbyt wyso-
ko. Wówczas dyżurny zarządził zastęp OSP ze 
Złoczewa, gdyż posiada podnośnik. Ta jednostka 
również jest w Krajowym Systemie Ratowniczo – 
Gaśniczym.

Po przybyciu zastępu na miejsce rozpoczęły 
się działania. Operatorem piły był błaszkowski 
strażak, któremu ta w pewnym momencie zsu-
nęła się na ramię 25. latka będącego w koszu na 
podnośniku. Piła wbiła się w jego lewe ramię  
i poważnie zraniła. Tylko w niewielkim stopniu 
amortyzowało spustoszenie specjalistyczne 
ubranie złoczewianina. Obrażenia były na tyle 
groźne, że zostało wezwane Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe z Łodzi, ale śmigłowiec nie przyle-
ciał z powodu złych warunków atmosferycz-
nych. Do sieradzkiego szpitala dowiozło straża-
ka pogotowie.

– Z raną szarpaną, która została zszyta,  
a ręka włożona w gips. Strażak nie miał uszko-
dzonych naczyń – mówi Jarosław Wasylik, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Sieradzu. – Strażacy posiadają  

specjalizację z zakresu wysokościowego. W ra-
townictwie trzeba bardzo uważać.

Pacjent trafił do nas o godzinie 16 – podaje 
Grażyna Kieszniewska, rzecznik Szpitala Woje-
wódzkiego im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 
w Sieradzu. – Został przyjęty w trybie nagłym  
z raną szarpaną lewego ramienia. Był operowany  
i po konsultacjach znalazł się na oddziale urazowo 
– ortopedycznym. 23 czerwca wrócił do domu.

Informacja o podłożeniu bomby odłamkowej 
z trucizną trafiła do Urzędu Gminy i Miasta  

w Błaszkach 8 czerwca. Burmistrz powiadomił 
policję i zarządził ewakuację ponad 30 pracowni-
ków magistratu i klientów. Na miejsce przyjechał 
policyjny pirotechnik, który dokładnie przeszu-
kał budynek. Po trzech  godzinach niepewności 
okazało się, że był to fałszywy alarm. Burmistrz 

Piła spadła 
na ramię strażaka
Operował nią druh z Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Błaszkach. Ucierpiał 25 – letni złoczewianin.   
Do wypadku doszło 20 czerwca w Gzikowie.

Złoczewski samochód OSP z podnośnikiem i koszem przy drzewie w Gzikowie tuż przed  
groźnym wypadkiem

złożył w błaszkowskim komisariacie stosowne 
zawiadomienie.  

Tego samego dnia wiadomości o podłożonych 
ładunkach wpłynęły pocztą elektroniczną do 13. 
instytucji w powiecie sieradzkim. Między inny-
mi do Urzędu Gminy i Miasta w Warcie, Urzędu 
Miasta Sieradza, Urzędu Skarbowego w Siera-
dzu, Urzędu Celnego w Sieradzu, Starostwa Po-

wiatowego w Sieradzu i Urzędu Gminy Sieradz. 
Nie z każdej instytucji ewakuowano pracowni-
ków, ale wszystkie zostały zamknięte na kilka 
godzin. Budynki sprawdzali policjanci z Grupy 
Rozpoznania Saperskiego. Szczęśliwie alarmy 
się nie potwierdziły. Kodeks karny dla sprawców 
alarmów przewiduje karę pozbawienia wolności 
od 6 miesięcy do 8 lat. MAL

Alarmy były fałszywe, ale strach prawdziwy

Na miejscu zdarzenia pojawili się funkcjona-
riusze. Komisariat Policji w Błaszkach prowadzi 
dochodzenie z artykułu 157 paragraf 1. 

– Toczy się postępowanie w sprawie – informu-
je Paweł Chojnowski, rzecznik Komendy Powiato-
wej Policji w Sieradzu. – Policjanci sprawdzają czy 
do uszkodzenia ciała strażaka doszło umyślnie, 
czy też nie. Dotychczas wszystko wskazuje, że był 
to nieszczęśliwy wypadek. MODESTA
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U czniowie ze Szkoły Podstawowej w Łubnej-
-Jakusach wypełnili maj nie tylko nauką, 

ale ciekawymi inicjatywami. Działali na rzecz 
środowiska, uczyli się o bezpieczeństwie, zachę-
cali w ramach Dni Otwartych do poznania swojej 
szkoły.

SPRAWDZIAN Z OBSERWATORAMI
Tegoroczny sprawdzian szóstoklasisty pisało 117. 

uczniów z Gminy i Miasta Błaszki. Oznacza to, że do 
egzaminów przystąpili wszyscy uczniowie klas szó-
stych. Sprawdzian był przeprowadzony w formie 
pisemnej w dwóch częściach. Pierwsza obejmowała 
wiadomości i umiejętności z języka polskiego i ma-

S zkoły na terenie miasta i gminy Błaszki są 
źle zorganizowane, a co za tym idzie nieefek-

tywne. To było jedno z kluczowych ustaleń 
zewnętrznej firmy Vulcan, której wykonanie 
audytu i przedstawienie optymalnego sposobu 
organizacji oświaty w gminie zlecił błaszkowski 
samorząd. 

Wprowadzeniu standaryzacji, ujednoliceniu 
zasad posłużyły arkusze organizacyjne na rok 
szkolny 2016/2017, które placówki oświatowe 
miały przygotować na podstawie wytycznych 
przesłanych przez burmistrza Błaszek pismem z 
10 marca. Chodziło między innymi o kształtowa-
nie wielkości, a w konsekwencji liczby oddziałów 
w przedszkolach, podstawówkach i gimnazjach, 
liczbę godzin pedagogów i nauczycieli pracują-
cych w świetlicach, zatrudnianie wicedyrekto-
rów tylko w tych szkołach, które mają więcej niż 
210 uczniów. Po raz pierwszy projekty miały po-
wstać w wersji elektronicznej.

Szkoły arkusze organizacyjne przygotowały, 
ale też powiadomiły wojewodę łódzkiego o piśmie 
burmistrza Błaszek wysłanym do nich ze wspo-
mnianymi wytycznymi. I wojewoda pismo (!) 
unieważnił. Wzbudziło to zdumienie, bo wojewo-
da owszem sprawuje nadzór nad gminami i może 

unieważnić zarządzenie, ale pismo? Tymczasem 
wojewoda wytłumaczył, że nie decyduje nazwa 
aktu lecz jego treść, a nadzór nad działalnością 
gminy sprawowany jest „na podstawie zgodno-
ści z prawem”. Dodał, że oceniając legalność aktu 
prawnego nie może uwzględniać takich przesła-
nek jak celowość, rzetelność i gospodarność.

Karol Rajewski, burmistrz Błaszek odpiera, 
że nie można oddzielić prawa od finansów i tylko 
poprzez ujednolicone arkusze organizacyjne ma 
wpływ na ekonomiczną ocenę i kontrolę  fundu-
szów kierowanych na oświatę. Stąd te wytyczne, 
czyli konkretne wymagania przekazane dyrek-
torom przygotowującym arkusze organizacyjne, 
których ocena jest przecież wyłączną kompeten-
cją burmistrza.

– Nie zgadzamy się ze stanowiskiem woje-
wody i odwołamy się do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego – zapowiada Jacek Walczak, 
sekretarz Błaszek. – Jesteśmy zainteresowani 
odpowiedzią na pytanie dlaczego zarządzanie 
oświatą w Wielkopolsce może być normowane,  
a w Łódzkiem nie?

Istotnym  elementem  prawidłowego zarządza-
nia oświatą jest kompetentna, sprawna kadra kie-
rownicza szkół, wyłaniana w drodze konkursów. 

A  tych w gminie Błaszki nie było od lat. Po upływie 
każdej kadencji były przedłużane. Konkurs na 
stanowisko dyrektora  Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Gruszczycach po raz ostatni został 
przeprowadzony w 2001 roku, a  Szkoły Podstawo-
wej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej jeszcze 
później, bo w 1997 roku.  I dla tych placówek  jako 
pierwszych konkursy zostały ogłoszone. Ich roz-
strzygnięcie nastąpiło 27 czerwca.  W przypadku 
konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podsta-
wowej w Gruszczycach  Komisja nie dopuściła  do 
postępowania oferty Marka Musielskiego. Nato-
miast drugi konkurs  zakończył się wyłonieniem 
Małgorzaty Bodzioch na dyrektora podstawówki 
w Kalinowej, choć decyzja nie była jednomyślna.

Warto dodać, że w ciągu ostatnich 6 lat w gminie 
Błaszki ubyło 700 uczniów. W 2010 roku jeden na-
uczyciel przypadał na 8,3 ucznia, a w tym roku już 
na 7,3. W ślad za zmniejszeniem się liczby dzieci i 
młodzieży nie poszły zmiany organizacyjne. Doko-
nane w tym roku oznaczają uszczuplenie placówek 
o 8 oddziałów, a to oznacza wygospodarowanie  
w gminnym budżecie około 1,5 miliona złotych.

– Nam się próbuje wmówić, że na oświacie nie 
wolno oszczędzać, ale skoro wydatki przekracza-
ją 50 procent budżetu gminy, to na czym? – zasta-
nawia się Jacek Walczak. – Trzeba też wiedzieć, 
że większość samorządów na oświatę przeznacza 
35 – 40 procent budżetu. MODESTA

Co wolno wojewodzie, a co burmistrzowi?

tematyki. Została przeprowadzona w formie testu 
zawierającego pytania otwarte i zamknięte. Druga 
część była sprawdzianem wiedzy z języka obcego 
poprzez test z pytaniami zamkniętymi. Sprawdzian 
jest podsumowaniem wiedzy uczniów zdobytej  
w podstawówce. Po egzaminie piszący przyznawali, 
że pytania nie były skomplikowane. 

W tym roku nad poprawnym przebiegiem spraw-
dzianu czuwali obserwatorzy z Urzędu Gminy i Miasta 
w Błaszkach. W Szkole Podstawowej we Włocinie, 
obserwatorem był Karol Rajewski, burmistrz Błaszek. 
Sprawdzian zdawało tam tylko 7 uczniów, ale jak po-
twierdził włodarz został przeprowadzony wzorowo.
 RED.

„Edukacja środowiskowa pierwsza w planie, 
na cóż  bowiem zda się liczenie, pisanie, gdy ży-
cia na Ziemi nie stanie”. Pod takim hasłem trwał  
w placówce tygodniowy cykl zajęć o treściach 
ekologicznych. W  tym czasie w formie zabaw  
i gier terenowych dzieci  uczyły się dbać o śro-
dowisko przyrodnicze między innymi sadziły 
drzewa i krzewy, prezentowały modę ekologicz-
ną, układały wiersze o chronionych zwierzętach  
i brały udział w quizie wiedzy przyrodniczej.

Uczniowie wybrali się też na wycieczkę. 17 
maja odwiedzili ZOO Safari w Borysewie, gdzie 
podziwiali ciekawe gatunki zwierząt. Udali się 
również do Państwowej Straży Pożarnej w Siera-
dzu. Mogli z bliska obejrzeć wozy strażackie wraz 
z wyposażeniem i sprzęt do gaszenia pożarów. 
Dzieci miały także okazję  zasiąść za kierownicą 
wozu strażackiego, przymierzyć hełm i mundur 
strażacki. Dowiedziały się, jak wygląda praca 

strażaka, utrwaliły numer telefonu do straży po-
żarnej i zasady zachowania się w sytuacji zagro-
żenia.

W czasie Dnia Otwartego Szkoły, 25 maja,  
dzieci zaprezentowały talenty aktorskie, mu-
zyczne, taneczne licznie przybyłym gościom. 
Podziękowały szczególnie rodzicom za dar życia 
wierszem, piosenką i tańcem. 

U nas dzieci się nie nudzą. Zapraszamy do od-
działu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 
w Łubnej –Jakusach. Dysponujemy wolnymi 
miejscami dla 4, 5 i 6-latków. Minimum progra-
mowe, czyli 5-godzinny pobyt dziecka jest bez-
płatny.  EWA PIETRZAK

Pojechali do ZOO, odwiedzili strażaków

Pobyt w ZOO Safari dostarczył dzieciom 
wielu emocji

Każdy chciał być strażakiem
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Z anim spotkaliśmy się na jubileuszu 22 mar-
ca 2016 roku uchwałą rady pedagogicznej 

został powołany Honorowy Komitet obcho-
dów 30-lecia działalności Szkoły Podstawowej  
w Gruszczycach, którego przewodniczącym zo-
stał Karol Rajewski, burmistrz Gminy i Miasta 
Błaszki. W skład Honorowego Komitetu weszli: 
sponsorzy szkoły, sołtysi wsi należących do ob-
wodu szkoły, byli dyrektorzy, księża tutejszej pa-
rafii oraz inne zacne osoby.

Ten wyjątkowy dla wszystkich dzień rozpoczął 
się XXXIII Ogólnopolskimi Biegami im. Elżbiety 
Katolik, które miały na celu upamiętnienie naszej 
mistrzyni oraz propagowanie sportu wśród dzie-
ci i młodzieży. Kolejnym punktem programu uro-
czystości była msza święta w tutejszym kościele 
parafialnym, w której wzięła udział cała nasza 
społeczność oraz zaproszeni goście. 

Najważniejszym wydarzeniem tego dnia 
były obchody 30-lecia działalności naszej szkoły. 
Był to wyjątkowy jubileusz dla nas wszystkich, 
podczas którego nastąpiło uroczyste otwarcie 
wystawy fotograficznej o historii i teraźniej-
szości naszej placówki. Uczestnicy mogli także 
zobaczyć prezentację multimedialną poświęco-
ną historii naszej szkoły, przygotowaną przez 

30 lat minęło jak jeden dzień...

nauczycielki: Annę Chorąziak i Beatę Kowalską. 
Nasi goście, zwiedzając budynek przyglądali się 
gazetkom, dyplomom i pucharom uzyskanym 
przez uczniów. Była to okazja do przedstawienia 
talentów naszych wychowanków w różnych dzie-
dzinach. Powodzeniem wśród zwiedzających cie-
szyły się także szkolne kroniki, które dostarczały 
wiele radości i wzruszeń. 

Podczas uroczystości przemówienia wygło-
sili: Karol Rajewski, burmistrz Błaszek, Irena 
Majnert, była dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Gruszczycach, Sylwester Gajewski, przewod-
niczący Komitetu Remontu i Rozbudowy Szkoły, 
Stefania Gmur, była nauczycielka naszej szkoły. 
Głos zabrał także Marek Musielski, dyrektor 
szkoły, który wspomniał o ważnych osobach, 
mających ogromny i kluczowy wpływ na rozbu-
dowę tutejszej placówki. W skład powołanego 
4 czerwca 1980 roku Komitetu weszli Sylwester 
Gajewski, przewodniczący i Zygmunt Nieć, za-
stępca oraz członkowie: Henryk Kaźmierczak, 

Stanisław Olszewski, Irena Plichta, Edward 
Skrzypczyński, Stefan Jankowski, Ryszard Smo-
rawski, Kazimierz Pisula, Stanisław Winiarek, 
Andrzej Wągrowski, Stanisław Przybyłek, Józef 
Szumiela, Józef Kołodziejczyk i Wacław Marcja-
nik. Wszyscy zostali uhonorowani pamiątkowy-
mi statuetkami.

Podczas jubileuszu z programem artystycz-
nym wystąpiły dzieci z Młodzieżowego Domu 
Kultury w Sieradzu i uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Gruszczycach. Koncert dała też 
Klaudia Pawlak, młoda artystka z Sieradza. 
   Na terenie szkoły odbył się także festyn „U pro-
gu lata”, który oferował wiele atrakcji. Podczas 
tego wydarzenia każdy uczestnik otrzymywał 
pamiątkowy folder ukazujący dzieje naszej 
szkoły, przygotowany specjalnie na tę okazję. To 
wyjątkowe, jubileuszowe spotkanie miało nie-
powtarzalny charakter i pozostanie w naszych 
sercach.

EWELINA KRYMARYS

Niedziela 12 czerwca 2016 roku zapisała się dla Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Gruszczycach jako wyjątkowa. Odbyła się ważna uro-
czystość, na którą złożyły się 3 wydarzenia: 30-lecie działalności Szkoły 
Podstawowej w Gruszczycach, XXXIII Ogólnopolskie Biegi Przełajowe im. 
Elżbiety Katolik i Festyn Rodzinny ”U progu lata”.

Wystawa dawnych fotografii wzbudzała wiele emocji

Uczestnicy uroczystości skupili się w 
gruszczyckiej świątyni

Działający na rzecz rozbudowy szkoły zostali obdarowani statuetkami
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Karol Majewski jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. 
Wojska Polskiego w Błaszkach. Urodził się w 1982 roku. Na naszych 
łamach prezentuje swe dotychczasowe dokonania. 

Po maturze w roku 2001 rozpocząłem studia w Uniwersytecie 
Łódzkim na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Tytuł zawodowy 
magistra biologii ze specjalizacją mikrobiologia uzyskałem na pod-
stawie pracy zatytułowanej: „Polimorfizm genu kodującego IL-10 u 
pacjentów z zakażeniem Mycobacterium tuberculosis oraz czynną 
gruźlicą płuc”. Pracę dyplomową przygotowywałem pod kierunkiem 
prof. dr hab. Wiesławy Rudnickiej w Katedrze Immunologii i Biologii 
Infekcyjnej. Ukończyłem studia w roku 2006 z oceną bardzo dobrą.      

W trakcie studiów byłem uczestnikiem wielu konferencji nauko-
wych i zjazdów.  W 2010 roku ukończyłem studia podyplomowe z 
zakresu Analityki Klinicznej Oddziału Medycyny Laboratoryjnej na 

Wydziale Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, uzyskując tytuł diagnosty laborato-
ryjnego z prawem wykonywania zawodu. W tym samym roku uzyskałem również certyfikat 
DEKRA: Kierownik Laboratorium i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w 
Laboratorium. Od października 2013 roku jestem słuchaczem Studiów Doktoranckich w 
Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Prace badawcze prowadzę w Zakładzie Immunologii 

Doświadczalnej. Temat mojej pracy doktorskiej brzmi: „Poziom katelicydyny LL-37 u pacjen-
tów z bakteryjną infekcją dolnych dróg oddechowych oraz czynną gruźlicą płuc”. Od początku 
studiów doktoranckich mam zajęcia ze studentami stomatologii z przedmiotu  - mikrobiolo-
gia kliniczna i immunologia kliniczna oraz ze studentami studiów pierwszego stopnia dietety-
ki z przedmiotu - mikrobiologia ogólna i żywności. Obronę pracy doktorskiej planuję na jesień 
tego roku. Od 2011 roku jestem również słuchaczem studiów specjalizacyjnych z mikrobiologii 
klinicznej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. To studia pięcioletnie. Na wiosnę przyszłe-
go roku zamierzam się obronić i uzyskać tytuł specjalisty II stopnia w zakresie mikrobiologii 
lekarskiej. 

Jestem pierwszym autorem jednej pracy poglądowej, współautorem jednej pracy 
oryginalnej oraz pięciu komunikatów zjazdowych. Moja najnowsza praca: K. Majewski, M. 
Rybczyńska, K. Wódz: „Ocena wykrywalności i lekooporności prątków gruźlicy u pacjen-
tów w województwie łódzkim w latach 2009 – 2013”została opublikowana w „Przeglądzie 
Epidemiologicznym”. Jestem właścicielem Centrum Medycyny Klinicznej i Estetycznej Di-
Medical, dyrektorem zarządzającym i prezesem zarządu Centrum Badań Weterynaryjnych 
VetComplex Sp. z o.o. , Gen4Pet Sp. z o.o. oraz członkiem Zespołu Kontroli Zakażeń Szpital-
nych i specjalistą ds. antybiotykoterapii w Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy im. 
Ojca Rafała Chylińskiego w Łodzi i Tuszynie, a w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. 
członkiem Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

D zieci z rodzicami licznie przybyli 19 czerwca na festyn zorganizowany przez Szkołę Podstawową 
w Sędzimirowicach. Hasłem przewodnim imprezy było „Uczymy się ratować”. Wydarzenie roz-

poczęło się od występów artystycznych uczniów zerówki i klas I - VI, którzy zaprezentowali piosenki 
o rodzinie, szkole i przyjaźni. 

W czasie festynu wykwalifikowany ratownik medyczny wraz z nauczycielką, Renatą Stasiak 
demonstrowali w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy. Dla uczestników zostały również przy-
gotowane niespodzianki, a jedną z nich były pokazy druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędzi-
mirowicach. Wszystkim przybyłym gościom dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy  
w przyszłym roku!   MW

J ubileuszowa, 10. edycja Gminnego Konkur-
su Matematycznego „MATMIX” została 

przeprowadzona w Szkole Podstawowej w Sę-
dzimirowicach 8 czerwca. W rywalizacji wzięło 
udział siedmioro uczniów klas VI ze Szkół Pod-
stawowych w: Domaniewie, Kwaskowie, Kalino-
wej, Włocinie, Gruszczycach, Błaszkach i Sędzi-
mirowicach. 

Współzawodnictwo matematyczne wygrał 
Michał Małolepszy, uczeń Szkoły Podstawowej w 
Kalinowej, drugie miejsce zajęła Patrycja Cichec-
ka, uczennica Szkoły Podstawowej we Włocinie, 
a na trzecim uplasowała się Julia Kuca, uczennica 
Szkoły Podstawowej w Błaszkach. 

Od początku kadencji burmistrz Błaszek zde-
cydował o bezpłatnym udostępnianiu środ-

ków transportu, będących własnością gminy, 
dzieciom i młodzieży na zajęcia pozalekcyjne, 
konkursy, olimpiady, zawody sportowe, turnieje, 
pielgrzymki, wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, 
na basen czy lodowisko. Pojazdy udostępniane są 
również bezpłatnie na wyjazdy, wycieczki krajo-
znawczo-turystyczne organizowane przez gmin-
ne jednostki  i stowarzyszenia skupione w grupie 
roboczej Aktywna Gmina Błaszki. Na tego typu 
wsparcie  mogą liczyć także parafie, kluby sporto-
we, harcerze, sołtysi, emeryci, renciści, inwalidzi, 
członkowie ZNP oraz druhowie OSP. Użyczenie 
środków transportu nie może oczywiście kolido-
wać z organizacją dowozu uczniów do szkół.

Szczegółowy rejestr udostępnionych środków 
transportu wraz z kosztami poniesionymi przez 
Urząd Gminy i Miasta w Błaszkach znajduje się  
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

– Roczne wydatki ponoszone przez gminę na 
wspomniany cel mogą wydać się olbrzymie, ale 
moim zdaniem  ta forma wsparcia niesamowicie 
integruje i aktywizuje lokalne społeczeństwo 
– podkreśla Karol Rajewski, burmistrz Błaszek. 
– Ma też znaczenie w  skromnych budżetach ro-
dzinnych. RED.

Rodzinnie na festynie
Najmłodsi świetnie się przygotowali do występów

Bezpłatne 
autokary

Starli się w MATMIXIE

Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali  
się dobrą znajomością królowej nauk

NAUKOWIEC Z BŁASZKOWSKIEGO LICEUM

Dzieci skorzystały z wyjazdu do łódzkiego Arlekina
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T ym razem tematem zajęć było zastosowanie 
technik informacyjnych w nieformalnych 

metodach nauczania. Trwające pięć dni szkole-
nie obejmowało tworzenie filmów, prezentacji 
oraz aktualizację strony internetowej projek-
tu. Nauczyciele mieli możliwość zapoznać się  
z przewodnikiem metodycznym „FORUM THE-
ATRE- A NON-FORMAL TEACHING METHOD 
IN EUROPEAN CONTEXT”, którego powstanie 
było głównym zadaniem projektu. Nad jego tre-
ścią pracowali wszyscy uczestnicy spotkania. 
Znalazły się w nim informacje dotyczące niefor-
malnych metod nauczania, przykładowe scena-
riusze lekcji, filmy zrealizowane przez uczniów  
i nauczycieli z poszczególnych szkół.

Gospodarze pokazali uczestnikom spotka-
nia ciekawe miejsca w okolicach Jassy, choćby 
monaster Varatic, twierdzę Cetatea Neamtului  
i pałac kultury w centrum miasta. Po raz kolejny 

mieliśmy okazję spotkać się z zaprzyjaźnionymi 
już nauczycielami z innych państw, wymienić się 
doświadczeniami. 

Ostatnie spotkanie w ramach program Era-
smus plus odbyło się  w murach Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Błaszkach. Od 6 do 8 
czerwca przebywali tutaj nauczyciele z Bułga-

Międzynarodowy 
projekt w Błaszkach

Nauczyciele z kilku 
państw gościli  
w Błaszkach

Egzamin maturalny 2016 w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Błaszkach rozpoczął się 4 
maja i trwał do 17 maja.  Przystąpili do niego wszyscy 
uczniowie liceum i technikum. Egzamin przebiegał 
zgodnie z procedurami i co najważniejsze wszyscy 
uczniowie zgłosili się na swoje egzaminy zarówno 
obowiązkowe, jak i dodatkowe. Z przedmiotów do-
datkowych najczęściej wybierana była geografia - 20 
osób, a na historię zdecydowała się tylko jedna. Ogło-
szenie wyników nastąpi 5 lipca, ale już o północy z 4 
na 5 lipca uczniowie będą mogli sami je poznać dzięki 
otrzymanym indywidualnym hasłom.    Liczymy na 

sukces naszych absolwentów i na to, że dostaną się 
na upragnione studia.

Na uczniów technikum, po maturach czekał jesz-
cze jeden stres - egzaminy potwierdzające kwalifika-
cje w zawodzie. Odbyły się one w czerwcu, a rezultaty  
będą znane dopiero 26 sierpnia.

W imieniu wszystkich tegorocznych matu-
rzystów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Błaszkach serdecznie dziękuję Panu Karolowi Ra-
jewskiemu, burmistrzowi Gminy i Miasta Błaszki za 
życzenia sukcesów na maturze i za pamięć o naszych 
uczniach w czasie tych ważnych dla nich dni.

Mając na uwadze potrzeby lokalnego środowiska,  
a głównie absolwentów gimnazjów oraz rozwój naszej 
szkoły i systematyczne zwiększanie liczby uczniów od 
1 września 2016 roku uruchomione zostaną kolejne 
kierunki kształcenia: technik handlowiec oraz klasa 
mundurowa w ramach LO. Szkoła ponadgimnazjalna 
w Błaszkach może się pochwalić długoletnią tradycją, 
wyjątkowymi absolwentami i wieloma sukcesami. Speł-
nione są wszystkie warunki do nauki, a podczas wakacji 
znacznie poprawi się baza dydaktyczna – zostanie prze-
prowadzony generalny remont sali gimnastycznej. 

JAGODA NAPIERALSKA, DYREKTOR ZSP BŁASZKI

MATURA I REKRUTACJA Z NOWYMI KIERUNKAMI

W rumuńskim mieście Jassy od 16 do 20 maja trwało kolejne 
międzynarodowe spotkanie w ramach programu Erasmus +. Jego 
uczestnikami byli nauczyciele z Rumunii, Bułgarii, Włoch, Słowenii, 
Turcji oraz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach.

Rumuni zaprosili gości do ciekawych miejsc w swoim kraju

rii, Rumunii, Słowenii, Turcji, Włoch i Polski. 
W trakcie trzydniowej wizyty uczestnicy praco-
wali nad raportem podsumowującym dwa lata 
międzynarodowej współpracy. Przedstawiciele 
poszczególnych państw partnerskich zaprezen-
towali efekty dotychczasowej pracy, wstępną 
wersję sprawozdania ze zrealizowanych zadań. 

W drugim dniu pobytu goście, w towarzy-
stwie uczniów i nauczycieli z ZSP w Błaszkach, 
udali się na wycieczkę do Torunia, gdzie odbyli 
rejs statkiem, zwiedzili Stare Miasto, dom Miko-
łaja Kopernika, mieli okazję spróbować tradycyj-
nych, toruńskich pierników.

Wizyta zakończyła się konferencją podsu-
mowującą projekt, podczas której dokonano 
ewaluacji, goście obejrzeli również filmy pro-
mujące Polskę. Cieszymy się, że byliśmy częścią 
tego projektu. Mamy nadzieję na dalsze kontakty  
z zaprzyjaźnionymi nauczycielami z krajów 
partnerskich. ZESPÓŁ ERASMUS +
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Za nami druga edycja wydarzenia BŁASZKI W RYTMIE DISCO. I tym razem nie zawiodła publiczność,  
ani wykonawcy. Ostatniego kwietnia na błaszkowskim stadionie przez kilka godzin trwały koncerty. 
Wystąpili: KLAUDIA PAWLAK, TWO BOYS, D-BOMB i KORDIAN, a na koniec zagrał DJ DADMIN.  
Zespołom towarzyszyły sceniczne efekty specjalne i ogromne emocje widzów. 
KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY mieliśmy 29 maja. Dla dzieci zaśpiewała MAJKA JEŻOWSKA,  
a dla dorosłych zespół AN DREO i KARINA, proponując największe, włoskie przeboje.
Podczas obu imprez nie zabrakło atrakcji dla dzieci i młodzieży.  
Były też stanowiska gastronomiczne, w tym przygotowane przez Aktywną Gminę Błaszki.

Bawiliśmy się na majówce  i w Dniu Dziecka

Rozmowa z Wacławem Cieślikiem, piosenka-
rzem, kompozytorem i autorem tekstów. Jest 
też współzałożycielem i wokalistą zespołu 
Kordian, którego nazwa stała się artystycznym 
pseudonimem wykonawcy. Kordian znany jest z 
piosenek: „Dziewczyna z gór”, „Tylko Ty”, „Przy-
tul mnie”.

Modesta: Widział pan Błaszki przed koncer-
tem?

Kordian: - Nie zdążyłem, ale w takich miejsco-
wościach, jak Błaszki często występujemy. Gramy 
na koncertach plenerowych, w klubach, albo pod-
czas imprez zamkniętych.

M : Jakim samochodem pan przyjechał?
K:  - Teraz jeżdżę chryslerem 300, chociaż mam 

też lincolna. Nie wynajmuję go na wesela, ale czasa-
mi przydaje się do lansu.

M: Ponoć wyrzeźbił pan w drewnie forda?
K: - Mam wiele pasji, choć muzyka jest najwięk-

szą. Moją drogą, którą zmierzam od dziecka. Chętnie 
rzeźbię w drewnie, maluję, tańczę, gram na sakso-
fonie. Mieszkam w  oddalonej o  4 kilometry od No-
wego Sącza malowniczej wsi Żeleźnikowa Wielka. 
Tutaj jest moje ranczo i karczma Kordian, w której 
stoi wspomniany ford, są też moje rzeźby i obrazy.

M: Proponuje pan połączenie disco polo z mu-
zyką góralską. Publiczność chętnie tego słucha?

K: - Wierzę, że utwory, które piszę i śpiewam po-
dobają się ludziom. A ja jestem w swoim żywiole, gdy 
wychodzę na scenę i widzę publiczność. Wyrażam 
całego siebie.

M: Czego pragnie Wacław Cieślik?
K: - Miłości i szczęśliwego, ciepłego domu. Takie-

go, jak dom moich rodziców. Nie spotkałem dotąd 
pięknej duchowo kobiety, z którą mógłbym spędzić 
całe życie. Wciąż jednak szukam. Nie piję, nie palę, 
nie ćpam.

M: Nie ma pan wad?
K: -Potrafię być mocno zadziorny.

KORDIAN NIE TYLKO ŚPIEWA



Majka Jeżowska, wokalistka, kompozytorka, au-
torka przebojów „Najpiękniejsza w klasie”, „Od 
rana mam dobry humor”. Jest producentem mu-
zycznym i właścicielem firmy fonograficznej.

BIS: Publiczność dziecięca jest wdzięczna, 
ale i wymagająca. Jaka była dziś na koncercie w 
Błaszkach?

Majka Jeżowska: - Przed południem grałam 
też w Warszawie. Ludzie chyba bardziej się bawili, 
nie wstydzili się rozszaleć, otworzyć. Każdy przeży-
wa, jak chce.

BIS: Śpiewanie dla dzieci, a teraz już rodzin za-
owocowało złotymi płytami, choć ma pani swój 
Festiwal Piosenki „Rytm i melodia” w Radomiu i 
patronuje przedszkolom w Jaworznie, Zabrzu i 
Katowicach. Otrzymała pani Order Uśmiechu i 
została ambasadorem dobrej woli przy UNICEF. 
Co jest najważniejsze?

Majka Jeżowska: - Festiwal odbył się już 11 razy, 
śpiewają tam tylko moje piosenki, a ja jestem juro-
rem. Przedszkola mego imienia, to żywe dowody 
sympatii i odwdzięczam się tym samym, zagląda-
jąc do tych placówek. Ale przynależność do Rady 
Fundacji Ronalda Mc Donalda, to jest coś z czego je-
stem najbardziej dumna. Chodzi o pomoc dzieciom  
z chorobami nowotworowymi, stworzenie im do-
mowych warunków. W Polsce pierwszy rodzinny 
dom powstał w Krakowie Prokocimiu..

BIS: W pani życiu często przewija się Krystyna 
Prońko.

Majka Jeżowska: - To moja profesorka z Aka-
demii Muzycznej w Katowicach. Ona mnie wprowa-
dziła w świat show biznesu. Po latach napisałyśmy 
„On nie kochał nas” na dwie kobiety. Nasze głosy 
świetnie brzmiały.

BIS: Główny nurt pani działalności to piosen-
ka familijna, ale zaistniała też pani w muzyce fil-
mowej i na Pikniku Country w Mrągowie.

Majka Jeżowska: - Jeżdżę tam od lat. Kompo-
nuję piosenki. Ostatnio dla muzyka reggae. W tym 
roku ukaże się moja płyta z orkiestrą symfoniczną.

fotoreportaŻ
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Bawiliśmy się na majówce  i w Dniu Dziecka

MAJKA
SYMFONICZNIE



kultura
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W tym czasie naszą bibliotekę odwiedziły 
dzieci z Przedszkola Samorządowego 

„Baśniowa Kraina” w Błaszkach. Większość mło-
dych adeptów czytania po raz pierwszy przekro-
czyła gościnne i przyjazne mury błaszkowskiej 
książnicy. Dzieci zapoznały się z pracą biblioteki, 
jej zbiorami oraz regulaminem wypożyczalni. 
Najmłodsi wysłuchali prelekcji na temat posza-
nowania książek, korzyści płynących z czytania 
oraz zaznajomili się z książkami stosownymi do 
ich wieku. Spotkania zakończyły się rozdaniem 
certyfikatów honorowego czytelnika i książe-
czek z bajkami.

Zajęcia biblioteczne organizowane dla dzieci 
w wieku przedszkolnym mają niezwykle istotne 
znaczenie dla wykształcenia nawyku czytania  
i ukazują wartość pisanego słowa. Dlatego ważne 

POPATRZ NA SWOJE MIASTO
W błaszkowskiej bibliotece poszli za ciosem i przy-

gotowali następną wystawę nazwaną „Błaszki daw-
niej i dziś”. Poprzedziła ją ekspozycja „Błaszki w starej 
fotografii”, która przypadła do gustu mieszkańcom, 
sądząc po liczbie zwiedzających.

Tym razem na zaprezentowanych, archiwalnych 
zdjęciach zostały pokazane budynki, które istnieją 
do dziś m.in. Błaszkowianka, Dom Nauczyciela, Łaź-
nia, kamienica Jackowskiego. Na fotografiach moż-
na też obejrzeć obiekty, których już nie ma, choćby 
dom Ziółkowskich, Pągowskich, magistrat,  WUKO 
(Wytwórnię Urządzeń Komunalnych Agromet)  
w zderzeniu ze stanem obecnym.

Stare zdjęcia pochodzą ze zbiorów Małgorzaty 
Szczepańskiej, Zbigniewa Jasińskiego i Krzyszto-
fa Królaka. Współczesne fotografie zrobił Marcin 
Szczepański.

Wystawę będzie można oglądać przez wakacje od 
poniedziałku do soboty w godzinach pracy biblioteki.

NAJLEPSZE SIOSTRZANE DUETY
Wokalistki i grupy taneczne z Centrum Kultury  

w Błaszkach sięgnęły po nagrody i wyróżnienia na II 
Powiatowym Konkursie Tańca i Piosenki Wszelakiej, 
który odbył się 23 i 24 maja 2016 roku w Sieradzu.

W kategorii zespołów tanecznych pierwsze miej-
sce zajął zespół Efekt, natomiast Efekt I z grupą 
Pinezki zajęły III miejsca w swoich kategoriach wie-
kowych. Również wokalistki były bezkonkurencyjne.  
W duetach (klasa 1-3) pierwsze miejsce zajęły Malwi-
na Podgórska i Otylia Kamańczyk, a II miejsce - Maja  
i Tosia Giejko. Natomiast w duetach (klasa 4-6) 
pierwsze miejsce przypadło Darii i Oldze Polewskim,  
a w kategorii gimnazjum Natalii i Marcelinie Sroczyń-
skim, które otrzymały również Grand Prix Festiwalu.

Organizatorem II Powiatowego Konkursu Tańca 
i Piosenki Wszelakiej był Zespół Placówek Wycho-
wania Pozaszkolnego w Sieradzu. Dzięki tej inicja-

tywie możliwa stała się konfrontacja dorobku ar-
tystycznego placówek oświatowych i kulturalnych 
w powiecie sieradzkim oraz popularyzacja różno-
rodnych form tańca, prezentacji wokalnych wśród 
dzieci oraz  młodzieży. MIM

Konkurs czytelniczy „Poczytaj mi mamo, 
poczytaj mi tato” odbył się 25 kwietnia  

w Przedszkolu Samorządowym w Gruszczycach, 
do którego współorganizacji włączyło się Cen-
trum Kultury w Błaszkach. Celem rywalizacji 
było rozwijanie zainteresowań czytelniczych 
wśród dzieci przedszkolnych i upowszechnienie 
twórczości Jana Brzechwy oraz Hansa Christiana 
Andersena. Konkurs nie mógłby się odbyć, gdy-
by nie zaangażowanie rodziców, którzy chętnie 
się włączyli, czytając swym pociechom wiersze 
i baśnie. Uczestników oceniało jury powołane 
przez organizatorów. 

Nowa wystawa również cieszy się  
zainteresowaniem mieszkańców

W grupie dzieci 5-letnich ( kategoria I) bez-
konkurencyjni okazali się: Bartosz Wietrzyk, 
Natalia Bobrowska i Kasjana Kuchczyńska, któ-
rzy zajęli I miejsca z maksymalną liczbą punk-
tów. II miejsce wywalczyła Zosia Popłonikow-
ska, a III  Wojciech Michalik.

W grupie dzieci młodszych 3,4-letnich (kate-
goria II) I miejsce zdobył Wiktor Andrzejewski, 
II Natalia Kołodziejczyk , a III Lena Matyjasz. 

Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dy-
plom i upominek w postaci książeczek. Wszyst-
kim dzieciom i ich rodzicom gratulujemy i zachę-
camy do udziału w kolejnych konkursach. MP

Czytali dzieciom

jest, by już najmłodsi brali udział we wspólnych 
imprezach i formach pracy. Spotkania w błasz-
kowskiej książnicy od wielu lat są dostosowane 
do wieku i zainteresowań uczestników, a lekcje 
angażującą dzieci, gdyż wykorzystywane są ak-
tywne metody pracy.

Tegoroczny Tydzień Bibliotek przybliżył spo-
łeczeństwu naszej gminy ogromne znaczenie 
bibliotek publicznych w kształtowaniu współ-
czesnej kultury i jednocześnie wskazał na nie-
zwykle ważne ośrodki życia kulturalnego. Błasz-
kowska książnica jest miejscem spotkań wielu 
pokoleń, gdzie nie tylko wypożycza się książki, 
ale także rozmawia o problemach mieszkańców, 
ich zainteresowaniach, pasjach i poglądach.

MAŁGORZATA SZCZEPAŃSKA

JUSTYNA WOLSKA 

Inspiracje płyną z książnicy
Biblioteka Publiczna w Błaszkach także i tym razem przyłączyła się do 
ogólnopolskiej, majowej akcji Tydzień Bibliotek organizowanej przez Sto-
warzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Tegoroczna edycja trwała od 8 do 15 
maja i przebiegała pod hasłem ”Biblioteka inspiruje”.
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Uroczystą mszą św. w wypełnionym wiernymi błaszkowskim kościele 
rozpoczęły się obchody 6. rocznicy katastrofy smoleńskiej i 76. roczni-
cy zbrodni katyńskiej. Po nabożeństwie burmistrz Błaszek z radnymi i 
delegacją  Młodzieżowej Rady Doradczej złożyli wieńce pod pomnikiem 
Bohaterom Tej Ziemi. Oddział żuawów pełnił honorową wartę. Obecne 
były poczty sztandarowe. Hymn narodowy odegrała miejscowa orkiestra 

Uroczystości 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły 
się w Błaszkach mszą w kościele pw. św. Anny, w intencji Ojczyzny oraz 
druhów strażaków w związku z przypadającym 4 maja Dniem Strażaka.  
W nabożeństwie wziął udział Karol Rajewski, burmistrz Błaszek, Rada 
Gminy i Miasta Błaszki na czele z przewodniczącą Agnieszką Bieńkowską, 
członkowie Młodzieżowej Rady Doradczej Burmistrza z wiceprzewod-
niczącym Erwinem Ozdobą, poczty sztandarowe, strażacy oraz licznie 
przybyli parafianie. Pod pomnikiem Bohaterom Tej Ziemi miejscowa 
orkiestra dęta zagrała hymn narodowy, a delegacje złożyły kwiaty. Obcho-
dy zakończyły się odprowadzeniem sztandarów na plac przed budynek 
dworca PKS. Tegoroczne uroczystości po raz pierwszy miasto zorganizo-
wało z jednostkami OSP.

Gmina Błaszki przyłączyła się do inicjatywy Związku Podhalan i Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, by rozpalić ogniska od Tatr po Bałtyk, 
przypominając w ten sposób o 1050-leciu Chrztu Polski. Ogień ma symboli-
zować obecność Ducha Świętego i jedność narodową.

14 kwietnia Karol Rajewski, burmistrz Błaszek z druhami z Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (OSP Błaszki, Włocin i Gruszczyce), Lu-
cjanem Nowetą, prezesem zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
OSP RP, Andrzejem Grzelakiem, komendantem Miejsko – Gminnej OSP 
w Błaszkach,  Markiem Urbanem, radnym Rady Gminy i Miasta Błaszki, 
pracownikami błaszkowskiego magistratu Anitą Skweres oraz Anetą 
Lenginowicz rozpalili ognisko w Leśnictwie Biała o godzinie 20.10.

Świętowaliśmy rocznicę Konstytucji 3 Maja

Obchodziliśmy jubileusz Chrztu Polski

Uczciliśmy pamięć ofiar Smoleńska i Katynia
dęta, po czym uczestnicy przeszli pod pomnik poświęcony tym, którzy 
zginęli pod Smoleńskiem i w Katyniu. Piotr Rolirat, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Błaszkach odczytał apel poległych, przypomniał okoliczności 
tragicznych wydarzeń sprzed 6 lat. 

Zebrani uczcili pamięć ofiar minutą ciszy. Po złożeniu kwiatów zapłonę-
ło 96 symbolicznych zniczy.
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S potkania grupy roboczej AGB odbywają 
się w każdy pierwszy wtorek miesiąca. 

Wsparciem dla tych, którzy chcą działać na 
rzecz lokalnej społeczności jest współpraca 
błaszkowskiego magistratu z Centrum Promo-
cji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS 
w Łodzi. Jego przedstawiciel Krzysztof Smug 
był uczestnikiem kilku spotkań grupy roboczej 
AGB. Omawiał podstawowe zasady wnioskowa-
nia i przyznawania dotacji w konkursach ofert 
na wybrane cele, ale z uwzględnieniem statu-

Działają, więc mają efekty
Aktywna Gmina Błaszki, to grupa robocza, która została powołana przez burmistrza, by skupiać artystów, 
stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich i inne organizacje istniejące na terenie miasta i gminy. Grupa ma 
pobudzać do działania, doradzać włodarzowi i współorganizować wydarzenia społeczno-kulturalne w gminie.

N ie marnowali czasu błaszkowscy gimna-
zjaliści i wiosną tego roku wzięli udział w 

projekcie edukacyjnym „Trzymaj formę”. Posta-
nowili się dowiedzieć, jak mieszkańcy Błaszek i 
okolic spędzają wolny czas i w jaki sposób dbają o 
swoje zdrowie? Aby uzyskać odpowiedzi na te py-
tania uczniowie wyszli w teren i przeprowadzili 
sondaż. To był pierwszy etap projektu. Drugi 
stanowiła analiza zebranych danych. Wynikami, 
do których gimnazjaliści doszli postanowili się z 
nami podzielić.

Uczniowie błaszkowskiego gimnazjum wyko-
rzystali sondaż diagnostyczny na grupie 130 osób 
z czego 77 proc. stanowiły kobiety. Wcześniej 
przygotowali ankiety.

Analiza uzyskanych odpowiedzi pokazała, że 
75 proc. respondentów jada regularne śniadanie, 
natomiast reszta ankietowanych tego nie czyni z 

powodu braku czasu, apetytu, bądź przyzwycza-
jenia. Uczniowie pytali też o konsumowane owo-
ce. Okazało się, że 58 proc. jada je codziennie i w 
większości są to jabłka. Pojawiło się też pytanie 
o spędzanie czasu wolnego i niestety najwięcej 
ankietowanych tkwi przed telewizorem. Pozy-
tywne jest to, że 45 proc. badanych mieszkańców 
znajduje czas na uprawianie sportu 1-2 razy w 
tygodniu i najczęściej jest to jazda na rowerze, 
aerobik, bądź bieganie. Większość badanych (65 
proc.) zgadza się ze stwierdzeniem, że sport to 
lekarstwo na zły humor, ale jednocześnie, aby 
odreagować zły dzień najwięcej osób odpoczy-
wa, śpiąc. Z odpowiedzi dotyczących sposobu 
spędzania sobotniego popołudnia wynika, że dla 
28 proc. badanych sobota stała się dniem sprzą-
tania, a 14 proc. respondentów jest w pracy. W 
ostatnim pytaniu uczniowie zapytali o nawyki 

Gimnazjalistów świetny przepis
zakupowe mieszkańców. Najwięcej, bo aż 72 proc. 
badanych, wybierając produkty kieruje się jako-
ścią. Następnym kryterium jest smak – 54 proc., 
a kolejnym niska cena – 25 proc. 

Gimnazjaliści podsuwają nam też przepis na 
dobre samopoczucie: 1. Śmiej się jak najczęściej. / 
2. Spotykaj się z ludźmi. /3. Uprawiaj sport, chodź 
na długie spacery ./ 4. Dbaj o odpoczynek i odpo-
wiednią ilość snu. / 5. Zrezygnuj z używek i stosuj 
odpowiednią dietę.

Wspomniany projekt edukacyjny realizowa-
ła grupa uczniów z klas III c i III d w Publicznym 
Gimnazjum im. gen. Józefa Lipskiego w Błasz-
kach: Paulina Polewska, Klaudia Krążyńska, 
Daria Powązka, Kamil Bilski i Mateusz Kałużny. 
Młodzież prowadziła Anna Pietrucha, szkolny 
pedagog.

ANNA PIETRUCHA, BIS

towych zadań. Obiecał też stowarzyszeniom, 
które będą się ubiegały o dotacje merytoryczne 
konsultacje. Na efekty nie trzeba było długo 
czekać.

Stowarzyszenie Kobiety Sukcesu – Brończy-
nianki złożyło wniosek w konkursie „Lepszy 
start” na kupno dwóch pieców do kuchni w 
świetlicy w Brończynie. Oferta była prawidłowa 
formalnie i została wysoko oceniona meryto-
rycznie, dzięki czemu ubiegającym się o dotację 
przyznano 4,5 tysiąca złotych. 

We wspomnianym konkursie dofinansowa-
nie otrzymało jeszcze jedno stowarzyszenie  
z gminy Błaszki. Chodzi o Dziką Różę z Adamek.

Warto wspomnieć, że grupa robocza AGB 
przeszła już kolejne szkolenie przeprowadzone 
przez łódzkie Centrum Promocji i Rozwoju Ini-
cjatyw Obywatelskich OPUS. Tym razem jego 
przedstawicielka Katarzyna Książczak przybli-
żyła „Księgowość w organizacjach pozarządo-
wych”.

MODESTA



galeria twórców

17

Ż elisław jest jego rodzinnym gniazdem. 
Mieszka tutaj z niewielkimi przerwami, na 

ziemi, którą nabył jego pradziadek Tomasz jako 
resztówkę z dworem, parkiem i gruntami orny-
mi. Krzysztof to wie, bo pielęgnuje pamiątki prze-
szłości, w tym stare dokumenty i zdjęcia. Jedno  
z nich posłużyło prawnukowi do namalowania 
portretu Tomasza Czarnka.

– Pradziadek otworzył pierwszą szkołę  
w Żelisławiu, mieściła się dworze – wspomina 
Krzysztof Czarnek. – Był inicjatorem powstania 
w naszej miejscowości straży ogniowej i koła rol-
niczego, z którym urządzał wystawy. Miał jedy-
ny sad w Żelisławiu, hodował jedwabniki, które 
odstawiał koleją żelazną do podwarszawskiego 
Milanówka.

Dwór w Żelisławiu wprawdzie podupadł, ale 
istnieniem przypomina o dziejach tego miejsca,  
w którym rodzina Czarnków jest obecna już sto 
lat. Krzysztof z rodzicami zajmuje pobudowany 
obok dworu dom, z którego okien widać staw i sta-
ry młyn. Stąd też czerpie artystyczne inspiracje.

W małym miasteczku typu Błaszki 
fajnie się przędzie ludziom los. 

Chłopak z dziewczyną je fistaszki 
i śmieją się do siebie w głos. 

A wkrótce potem dzieci mają 
i jeśli im pozwoli teść, 

to sobie z teściem zamieszkają, 
a zaś teściowa da im jeść.

REF. Tu następuje refren krótki, 
właściwie tylko kilka słów, 

a gdy się skończy rzewną nutką 
do Błaszek powrócimy znów. 

Chodząc na spacer wokół parku, 
albo do kina raz na rok 

młodzi odłożą na suszarkę 
i zrobią w przyszłość pierwszy krok. 

A ja bez sensu wciąż się martwię 
w olbrzymim mieście typu Łódź, 

mego Anioła Stróża szarpię 
jaka mnie tu przygnała chuć? 

REF. Ponownie zabrzmi refren krótki, 
tych kilka zwykłych, prostych słów, 

a gdy się skończy rzewną nutką 
do Błaszek powrócimy znów.

Chciałbym żyć w mieście typu Błaszki, 
tkać swój nieziemski cienki los, 
zagryzał z żoną bym fistaszki 

i śmiałbym się życiu prosto w nos.

REF. Na zakończenie refren krótki,  
tych kilka zwykłych, prostych słów,  

a gdy się skończy rzewną nutką 
do Błaszek powrócimy znów.

Krzysztof Czarnek po ukończeniu błaszkow-
skiego liceum wybrał Uniwersytet Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu o kierunku pedagogiczno 
– artystycznym. W konkursie Ars Universitate  
zajął  pierwsze miejsce za rzeźby. Do dziś moż-
na je oglądać w uniwersyteckim budynku przy 
Nowym Świecie w Kaliszu. Z kolei w konkursie 
prezydenta RP na najlepszy dyplom studiów 
artystycznych otrzymał wyróżnienie. Ma też 
na koncie udział w zbiorowych wystawach  
w Kaliszu, Krotoszynie i Ostrzeszowie. Wiele 
prac trafiło za granicę do: Francji. Izraela i Sta-
nów Zjednoczonych, bo Krzysztof często maluje 
na zamówienie. Najwięcej wśród tych obrazów 
jest portretów i pejzaży.

Pasją malarza są podróże. Zwiedził wiele 
krajów, ale największe wrażenie zrobiła na nim 
Armenia, o której chętnie opowie na przygoto-
wanym z tą myślą spotkaniu w błaszkowskiej 
bibliotece. A od września będzie prowadził zaję-
cia plastyczne dla dzieci i młodzieży w Centrum 
Kultury w Błaszkach. BIS

Maluje, rzeźbi i zakłada ogrody

Krzysztof Czarnek pośród róż w swoim ogrodzie

Tomasz Bieszczad, polonista, publicysta, anima-
tor kultury, reżyser, aktor, satyryk  i błaszkowianin 
napisał o rodzinnym mieście piosenkę „Miasteczko 
Błaszki Peaks”. Potem ją zaśpiewał z Korporacją 
„Acetabulum”, która firmuje płytę „Piosenki stare  
i nowe”. Pośród nich jest urokliwa, choć mało znana 
piosenka o Błaszkach.

BŁASZKI MAJĄ SWOJĄ PIOSENKĘ

Martwa natura z kapeluszem

Koronkowa ceramika

Jedna  
z nagrodzonych 
rzeźb

Krzysztof pod portretem pradziadka Tomasza

Prace Krzysztofa Czarnka

Chętnie też fotografuje, zajmuje się dekoracją wnętrz i ceramiką użytkową, 

w której odciska koronki oraz rośliny. Projektuje ogrody, w tym własny, gdzie 

mają dominować róże. Dla Krzysztofa Czarnka, artysty plastyka z Żelisławia 

interesujące jest wszystko, co estetyczne, nie pomijając kulinariów.



KURIER BŁASZKOWSKI •••18

W USA na stałe przebywam od października 2004 roku. Przez 2,5 
roku mieszkałem z rodziną w Chicago, a w 2007 roku kupiłem 
nowy dom i przeprowadziłem się do Phoenix w stanie Arizo-

na na Zachodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Arizona jest jednym 
z najgorętszych stanów w Ameryce i sąsiaduje ze znanymi miastami: Las 
Vegas, San Diego, Los Angeles. W Arizonie jest też słynny Wielki Kanion. 
Istnieje 9-godzinna różnica czasowa miedzy Arizoną a Polską. Kiedy w Pho-
enix jest godzina 12 w południe, to w Błaszkach dzieci szykują się spać, bo  
w moim rodzinnym mieście bije 21.

Co ja robiłem i robię w Stanach? Produkowałem sam i promowałem pol-
skie produkty mięsne ze względu na wyuczony zawód. Sprowadzałem wy-
roby ze skóry wytwarzane w Błaszkach przez firmę MARTEX JERZY MAR-
CINKOWSKI i zajmowałem się ich dystrybucją. Na co dzień od 8 lat  pracuję 
w firmie L & W MACHINE Co., której założycielem i właścicielem był Polak 
– Lech Grabowski, otwierając ten biznes 26 lat temu. Po jego śmierci firmę 
przejął syn Wojciech. 

W Stanach Zjednoczonych trzeba próbować różnych rzeczy, bo przebić 
się jest bardzo ciężko. Należę do Kongresu Polonii Amerykańskiej. Jestem 
rycerzem IV stopnia Knights of Columbus Phoenix (Rycerze Kolumba) oraz 
działam społecznie przy polskiej parafii p. w. Matki Bożej Częstochowskiej 
w Phoenix. Prowadzę akcję charytatywną „Postawić Kasię na nogi”. Robimy 
to jako Polonia, ale tym razem pod moim przewodnictwem. Akcja polega na 
zbiórce funduszy na zakup stołu do rehabilitacji dla chorej dziewczynki.  

19 czerwca udało się zgromadzić 3,5 tys. dolarów i pozyskać sponsora, który 
kupi wspomniany stół za 2,5 tys. dolarów. W sumie uzyskaliśmy 6 tys. dola-
rów. Większość, bo 4 tys. dolarów (w tym stół) trafi na Warmię i Mazury do 
Kasi, 600 dolarów otrzyma na rehabilitację mieszkanka Sobiesęk i po 700 do-
larów dotrze do sióstr obliczanek w Błaszkach oraz urszulanek w Sieradzu, 
które opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą. Pomoc dzie-
ciom to szczytny cel i jedna z moich największych pasji. Na wszystko brakuje 
mi czasu, ponieważ jestem jeszcze studentem Glendale Community College, 
gdzie doskonalę język angielski.

Posiadam podwójne polsko-amerykańskie obywatelstwo, ale przede 
wszystkim czuję się błaszkowianinem. 20 grudnia wylatuję na zasłużo-
ny i upragniony urlop do Moich Kochanych Rodzinnych Błaszek. Spędzę 
tu Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Do Stanów Zjednoczonych 
wracam 12 stycznia 2017 roku. Jeżeli uznacie za stosowne, to możemy na 
początku stycznia zorganizować spotkanie w Centrum Kultury Błaszki, 
na którym opowiem o mojej 12-letniej emigracji, blaskach i cieniach życia  
w USA, bo Ameryka, to nie tylko dobrobyt, to kapitalistyczna, bezpar-
donowa walka i współzawodnictwo. Mogę również powiedzieć czym się 
różni polska demokracja od amerykańskiej i jak wygląda życie bez konek-
sji. Dziękuję za zainteresowanie moją zwykłą osobą, która opuściła tak 
bliskie memu sercu Błaszki i spróbowała sił po drugiej stronie Atlantyku.

WIESŁAW Z ARIZONY POZDRAWIA RODZINNE STRONY

Wciąż czuję się
BŁASZKOWIANINEM

Ze Stanów Zjednoczonych napisał do nas Wiesław 
Krupczyński, błaszkowianin, który opuścił rodzinne 
miasto, mając 39 lat i osiągnął sukces. Przynajmniej 
raz na dwa lata odwiedza Błaszki, za którymi tęskni. 
Oto przesłane fragmenty korespondencji i zdjęcia.

nasz człowiek w ameryce

Wiesław Krupczyński pracuje  
w firmie L & W MACHINE Co.

Błaszkowianin chętnie działa  
w Kongresie Polonii Amerykańskiej 

Chłopak z ulicy Kościuszki  
w Błaszkach kończy I semestr  
w  Glendale Community College

Wśród amerykańsko-polonijnych harleyowców

Czas na smaczne lody
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O tym, że warto eksponować walory 
gminy nie trzeba nikogo przekony-
wać. Turystyka wiąże się z rozwojem,  

a i mieszkańcom potrzebna jest oferta spędza-
nia wolnego czasu. Gmina Błaszki, uczestnicząc 
w Lokalnej Grupie Działania „Długosz Królew-
ski” zamierza zrealizować dwa zadania. Jednym 
z nich jest budowa ośrodka turystyczno – re-
kreacyjnego „Wioska Woja” w Wojkowie. Na 
ten cel potrzeba 300 tysięcy złotych. Inwestycja 
ma się rozpocząć w przyszłym roku. Drugim 
przedsięwzięciem będzie „Staw Trojana”, czyli 
turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie 

Odkrywamy naszą gminę
Koncepcja zagospodarowania „Stawu Trojana”Dla siebie i dla innych. Taka jest 

idea starań błaszkowskiego 
samorządu, który atrakcyjność 
terenu zamierza przekuć  
w inicjatywy służące  zarówno 
mieszkańcom, jak i przyjezdnym 
chcącym tutaj się zatrzymać  
na krócej lub dłużej.

wokół zbiornika w Żelisławiu. Ma to kosztować  
150 tysięcy złotych.

– Wyszukujemy miejsca, aby wzmocnić różną 
aktywność – tłumaczy Jacek Walczak, sekretarz 
Błaszek. – W Żelisławiu chcemy stworzyć teren 
piknikowy z Cross Parkiem i stanowiskiem dla 
wędkarzy. Będzie to jednocześnie miejsce odpo-
czynku na „Szlaku dworków szlacheckich”.

Jest to kolejna inwestycja w ramach Lokalnej 
Grupy Działania „Długosz Królewski”. Chodzi  
o  rozbudowanie małej infrastruktury turystycz-
nej i promocję walorów zabytkowo – przyrodni-
czych gminy. Na szlaku powstaną trzy pętle ro-

werowe: mała, średnia i duża z ulokowanymi co 
kilka kilometrów miejscami na postój i rekreację.

– „Szlak dworków szlacheckich” ma być tym, 
co gminę wyróżnia – akcentuje Jacek Walczak. – 
Jednocześnie jest to element wiążący przeszłość 
tego terenu i jego tradycję w produkt, który  
w przyszłości może stać się wiodący w promocji 
gminy.

Włodarze gminy pomyśleli też o wydaniu 
przewodnika „Błaszkowskie skarby, czyli życie 
może być piękne”. W planach jest również opra-
cowanie i wydrukowanie publikacji „Błaszkow-
skie smaki”. MODESTA

WIRTUALNY SPACER I KLIP
Na stronie internetowej Gminy i Miasta 

Błaszki  zamieszczony jest multimedialny prze-
wodnik. Dzięki niemu można się udać na wir-
tualny spacer pokazujący piękno krajobrazu, 
zróżnicowanie i zagospodarowanie gminy. Zdjęcia 
zostały zrobione nad Błaszkami, Gruszczyca-
mi i Kalinową. Nie jest to koniec projektu, gdyż 
fotografie są wykonywane etapami aż do cał-
kowitego pokrycia gminy interaktywną mapą. 
   Do obejrzenia jest też prawie 2-minutowy klip 
promujący gminę Błaszki. Oba działania są czę-
ścią spójnej reklamy podkreślającej pozytywne 
cechy terenu. RED. 

WKRÓTCE BĘDZIE MAPA
Do końca lipca będzie gotowa mapa turystycz-

na gminy i miasta Błaszki. Zostanie wykonana  
w 5000 egzemplarzy i wersji elektronicznej.

Wydawnictwo zamówił błaszkowski magistrat, 
decydując się na format B2, czyli  47 na 67 cm skła-
dany do wielkości 11,4 na 24 cm. Mapa turystyczna 
ma być dwustronna, kolorowa, posiadać zdjęcia  
i pełną treść topograficzną oraz turystyczną. Za-
tem na awersie zostanie uwzględniona zabudowa, 
rzeźba terenu, lasy, woda, drogi, nazewnictwo, szla-
ki turystyczne, ochrona środowiska, baza noclego-
wa, gastronomiczna, zabytki i atrakcje. Natomiast 
na rewersie znajdzie się informator turystyczny ze 
zdjęciami i ważnymi oraz przydatnymi numerami 
telefonów.

Mapa powstanie w skali 1 : 35 000. Wydaw-
nictwo przygotowuje firma Compass z Krakowa. 
 RED.

W poprzednim numerze „Kuriera Błaszkow-
skiego” zamieściliśmy zdjęcia urokliwego 

miejsca na terenie naszej gminy,  zachęcając czy-
telników do jego opisania. Zdecydowała się na to 
Karolina Ciszewicz, uczennica klasy II a Publicznego 
Gimnazjum w Kalinowej.  Poniżej publikujemy na-
desłany tekst, a Karolinę zapraszamy do Centrum 
Kultury w Błaszkach po odbiór nagrody.

Na fotografii pokazana jest fosa w Kalinowej 
otaczająca renesansowy pałac z około 1630 roku 
wzniesiony przez Wojciecha Jana Łubieńskiego, 
późniejszego kasztelana sieradzkiego. Pałac ten był 
budowlą obronną i jako jeden z nielicznych w tym 
okresie został otoczony fosą. 

Prawdopodobnie w 1633 roku z okazji ukończe-
nia budowy dworu odbyła się tu premiera komedii 
dworskiej „Z chłopa król” Piotra Baryki. Preceden-
sem było to, że aktorami zostali dworzanie Woj-
ciecha Łubieńskiego, a publiczność stanowiła oko-
liczna szlachta. Była to druga sztuka, po „Odprawie 
posłów greckich”, wystawiona na prywatnym dwo-
rze. W 1852 roku w tym miejscu święta wielkanocne 
spędził Adam Asnyk. Według miejscowej tradycji, 

pałac uważany jest za pierwowzór „Strasznego 
dworu” – opery Stanisława Moniuszki. 

Pałac otoczony jest parkiem, w którym znaj-
duje się staw z niewielką wyspą. Podczas badań 
archeologicznych odkryto na niej pozostałości śre-
dniowiecznego dworu Zarembów, rodu, którego 
przedstawiciele byli elitą średniowiecznej Polski. Od 
2011 roku teren ten jest własnością firmy Agrosad 
z Równej. Obecnie trwają tu prace konserwacyjne 
parku, fosy i stawu.

OPOWIEDZIAŁA O TYM MIEJSCU



historia

K siądz Kobyliński urodził się 15 czerw-
ca 1814 roku w Środzie Wielkopolskiej,  
w czasie kiedy Kongres Wiedeński doko-

nywał nowego podziału Europy po wojnach na-
poleońskich i do życia powołano namiastkę uza-
leżnionego od Rosji  polskiego państwa, któremu 
nadano nazwę Królestwo Polskie. Nauki pobierał 
w poznańskim gimnazjum św. Magdaleny, aby  
w 1835 roku wstąpić do seminarium we Włocław-
ku. Jako wybitnie uzdolniony alumn został już 
po roku przeniesiony do Akademii Duchownej 
w Warszawie, której jednak, według źródeł ko-
ścielnych nie ukończył „...z powodu okoliczności 
niezależnych od swojej woli”. Po trzech latach 
studiów został wyświęcony, po czym niezwłocz-
nie objął obowiązki kapelana przy ordynariu-

szu włocławskim Walentym Tomaszewskim. 
Dalsza kariera duchownego zawiodła go do 
Kalisza, gdzie najpierw ks. Kobyliński był 
wikariuszem w kościele św. Mikołaja, póź-
niej w kaliskiej kolegiacie. Pierwsze probo-
stwo objął w 1845 r. w parafii Dobrzec, gdzie 

od początku urzędowania zaangażował się  
w walkę o niepodległość Polski. W trakcie po-
sługi w Dobrzecu zajął się przygotowaniami do 
powstania styczniowego na ziemi kaliskiej, przez 
co naraził się na represje ze strony władz zabor-
czych. Mimo ciągłej kontroli ze strony carskiej 
„ochrany” postanowił wziąć udział w powstaniu 
1863 roku, przyjmując od władz powstańczych 
rozkaz utworzenia Komitetu „Straż Bezpieczeń-

stwa”, którego celem było utworzenie polskiej 
policji składającej się przede wszystkim z po-

wstańców. Sam ksiądz Kobyliński stanął 
na czele tego Komitetu, choć doskonale 
wiedział, że w razie klęski spotkają go 
represje ze strony władz rosyjskich. 
Po upadku powstania kapłan został 
przeniesiony w 1866 roku do parafii 
Kliczków Mały, gdzie spędził szesna-
ście lat. W 1882 roku został mianowany 
proboszczem Kraszewic, pozostawiając 
po sobie trwałą pamiątkę w postaci wy-
budowanego, przy wsparciu parafian 
kościoła, po czym w 1888 roku przenie-
siony został do Goszczanowa, gdzie ob-
chodził jubileusz 50-lecia kapłaństwa. 
W 1891 roku ks. Piotr Kobyliński objął 
probostwo parafii Błaszki, pełniąc jed-
nocześnie obowiązki Prepozyta Kapitu-
ły Kolegiaty Kaliskiej. Jednym z najważ-
niejszych zadań, z jakim postanowił się 
zmierzyć nowy błaszkowski proboszcz, 

było zorganizowanie uroczystości konsekracji 
miejscowej świątyni. Tę niezwykle podniosłą 
uroczystość przeżywali mieszkańcy Błaszek  
w dniach 18 i 19 maja 1892 roku, kiedy to przybył do 
miasteczka biskup Aleksander Bereśniewicz, aby 
dokonać wizytacji i konsekracji kościoła, który co 
prawda był poświęcony przez ks. Chylewskiego 
już w 1788 r., nie był jednak dotąd konsekrowany, 
czyli poświęcony przez biskupa. Pierwszego dnia 
wizyty pasterza diecezji włocławskiej miała miej-
sce uroczysta msza, w której udział wzięło ponad 
6000 wiernych. W trakcie nabożeństwa bierzmo-
wanie z rąk biskupich otrzymało 2100 parafian. 
Dzień zakończył wystawny obiad, który dla za-
cnego gościa przygotowali właściciele majątku 
Borysławice. Następnego dnia odbyła się właści-
wa część wizytacji, podczas której proboszcz pa-
rafii Błaszki ks. Piotr Kobyliński zapoznał bisku-
pa ze stanem zabudowań gospodarczych, kościoła 
i świeżo uporządkowanego cmentarza. Obszerne 
sprawozdanie z wizytacji biskupa w Błaszkach 
zamieściła „Gazeta Kaliska”, co wskazywało na 
rangę uroczystości.

Ks. Piotr Kobyliński zmarł 15 maja 1896 roku. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w środę 
20 maja, a wzięło w nich udział 70 kapłanów.  
W ostatniej drodze towarzyszyły  swojemu pro-
boszczowi tysiące mieszkańców Błaszek i okolic, 
aby w ten sposób oddać hołd kapłanowi, który  
w okresie ucisku carskiego miał odwagę głosić  
z ambony patriotyczne kazania. Pogrzeb księdza 
Kobylińskiego przeobraził się w wielką manifesta-
cję patriotyczną, jednoczącą okoliczną społeczność.

Skromny nagrobek księdza znajdował się 
przy alejce błaszkowskiego cmentarza, na tyłach 
kaplicy Biernackich i Błeszyńskich. Niedawno 
został przeniesiony i mieści się niedaleko głów-
nego wejścia do nekropolii. MAREK KRÓL

Ksiądz Piotr Kobyliński był proboszczem  
w Błaszkach przez 5 lat

Ksiądz, który 
nie bał się cara

Proboszczowie parafii Błaszki  
od wielu dziesięcioleci pełnili 
jednocześnie funkcje dziekanów 
dekanatu błaszkowskiego.  
W czasie funkcjonowania tej 
kościelnej jednostki administracyjnej 
w miasteczku, ich kierownikami 
było wiele wybitnych jednostek, 
zasłużonych dla polskiej kultury, 
gospodarki i walki o niepodległość. 
Jednym z najwybitniejszych 
proboszczów i jednocześnie 
dziekanów błaszkowskich w XIX  
wieku był ks. Piotr Kobyliński,  
którego 120 rocznica śmierci  
minęła w maju tego roku.
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ratowniczo-gaśniczy marki Peugeot, który koszto-
wał  182.040 złotych. Natomiast średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy marki Scania trafi do OSP 
Włocin. Na ten cel gmina wydatkowała  826.560 
złotych.

RED.

NOWE HEŁMY

Cztery, nowe hełmy bojowe otrzymali druhowie 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalmierzu. Kosz-
towały prawie 2 tysiące złotych i zostały sfinan-
sowane z gminnego budżetu. Zastąpią zniszczone 
hełmy, które od 2006 roku nie posiadały atestu 
dopuszczającego do działań bojowych. Hełmy ode-
brał Józef Bilski, prezes OSP w Skalmierzu, by prze-
kazać je strażakom.

– Od początku kadencji wspieram prężnie dzia-
łające jednostki OSP na terenie naszej gminy - pod-
kreśla Karol Rajewski, burmistrz Błaszek. - Wydatki 
na straż zwiększyły się o prawie 1 milion złotych. 
Dobra współpraca nie byłaby możliwa bez aproba-
ty radnych Gminy i Miasta Błaszki, Lucjana Nowety, 
prezesa zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego 

wokół nas

21••• Czasopismo mieszkańców Gminy i Miasta Błaszki

M iędzynarodowy Dzień Strażaka i świętego 
Floriana, patrona pożarników uczcili dru-

howie Ochotniczych Straży Pożarnych z parafii 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Wojkowie. W 
uroczystości wzięły udział straże z Wojkowa, 
Wrzącej, Stoku Polskiego, Jasionnej – Niedonia, 
Fajum i Kamienik. Uczestnicy przybyli do woj-

Uczcili Dzień Strażaka 
i świętego Floriana

Strażacy świętowali w parafii Wojków

kowskiej świątyni, gdzie została odprawiona 
msza  w intencji druhów. 

Wśród zgromadzonych byli między innymi: 
Karol Rajewski, burmistrz Gminy i Miasta Błasz-
ki, Jacek Walczak, sekretarz Błaszek, Anita Skwe-
res, podinspektor do spraw bezpieczeństwa 
obywateli, Marek Urban, radny Gminy i Miasta 

Błaszki i Andrzej Grzelak, komendant Miejsko-
-Gminny OSP RP w Błaszkach.  Organizatorem 
tegorocznych uroczystości, które uświetnił kon-
cert orkiestry dętej z gminy Brąszewice, byli stra-
żacy z jednostki we Włocinie. RED.

WYSTAWOWE AUTA
Dwa samochody ratowniczo-gaśnicze kupione 

przez Urząd Gminy i Miasta Błaszki dla OSP Włocin 
i OSP Błaszki zostały zaprezentowane na XI Mię-
dzynarodowej Wystawie Ratownictwa, Zabezpie-
czenia i Techniki Przeciwpożarowej EDURA 2016 w 
Kielcach. Brało w niej udział blisko 200 wystawców. 
EDURA 2016 odbyła się przy wsparciu Komendy 
Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Zarządu 
Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

W Kielcach naszą gminę reprezentował Karol 
Rajewski, burmistrz Błaszek, Andrzej Grzelak,  ko-
mendant Miejsko – Gminnej OSP RP w Błaszkach, 
Mariusz Szczeciński, prezes OSP Błaszki, Mikołaj 
Jeziorski, prezes OSP Stok Polski, druhowie i dru-
hny z Ochotniczych Straży Pożarnych w Błaszkach 
oraz Włocinie. 

Nasze auta strażackie można było oglądać na 
wystawie w Kielcach do 11 czerwca 2016 roku. W lip-
cu planowane jest ich uroczyste przekazanie. Jed-
nostka OSP w Błaszkach otrzyma lekki samochód 

Nowy agregat w Łubnej

Hełmy dla strażaków ze Skalmierza

Na kieleckiej wystawie nasze auta prezentowały 
się znakomicie

ZOSP i Andrzeja Grzelaka, komendanta Miejsko – 
Gminnego OSP w Błaszkach. 

W tym roku wydatki na jednostki OSP w gminie 
Błaszki przekroczą 1,3 miliona złotych. W tej kwocie 
mieści się m.in. kupno dwóch samochodów ratow-
niczo-gaśniczych.

RED.

DZIĘKUJĄ ZA WSPARCIE
Ochotnicza Straż Pożarna w Łubnej wzbogaciła 

się o kolejny nowy sprzęt. Tym razem jest to agregat 
prądotwórczy o mocy 2200 w. Dzięki pomocy fi-
nansowej Banku Spółdzielczego w Błaszkach (500 
zł) i Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych (1500 
zł) udało się druhom strażakom zakupić sprzęt, 
który często jest niezbędny w akcjach ratowniczych. 
Druhowie strażacy są bardzo wdzięczni za okazaną 
pomoc BS w Błaszkach, jak również panu Janowi 
Kołodziejczykowi, przedstawicielowi TUW.

RED.
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Podczas XXXIII Ogólnopolskich Biegów Prze-
łajowych im. Elżbiety Katolik w Gruszczy-

cach zorganizowanych 12 czerwca na starcie sta-
nęło 271 zawodników. Dzieci, młodzież i dorośli 
rywalizowali na różnych dystansach w 11 katego-
riach wiekowych. 

W wyniku sportowej rywalizacji miejsca na 
podium w kolejności zajęli zawodnicy: /kate-
goria „Maluszki” dziewczęta/ Paulina Słowiń-
ska z Kalinowej, Zuzanna Kurek z Brąszewic, 
Maja Paś z Kalinowej; /„Maluszki” chłopcy/, 
Jakub Shittu z Czech koło Zduńskiej Woli, Ja-
kub Paprocki z Jasionnej, Szymon Serwata  
z Kalinowej /kl. I - II żacy młodsi dziewczynki/ 
Weronika Nowak SP Błaszki, Natalia Sierek SP 
Domaniew, Julia Andrzejewska SP Gruszczyce; 
/kl. I – II żacy młodsi chłopcy/ Wiktor Bejmert 
SP Wojsławice, Szymon Gajek SP Gruszczy-
ce, Wiktor Salamon SP Brąszewice; /kl. III - IV 
żacy starsi dziewczynki/ Weronika Stępień 
SP Błaszki, Nina Krzesińska SP Gruszczyce, 
Julia Kołaczek SP Brąszewice; /kl. III – IV żacy 
starsi chłopcy/ Maciej Kowal SP Klonowa, Igor 
Wagan SP Domaniew, Patryk Mikołajczyk SP 
Błaszki; / kl. V – VI młodziczki młodsze/ Mi-
chalina Szewczyk SP Wojsławice, Natalia Ko-
zanecka SP Kalinowa, Roksana Kaczmarek SP 
Błaszki; / kl. V – VI młodzicy młodsi/ Krystian 
Walczak SP Gruszczyce, Michał Małolepszy SP 
Kalinowa, Adrian Porada SP Gruszczyce; / kl. 
I – III G młodziczki starsze/ Aniela Szewczyk 
PG Zduńska Wola, Wiktoria Nowakowska PG 
Gruszczyce, Wiktoria Nowak PG Kalinowa;  
/ kl. I – III G młodzicy starsi/ Dawid Śniegula PG 
Gruszczyce, Maciej Dec PG Kalinowa, Bartosz 
Smolarek PG Kalinowa. 

W rywalizacji grupowej w kategorii szkoły 
podstawowe najwięcej punktów zdobyły ko-
lejno: SP Gruszczyce, SP Błaszki, SP Kalinowa. 
W kategorii gimnazja najwyższą punktację 
otrzymały w kolejności: Publiczne Gimnazjum 
Gruszczyce, Publiczne Gimnazjum Kalinowa, 
Publiczne Gimnazjum Zduńska Wola. 

Bieg główny na dystansie 5 kilometrów dla ko-
biet i mężczyzn obejmował dystans 5 kilometrów. 
Wśród kobiet zwyciężyła Katarzyna Wietrzyk, 

drugie miejsce zdobyła Małgorzata Wierucka, 
a trzecie Martyna Błasiak. Najlepszy wynik po-
śród startujących mężczyzn uzyskał Mateusz 
Skarbiecki, drugi był Adam Mielczarek, a trzeci 
Dawid Woźniak.

Organizowane od lat zawody mają na celu 
uczczenie ich patronki - Elżbieta Katolik, polskiej 
lekkoatletki, która zginęła tragicznie w wypadku 
samochodowym w miejscowości Niedoń. Ideą tej 
sportowej rywalizacji jest popularyzacja biegów.

MŚ

Najlepsi wbiegli na podium

Z ajęcia na Orliku rozpoczęliśmy 5 lat temu. 
Pierwsze grupy ćwiczących, to były niefor-

malne zespoły powstające najczęściej sponta-
nicznie. Jednak w krótkim czasie utworzyły się 
grupy amatorskie osiedlowe, środowiskowe czy 
rodzinne.  Początkowo zajęcia miały formę gier  
i zabaw zmierzających do  integracji zespołów.

Działalność Orlika to również organizacja  
i przeprowadzenie zawodów sportowych, tur-
niejów, festynów i innych imprez. Zasadniczym 
celem zajęć sportowych jest wszechstronny roz-
wój osobowości ćwiczących. Zwracamy uwagę na 
kontrolowanie negatywnych zachowań i emocji 
w stosunku do siebie i innych, zdrowy sposób 
odżywiania i sportowy tryb życia, odpowiedzial-
ność w grupie oraz rozwijanie zainteresowań.

Tegoroczną działalność rozpoczęliśmy 1 
kwietnia. Dotychczas, oprócz systematycznych 
zajęć, przeprowadziliśmy w Błaszkach 2 ważne 
imprezy sportowe. 14 maja odbył się Turniej pił-
ki nożnej chłopców rocznika 2005 pod patrona-
tem OZPN w Sieradzu. Zagrały zespoły klubowe  

z Sieradza, Wielunia, Zduńskiej Woli i Błaszek  
– ogółem 49 chłopców.  Zwyciężyła Akademia Pił-
karska z Sieradza. Z kolei 29 maja w ramach wy-
darzenia z okazji Dnia Dziecka „Kolorowy zawrót 
głowy” w części sportowej udział wzięło 65 dziew-
czyn i chłopców. Przeprowadziliśmy rozgrywki  
4 grup mieszanych (szkolno - orlikowych) w piłkę 
nożną. Były też dwa konkursy sprawnościowe na 
boisku piłki nożnej. W rywalizacji o „Mistrza je-
denastek” zwyciężył Wiktor Szwarc, a w konkur-
sie na celność uderzeń piłki do bramki najlepszy 
był Wiktor Staszak. 

Natomiast na boisku wielofunkcyjnym mi-
strzem rzutów osobistych do kosza został Fi-
lip Ludwicki, a mistrzem rzutów za 3 punkty 
Aleksander Tokarek. Z kolei turniej siatko-nogi 
wygrała para Szymon Michalski i Aleksander 
Tokarek. Dla najlepszych były puchary, medale  
i dyplomy. Imprezie patronował burmistrz Bła-
szek, a jej współorganizatorem było Centrum 
Kultury w Błaszkach.

 ANDRZEJ KUCIŃSKI, ANIMATOR SPORTU

Piąty rok na Orliku

Nie obyło się bez wysiłku i emocji

Zwycięzcy otrzymali medale, dyplomy  
i nagrody rzeczowe
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POCZĄTKI „STEMPLA”
Andrzej Kuciński wy-

szkolił 2 reprezentantów 
Polski: Marcina Kacz-
marka i Mariusza Stępiń-
skiego. Teraz wspomina 
początki ze „Stemplem”, 
bo taki pseudonim do-
stał Mariusz.

– Przyszedł do mnie 
nauczyciel wuefu z błaszkowskiej podstawówki i po-
wiedział, że jest taki chłopiec z Brzozowca, któremu 
mógłbym się przyjrzeć. Jak go zobaczyłem, to już go 
nie wypuściłem. Niesamowity talent! Mariusz 3 lata 
ze mną trenował. Potem wypatrzyli go ze Zduńskiej 
Woli, a ponieważ PIAST szukał pieniędzy, więc odbył 
się transfer. Później poszedł do Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego w Łodzi. Przekonałem jego mamę, by się 
zgodziła, bo miała wiele obaw. Po latach powiedziała 
do mnie „Mariusz wyszedł na ludzi”. Gdy trafił do FC  

NASZ PIŁKARZ W KADRZE
Mariusz Stępiński jest wychowankiem drużyny ju-

niorskiej klubu PIAST Błaszki. W karierze juniora wy-
stępował również w  Pogoni-Ekolog Zduńskiej Woli, 
a następnie w pierwszej drużynie tego klubu grał  
w IV lidze. W rozgrywkach ligowych został zauważo-
ny przez działaczy Widzewa Łódź. W łódzkim klubie 
zadebiutował w wieku 16 lat, stając się najmłod-
szym zawodnikiem, który zagrał w meczu Widzewa  
w najwyższej klasie rozgrywkowej. Mariusz był też 
najmłodszym debiutantem spośród ligowców w se-
zonie 2011/2012 i został czołowym graczem Widzewa. 
W tym czasie pozyskaniem Mariusza była zaintereso-
wana chociażby Legia Warszawa,  ale piłkarz pozostał 
w Widzewie. Umowa Mariusza z Widzewem wygasa-

Bardzo duży sukces osiągnęli młodzi 
piłkarze PIASTA Błaszki. Wygrali 13 z 14 
meczów i zajęli drugie miejsce z takim 
samym dorobkiem punktowym, jak zwy-
cięska drużyna JUTRZENKI Warta. 

O to zawodnicy, którzy przyczynili się do 
tego sukcesu: Jakub Balcerzak, Kacper 

Cebulski, Adam Chudzia, Kajetan Grabowski, 
Bartosz Harędarz, Marcin Kowalczyk, Dariusz 
Kusz, Michał Kwiatkowski, Filip Ludwicki, Da-
mian Ludwiczak, Jan Magnus, Jakub Nychowski, 
Przemysław Pietrzykowski, Rafał Poniszewski, 
Maciej Przeździęk, Szymon Przybyłek, Wiktor 

Zwycięstwo smakowało 
najlepiej Sobierajczyk, Wiktor Staszak, Wiktor Szwarc, 

Aleksander Tokarek, Piotr Wiktorowski, Wik-
tor Wyrębski.

Cieszę się, że mogłem trenować tak zdolną  
i pracowitą grupę piłkarzy. Bardzo interesujący 
jest proces powstawania tego zespołu. Jesienią 
2015 roku przegraliśmy w Warcie 0:4 i wyda-
wało się, że dysponujący bardzo wyrównanym  
i silnym fizycznie składem piłkarze JUTRZENKI 
są poza zasięgiem moich „maluchów”. Pozostałe 
drużyny udało się jednak (nie bez trudu) poko-
nać i głównym zadaniem, do wykonania wiosną, 
stało się wygranie z zespołem z Warty. Świetnie 
pamiętam miny moich piłkarzy, kiedy w czasie 
zimowych treningów mówiłem im, co muszą 
poprawić, aby osiągnąć ten cel. Uśmiechali się 
z niedowierzaniem.  W rundzie wiosennej prze-
konali się jednak, że sumienna, systematyczna 
praca przynosi efekty. Juniorzy PIASTA Błaszki 

wygrali wszystkie mecze. Zwycięstwo 4:3 z JU-
TRZENKĄ Warta smakowało najlepiej. 

W naszej drużynie jest wielu wyróżniających 
się piłkarzy, którzy otrzymują powołania do ka-
dry byłego województwa sieradzkiego. Niestety 
duża rozpiętość rocznikowa powoduje, że młodsi 
mają czasami problemy z wyrównaniem różnic 
fizycznych, ale nie można im zarzucić braku 
chęci do walki. Kajetan Grabowski i Piotr Wik-
torowski reprezentowali nasz okręg piłkarski  
w Turnieju im. Leszka Jezierskiego w Łodzi i zdo-
byli tam srebrne medale, zostawiając w pokona-
nym polu reprezentacje Piotrkowa i Skierniewic. 
W kręgu zainteresowań selekcjonerów rocznika 

2014 byli też: Szymon Przybyłek, Kacper Cebul-
ski i Wiktor Staszak, uczniowie Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego w Łodzi. 

Być może nasi juniorzy pójdą w ślady swojego 
starszego kolegi - Mariusza  Stępińskiego, który 
reprezentuje Polskę w czasie mistrzostw Europy 
we Francji. Mariusz nie zapominał o młodszych 
piłkarzach PIASTA i  w  poprzednim sezonie za-
prosił ich do Norymbergii, gdzie wtedy grał. 

Warto jeszcze dodać, że do tegorocznego 
sukcesu przyczynili się również inni trenerzy 
PIASTA Błaszki: Andrzej Sibiński i Andrzej 
Kuciński, u  których  większość moich piłkarzy 
zaczynała swoją przygodę z piłką nożną. Kilku 
przyszło do klubu później. Zapraszam więc uta-
lentowanych sportowo młodych chłopców na 
testy, które odbędą się w sierpniu 2016 roku. 

GRZEGORZ GRABOWSKI, 

TRENER DRUŻYNY TRAMPKARZ C1 PIASTA BŁASZKI 

W drużynie nie brakuje wyróżniających się piłkarzy

Andrzej Kuciński

ła w maja 2013 roku i nie przedłużył jej już jako peł-
noletni zawodnik. Reprezentował Widzew Łódź w 34 
oficjalnych spotkaniach w Ekstraklasie, zdobywając 5 
goli i 4 asysty. 

W czerwcu 2013 roku przeniósł się do niemieckie-
go klubu 1. FC Nürnberg, podpisując 3-letni kontrakt. 
W sierpniu 2014 roku wypożyczyła do Wisły Kraków, 
a w lipcu 2015 został zawodnikiem Ruchu Chorzów, 
gdzie gra obecnie. Największym sukcesem Mariusza 
jest powołanie do kadry reprezentacji Polski na Mi-
strzostwa Euro 2016. RW

Mariusz Stępiński

N rnberg tam jego kariera stanęła. W Ruchu Chorzów 
się odnalazł. Strzelił tam 15 goli. Nie uderzyła mu do 
głowy woda sodowa. Jeśli tylko ma czas, to zawsze do 
nas wpada.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Pogo%C5%84-Ekolog_Zdu%C5%84ska_Wola
https://pl.wikipedia.org/wiki/Legia_Warszawa_(pi%C5%82ka_no%C5%BCna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekstraklasa_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/1._FC_N%C3%BCrnberg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a_Krak%C3%B3w_(pi%C5%82ka_no%C5%BCna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_Chorz%C3%B3w


Napisz do nas mejla: kurier@ckb.blaszki.pl, 
albo kartkę, wysyłając na adres:
Centrum Kultury w Błaszkach, 
Lubanów 27, 98-235 Błaszki. 

Najciekawsze wypowiedzi  opublikujemy.

przyroda

Opowiedz 
o tym miejscu


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

