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OŚWIATA
Ćwiczenie uczniów

ZDARZYŁO SIĘ
myŚliwi bezkarnie
nie przejdą

fotoreportaż
strażackie święto
niepodległości

temat numeru

Czekają nas rekordowe inwestycje
Skrzypek z Mroczek Małych Józef Tomczyk:
- Jak zagrałem, to Kazimierz się trząsł!

DEFIBRYLATOR W URZĘDZIE

Każdy z nas o czymś marzy, ale tylko nieliczni osiągają to, czego pragną. Ci,
którzy są odważni i otwarci na zmiany przekształcają marzenia w rzeczywistość.
Dlatego na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2018
życzę Wszystkim Naszym Mieszkańcom śmiałych marzeń, działań popartych konkretną
misją i celem do osiągnięcia. Wystarczy się tego trzymać, aby spełniły się pragnienia.
W dążeniach wszyscy mamy prawo do potknięć i upadków,
ale trzeba z dojrzałością i optymizmem powstawać każdego dnia.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku
KAROL RAJEWSKI, BURMISTRZ BŁASZEK

HERB I FLAGA ZAPROJEKTOWANE
Po dostosowaniu nazwy gminy Błaszki, jej organów i urzędu do obowiązujących przepisów oraz uchwaleniu statutu, czas na usankcjonowanie symboli gminy. Chodzi o herb i flagę gminy.
– Zleciłem opracowanie projektów symboli gminy Błaszki wraz z uzasadnieniem heraldyczno-historycznym
- potwierdza Karol Rajewski, burmistrz Błaszek. - Udało się opracować projekt herbu gminy, który jest tożsamy
z dawnym herbem miejskim Błaszek i pieczęciami miejskimi z XVII-XIX wieku. Jeżeli chodzi o nowy projekt flagi
gminy, to uwzględnia on sugestie Komisji Heraldycznej z 2011 roku, które nie zostały wprowadzone.
Zaprojektowany został również banner gminy Błaszki, flaga stolikowa, pieczęcie gminy, burmistrza Błaszek
i Rady Miejskiej w Błaszkach, łańcuchy burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej, sztandar gminy oraz odznaka honorowa gminy Błaszki.
Teraz czas na stanowisko Komisji Heraldycznej działającej przy ministrze spraw wewnętrznych
i administracji. Jeśli opinia będzie pozytywna, to Rada Miejska w Błaszkach będzie mogła uchwałą usankcjonować symbole gminy Błaszki i tym samym naprawić wieloletnie zaniedbania.
RED.

BROŃCZYNIANKI Z WŁASNYM STOISKIEM

Jak zwykle nie zawiodły Brończynianki
z Aktywnej Gminy Błaszki i wybrały się
na Jarmark Adwentowy zorganizowany
w Sieradzu 17 grudnia. Wcześniej
przygotowały wigilijne potrawy, które
smakowały sieradzanom i przyjezdnym.
Furorę robiły pierogi. Ogromnym
powodzeniem cieszyły się makowce
i serniki. Przy stoisku z gminy Błaszki wciąż
było tłoczno, a to znaczy, że Brończynianki
spisały się na medal.
MAL

Brończynianki zadbały nie tylko o
potrawy, ale i wystrój stoiska, które
zdobiła fantazyjnie ubrana choinka
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Urząd Miejski w Blaszkach wzbogacił się o defibrylator, czyli urządzenie ratujące ludzkie życie
w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca. Zostało zamontowane w holu na parterze magistratu.
Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny w skrócie
AED (ang. Automated External Defibrillator) ma służyć podniesieniu bezpieczeństwa klientów i pracowników urzędu. Urządzenie po podłączeniu elektrod
do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm
serca i określa czy wymaga zastosowania impulsu
elektrycznego. AED po uruchomieniu wykorzystuje
komunikaty głosowe i rysunki do instruowania ratownika podczas reanimacji.
Wydaje też sygnały dźwiękowe ułatwiające utrzymanie odpowiedniego tempa ucisków klatki piersiowej, które według standardów wynoszą 100 na minutę.
Należy pamiętać, że w każdym przypadku w trakcie
interwencji, poza użyciem defibrylatora, niezbędne jest
wezwanie pomocy, dzwoniąc na numer 999 lub 112.
Jest to już drugi defibrylator kupiony w tej kadencji. Pierwszy trafił do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Błaszkach, a został sfinansowany w ramach
błaszkowskiego budżetu obywatelskiego. Dzięki
urządzeniu druhowie mogą skuteczniej ratować cenne życie mieszkańców.
MAL

Defibrylator znajduje się w holu urzędu i jest
ogólnie dostępny

BOŻE ZAKRĘTY NA PRZEGLĄDZIE
Boże Zakręty, schola z parafii Wojków wystąpiła
na IX Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych
w Sokolnikach. Ponieważ formuła przeglądu jest
otwarta, więc wśród kilkunastu uczestników mogły
też być schole obok zespołów śpiewaczych i chórów
z powiatów: wieluńskiego, wieruszowskiego oraz sieradzkiego. Schola zaprezentowała się w repertuarze
religijnym.
Zespół pokazał się odważnie, na dobrym poziomie –
uważa ks. Ryszard Krakowski, proboszcz parafii Wojków.
Boże Zakręty śpiewają zaledwie pół roku, czyli od czasu, gdy proboszczem został ks. Krakowski.
Do scholi należy 35 dzieci z parafii Wojków. 
BIS

SYLWESTER POD GWIAZDAMI
Mieszkańcy będą mieli okazję powitać Nowy Rok
wspólnie podczas zabawy na błaszkowskim rynku.
Sylwester pod gwiazdami potrwa od godziny 23 do
1. W tym czasie będzie można potańczyć, albo posłuchać muzyki, o którą zadba DJ.
Ostatnie minuty przed północą mieszkańcy będą
odliczać razem z burmistrzem Błaszek, który jako
pierwszy złoży im noworoczne życzenia. Nadejście
Nowego Roku wzmocni pokaz sztucznych ogni. MAL
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Praca na stanowisku burmistrza Błaszek przez ostatnie trzy lata nakierowana była na rozwój gminy we współpracy
z radnymi, pracownikami urzędu, współpracownikami i kierownikami jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcami
gminy. Podsumowaniem tych działań są następujące osiągnięcia:
◊

Budżet gminy Błaszki zwiększył się z 38 mln zł do prawie 60 mln zł.

◊

Spłaciliśmy już ponad 1,3 mln zł długu zaciągniętego przez poprzedników.

◊

Zwiększyliśmy poziom planowanych inwestycji z 430 tys. zł w roku 2015
do prawie 5 mln zł na 2018 rok.

◊

◊

oraz promowałem w najpopularniejszych programach telewizyjnych.
Błaszki stały się rozpoznawalne w cały kraju.
◊

Doprowadziliśmy do poprawienia statutu i zmieniliśmy nielegalną nazwę

◊
◊

Wdrożyliśmy zarządzanie gminnymi finansami przez mieszkańców

„Tak dla kopalni Złoczew”.
◊

plenerowe dla mieszkańców gminy Błaszki Błaszkowskie Noce oraz

do dyspozycji mieszkańców w ciągu trzech lat to prawie 2 mln zł.

ekstremalne biegi terenowe z przeszkodami w Wojkowie „Nocny

Wypracowaliśmy wspólnie z radnymi drogowy plan kadencyjny, dzięki

Armagedon”, „Sylwester pod gwiazdami”, „Błaszki w rytmie disco”, Marsz

któremu planowane są remonty i inwestycje na gminnych traktach.

Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Strażackie Święto Niepodległości pod

Wprowadziliśmy wieloletnie planowanie inwestycji i możemy nimi lepiej

honorowym patronatem Prezydenta RP, Błaszkowską Arenę Gier.
◊

Zrezygnowałem ze stanowiska zastępcy burmistrza, oszczędzając już

◊

◊
◊

Przekazałem z własnego wynagrodzenia kilkadziesiąt tysięcy złotych na

Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”.
◊

Gimnazjum w Błaszkach, Urzędu Miejskiego w Błaszkach, świetlicy

Dokonałem zmiany na stanowisku dyrektora Centrum Kultury. Efekty są

wiejskiej w Brończynie, zmodernizowaliśmy salę gimnastyczną w

widoczne - tłumy dzieci uczęszczają na zajęcia, sukcesy wychowanków

Gruszczycach, wyremontowaliśmy podłogi w błaszkowskim przedszkolu

powodują, że o Błaszkach słyszy się w całej Polsce, a obskurny budynek

oraz posadzkę w strażnicy OSP Błaszki i uporządkowaliśmy kanalizację

CK zmienił się wewnątrz i na zewnątrz nie do poznania.

przy szkole w Kalinowej. Wspólnie z pracownikami urzędu pomalowałem

Umożliwiłem bezpłatne korzystanie z obiektów sportowych dzieciom

za własne pieniądze jedną z klas w Szkole Podstawowej w Błaszkach.

i młodzieży do 18 roku życia oraz studentom do 24 roku życia.

Zakupiliśmy materiał i utwardziliśmy plac przy garażu OSP Włocin za

Uruchomiłem nowoczesną siłownię wewnętrzną w Błaszkach, z której

przeszło 22 tys. zł. Zainstalowaliśmy klimatyzatory w świetlicy wiejskiej

osoby pełnoletniej oraz młodzież powyżej 18 roku życia za okazaniem

w miejscowości Kamienna-Wieś za ponad 21 tys. zł.
◊

legitymacji szkolnej lub studenckiej.
Skończyłem z wieloletnią tradycją wyłączania oświetlenia ulicznego

ludzkie życie w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca.
◊

współtworząc wydarzenia i promując gminę na zewnątrz.
◊

Reaktywowałem akcję charytatywną „Uśmiech na gwiazdkę”, z której

Podnieśliśmy dodatki za wychowawstwo w szkołach podstawowych,
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i gimnazjach.

szkół do aquaparku i kina w czasie ferii zimowych oraz pomoc

◊

Ujawniliśmy rejestr zawieranych umów.

potrzebującym.

◊

Przeprowadziliśmy reorganizację urzędu, utworzyliśmy Biuro Obsługi

◊

Powołałem Młodzieżową Radę Doradczą Burmistrza.

◊

Zmieniliśmy wygląd Domu Wsparcia Społecznego w Chabierowie i
wdrożyliśmy zmiany w jego funkcjonowaniu. Budynek zyskał również

Klienta, wprowadziliśmy nowe oznakowanie, dostosowaliśmy godziny
pracy do potrzeb mieszkańców.
◊

nowy piec.

◊

Biblioteki w Błaszkach i Gruszczycach wzbogaciły się o nowy sprzęt
komputerowy i urządzenia peryferyjne o łącznej wartości 35 tys. zł.

◊

dochód przeznaczany jest na wyjazdy dzieci i młodzieży ze wszystkich

◊

Wyposażyliśmy Urząd Miejski w Błaszkach i jednostkę OSP Błaszki
w Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) – urządzenie ratujące

Powołałem do życia grupę roboczą Aktywna Gmina Błaszki, która skupia
artystów, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich i inne organizacje,

Pozyskaliśmy dofinansowanie na utworzenie ekopracowni w Szkole
Podstawowej w Gruszczycach i Kwaskowie za ponad 55 tys. zł.

◊

w okresie letnim.
◊

Rozpoczęliśmy remont Szkoły Podstawowej w Błaszkach, Publicznego

cele charytatywne.

może bezpłatnie korzystać młodzież od 16 do 18 roku życia pod opieką

◊

Współorganizowaliśmy XXIV Krajowe Dni Ziemniaka w Kalinowej
i sfinansowaliśmy koncert „Nie taki straszny dwór” w ramach

ponad 300 tys. zł.
◊

Wypracowałem i organizuję największe i najważniejsze wydarzenie

poprzez fundusz sołecki i budżet obywatelski. Łączna kwota przekazana

zarządzać.
◊

Reprezentuję naszą gminę jako wiceprezes Lokalnej Grupy Działania
„Długosz Królewski” i przewodniczący komisji rewizyjnej Stowarzyszenia

jednostki samorządu terytorialnego, jej organów oraz urzędu gminy.
◊

Reprezentowałem gminę Błaszki na największych kongresach w Polsce

Położyłem nacisk na wychowanie patriotyczne młodzieży poprzez

Uruchomiliśmy lokalną sieć szerokopasmowego Internetu w mieście
Błaszki.

◊

W trakcie mojej kadencji nastąpiło ożywienie gospodarcze i powstaje

organizację Trylogii Patriotycznej, walk rycerskich, marszów

jeden z największych i najnowocześniejszy w Polsce zakład drobiarski

patriotycznych. Zainicjowałem nadanie nazwy parkowi miejskiemu

za ponad 60 mln zł oraz będzie wybudowany duży blok mieszkalny dla

– Park Niepodległości.

40 rodzin. Powołana została do życia Błaszkowska Rada Gospodarcza.

Przyłączyliśmy gminę do Związku Miast Polskich, Złoczewskiego Obszaru

Podczas XIV Kongresu Gospodarki Polskiej w Warszawie odebrałem

Funkcjonalnego, Stowarzyszenia „Tak dla kopalni Złoczew”, Konwentu

wyróżnienie przyznane Błaszkom w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu

Gmin Powiatu Sieradzkiego i „Stowarzyszenia JST na rzecz budowy drogi

Samorząd Przyjazny Firmom 2016 za sprzyjanie rozwojowi podmiotów

ekspresowej S12”.

gospodarczych.
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◊

Zakupiliśmy duży i wygodny 54-miejscowy autobus umożliwiający
dowóz dzieci do szkół, nowy samochód dla potrzeb pracowników urzędu
oraz dofinansowaliśmy zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w
Błaszkach.

◊

Zdecydowałem o wprowadzeniu w gminie Błaszki nowatorskiego
systemu alarmowania jednostek OSP pod nazwą e-Remiza i podwyżek
stawek ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych o 50 procent.

◊

Zainspirowałem prowadzenie bezpłatnych zajęć z boksu, kickboxingu
i karate w Błaszkach. Uzdolniona młodzież otrzymuje stypendia
sportowe.

◊

W związku z licznymi przypadkami zaniżania przez przedsiębiorców

◊

będących własnością gminy Błaszki, dzieciom i młodzieży na zajęcia

zdecydowałem o rozpoczęciu kontroli w dużych przedsiębiorstwach,

pozalekcyjne, konkursy, olimpiady, zawody sportowe, turnieje,

których nie sprawdzała poprzednia władza. Pierwsze wyniki wykazały

pielgrzymki, wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, na basen czy na
lodowisko.

setki tysięcy nie odprowadzanych podatków.
◊

Zleciłem przeprowadzenie audytu oświatowego i finansowego gminy.

◊

i wymusiły konieczne zmiany, które częściowo udało się wdrożyć.

◊

naukę pływania, wynagrodzenia opiekunów i transport.

szkół. Nie udało się uratować gimnazjów i decyzją Rady są wygaszone.
◊

w centrum Błaszek i chodnik w centrum Kalinowej.

dzieci z Włocina, Kwaskowa, Domaniewa i Sędzimirowic mogły korzystać
◊

Zostałem uhonorowany tytułem Samorządowiec Przyjazny Rodzinie,

i Gruszczycach.

odznaczony Honorową Odznaką Miłośnika Ziemi Sieradzkiej oraz

Zmodernizowaliśmy ponad kilometrowy odcinek drogi w miejscowości

przyznano mi tytuł Syzyf Roku 2015 w kategorii Burmistrz Roku, a nasza
gmina została nominowana do nagrody Lidera Rozwoju Regionalnego.

Cienia za przeszło 160 tys. zł. Tutaj też powstał prawie kilometrowy
odcinek drogi asfaltowej za prawie 240 tys. zł. Wykonaliśmy

◊

ale teraz cena ustabilizowana jest na kolejne dwa lata.

w miejscowościach: Wcisło, Wrząca, Adamki i Maciszewice za ponad 78
tys. zł.

◊

Urealniłem opłatę czynszową za mieszkania komunalne, dzięki czemu
możliwe było sfinansowanie wymiany okien i koniecznych remontów.

Oddaliśmy do użytku chodnik o długości 285 m wraz z odwodnieniem
w postaci kanalizacji deszczowej w Borysławicach wykonany za prawie

Uporządkowałem system zagospodarowania odpadów komunalnych i
urealniłem cenę odpadów, co na początku spowodowało ich podwyżkę,

powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych emulsją asfaltową i grysem

◊

Dzięki współpracy ze starostwem udało się przebudować 1,8 km odcinek
drogi powiatowej Marianów-Włocin, chodnik wzdłuż ulicy Kościuszki

Podstawowej w Gruszczycach. Niestety, nie przekonałem radnych, by
z nowoczesnych sal gimnastycznych w Kalinowej, Błaszkach

Uruchomiliśmy bezpłatne wakacyjne wyjazdy dla dzieci i młodzieży
ze wszystkich szkół do aquaparku w Kaliszu. W pakiecie sfinansowano

Radni odrzucili jednak moją próbę racjonalizacji sieci błaszkowskich
Zdecydowałem o reaktywowaniu oddziału przedszkolnego w Szkole

Wdrożyliśmy program wsparcia rodzin Rodzina 500 Plus, z którego
wypłaciliśmy już ponad 11,2 mln zł.

Oba dokumenty potwierdziły tragiczną kondycję finansową samorządu

◊

Zdecydowałem o bezpłatnym udostępnianiu środków transportu,

powierzchni będącej podstawą do naliczania podatku od nieruchomości,

◊

Wypracowałem i uzgodniłem z radnymi strategiczne inwestycje

238 tys. zł.

rozwojowe gminy na następne lata, co pozwoli uzyskać zewnętrzne

Utwardziliśmy kruszywem betonowym drogi o łącznej długości 1750

dofinansowanie. Chodzi o budowę Punktu Selektywnej Zbiórki

metrów w miejscowościach: Sarny-Zaborów, Żelisław i Chabierów za

Odpadów Komunalnych (PSZOK), by zmniejszyć koszty zbiórki odpadów

ponad 196 tys. zł i oczyściliśmy rowy w 6 miejscowościach za kwotę

komunalnych, utworzenie Ośrodka Rekreacyjnego Wioska Woja

przekraczającą 76 tys. zł.

w Wojkowie jako miejsca zabaw i spędzania czasu wolnego przez dzieci i

◊

Wybudowaliśmy oświetlenie uliczne w Romanowie za niemal 25 tys. zł.

dorosłych, zagospodarowanie terenu wokół Stawu Trojana w Żelisławiu

◊

Utwardziliśmy nawierzchnie dróg gminnych destruktem asfaltowym

z cross parkiem dla użytkowników: deskorolek, łyżworolek i rowerów,

za blisko 770 tys. zł w Brończynie, Romanowie, Kołdowie, Woleniu,

przygotowanie sztucznego boiska wielofunkcyjnego w Gruszczycach

Garbowie, Łubnej-Jarosłaj, Łubnej-Jakusy, Lubanowie, Wrzącej,

i remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Błaszkach,

Adamkach oraz w miejscowościach Marianów i Wcisło.

by wzmocnić potencjał sportowy oraz wzbogacić ofertę obiektów

◊

◊

siedmiu kilometrów za sumę sięgającą 1,1 mln zł. Natomiast trzynaście

◊

sportowych w naszej gminie.

Tylko w 2017 roku utwardziliśmy destruktem 14 dróg o łącznej długości
◊

Zaproponowałem likwidację opłaty targowej w celu wsparcia drobnego

dróg na długości dziesięciu kilometrów 2-krotnie utrwaliliśmy

handlu i zwiększenia konkurencyjności gminy. Pomysł przez radnych

powierzchniowo emulsją, co kosztowało około 260 tys. zł.

został odrzucony, ale propozycja zniesienia opłaty targowej jako reliktu

Zlikwidowałem Administrację Szkół i Przedszkoli i utworzyłem Centrum

przeszłości będzie ponawiana aż do skutku.

Usług Wspólnych, które rozszerzyło swoje działanie o obsługę kadrowoksięgową Centrum Kultury.
◊

Wdrożyliśmy system elektronicznego powiadamiania radnych i sołtysów
o terminach sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.

◊

Przygotowaliśmy wniosek, który został zaakceptowany przez
Sejmik Województwa Łódzkiego o dofinansowanie budowy boiska
wielofunkcyjnego w Gruszczycach.

◊

W gminie ruszyła bezpłatna pomoc prawna.

◊

Uruchomiliśmy program usuwania azbestu. Jesteśmy w trakcie
opracowywania planu gospodarki niskoemisyjnej.

◊

Zakupiliśmy dwa samochody ratowniczo-gaśnicze za ponad 1 mln zł
(średni dla OSP Włocin i lekki dla OSP Błaszki).
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Po pracowitych trzech latach na stanowisku burmistrza, wypełnionych
zmianami organizacyjnymi i podejmowaniem trudnych decyzji widać
pierwsze efekty przebudzenia gminy. Budują się nowe zakłady, planowany
jest blok, organizowane są interesujące wydarzenia lokalne, mieszkańcy
decydują co i jak zmieniać w swoim otoczeniu. Wypracowane zostały dwa
całkiem nowe projekty rekreacyjne. Utrzymywany jest aktywny i bardziej
dynamiczny wizerunek gminy. To wszystko pozwala z większym optymizmem patrzeć w przyszłość.
KAROL RAJEWSKI, BURMISTRZ BŁASZEK

temat numeru

Koncepcja Wioski Woja w Wojkowie

Przyszły rok dla gminy Błaszki zapowiada się jako
wyjątkowo bogaty w inwestycje. Jeśli tylko plany
przygotowane przez burmistrza, w projekcie budżetu
na 2018 rok, zostaną zaakceptowane przez radnych,
to inwestycji będzie znacznie więcej niż w mijającym roku.

Czekają nas rekordowe inwestycje

S

tanie się tak z kilku powodów. Po pierwsze od początku kadencji była analizowana efektywność w poszczególnych
działach gospodarki finansowej gminy i na tej
podstawie zostały wprowadzone zmiany organizacyjne.
Po drugie, po długich negocjacjach z radnymi,
udało się zaktualizować opłaty za mieszkania komunalne i zbiórkę odpadów, podatki oraz został
przyjęty plan remontowy w drogownictwie.
Po trzecie, z ogromnym pożytkiem dla mieszkańców, został wprowadzony fundusz sołecki.
Teraz lokalna społeczność decyduje o zmianach
w najbliższym otoczeniu. To bardzo ważne działanie, w którego ramach do tej pory zostało wykonanych już ponad 150 mniejszych i większych
projektów. W 2018 roku do mieszkańców 55 sołectw ma trafić rekordowa kwota ponad 850 tys.
zł. Na bazie sukcesu funduszu sołeckiego został
wdrożony w mieście budżet obywatelski, dzięki
któremu w przyszłym roku realizowane będą 4
wnioski o wartości 50 tys. zł (doposażenie placu
zabaw, zagospodarowanie otoczenia stadionu,
zakup kosiarki do murawy miejskiego stadionu
i montaż ławeczki Wi-Fi).
Po czwarte w oświacie, która jeszcze w 2015
roku pochłaniała ponad połowę budżetu gminy został wykonany audyt i wdrożone głębokie
oszczędności szacowane ostrożnie na ponad
2 mln złotych rocznie. Teraz można je przeznaczyć na remonty drogowe.
Po piąte zaplanowano współpracę z instytucjami zewnętrznymi, w tym Powiatem Sieradzkim,
Lokalną Grupą Działania „Długosz Królewski, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Województwem Łódzkim.
Dzięki temu planowane jest pozyskanie w roku 2018
dofinansowania w kwocie blisko miliona złotych.
Po szóste, po raz pierwszy w historii gminy
zdarzyło się przeznaczyć milion złotych na dofinansowanie remontów dróg powiatowych.
Po siódme zostało wprowadzone w najważniejszych działaniach inwestycyjnych wieloletnie planowanie. Wśród najistotniejszych budów
znajdują się: boisko ze sztucznej nawierzchni
w Gruszczycach (łączna kwota to 825 tys. zł, z cze-

go w roku przyszłym 200 tys. zł), oczyszczalnia
ścieków przy SP w Gruszczycach (84 tys. zł), modernizacja Szkoły Podstawowej w Błaszkach (150
tys. zł), modernizacja budynku urzędu (500 tys. zł),
ułożenie nakładek bitumicznych na sześciu drogach gminnych (500 tys. zł), ułożenie nakładek z destruktu na czterech traktach w gminie (230 tys. zł),
utwardzenie kruszywem dwóch dróg gminnych
(130 tys. zł), utworzenie parkingu i remont chodnika (150 tys. zł), zakup dużego, ponad 50-miejscowego, używanego autobusu - na wzór autobusu
zakupionego w roku 2017 (150 tys. zł).
Po ósme zostały uzgodnione zadania rozwojowe gminy Błaszki, z których najważniejsze to:
modernizacja kotłowni i rozbudowa ciepłociągu w Błaszkach za 500 tys. zł (likwidacja bardzo
uciążliwej kotłowni węglowej i komina wśród
bloków w Błaszkach oraz doprowadzenie ciepłociągu do nowo budowanego bloku), modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie za 100 tys. zł,
stopniowa modernizacja taboru strażackiego
(w ciągu trzech kolejnych lat po 50 tys. zł), zagospodarowanie terenu Starego Miasta w Błaszkach, będącego małą rewitalizacją poprzemysłową, mieszkalną i społeczną miasta Błaszki wraz
z wydzieleniem dwóch terenów inwestycyjnych,
utworzeniem ponad 50 miejsc postojowych,
budową infrastruktury podziemnej oraz utworzeniem terenu spacerowego i rekreacyjnego
(kwota całkowita 480 tys. zł), utworzenie Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(udział gminy to 150 tys. zł).
Po dziewiąte przygotowano dokumentacje
i zaplanowano dwa wiodące projekty rekreacyj-

ne. Najważniejszy i najbardziej efektowny to
„Utworzenie ośrodka turystyczno-rekreacyjnego Wioska Woja w Wojkowie” z funkcją edukacyjną, rekreacyjną i sportową (staw kąpielowy,
park linowy, ścianka wspinaczkowa, plac zabaw,
rowerownia, tor przeszkód, pole namiotowe,
zaplecze organizacyjne i sanitarne) rozłożonego na 5 kolejnych lat (kwota łączna to 1,5 mln zł,
z czego w roku 2018 - 350 tys. zł, w większości z dofinansowania). Drugi projekt będzie realizowany
w Żelisławiu pod nazwą „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół Stawu
Trojana” (łącznie 425 tys. zł, z czego w 2018 roku
– 125 tys. zł). W roku 2017, przygotowując się do
realizacji zadania wyczyszczono staw, którego
nie konserwowano od ponad 30 lat. W 2018 roku
planuje się utworzenie 3-pętlowego toru crossowego o długości blisko 400 metrów dla rowerów,
łyżworolek i deskorolek. W latach kolejnych
przewiduje się utworzenie plaży, miejsca do grillowania i zabawy.
Inwestycje w gminie rosną z roku na rok. Zaplanowane na przyszły są 10 razy większe od tych
z początku kadencji (plan na 2015 rok przewidywał wydatkowanie jedynie 430 tys. zł, co zostało
zwiększone w trakcie roku do 700 tys. zł). Każdego roku było coraz lepiej, aż do rekordowego
2018, na który przewiduje się inwestycje o wartości blisko 5 mln zł. Oczywiście daleko jeszcze
do ideału, ale krok po kroku gmina idzie w dobrą
stronę, stając się bardziej nowoczesną, aktywną
i rozwojową, zagospodarowując przestrzeń i tworząc klimat do pracy oraz wypoczynku mieszkańców.
JACEK WALCZAK, SEKRETARZ BŁASZEK

W Wiosce Woja przewidziany jest staw kąpielowy

••• Czasopismo mieszkańców Gminy Błaszki
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parafia

Rozwijanie muzycznych umiejętności jest
ciekawe

Koncert uwielbienia „W Jego Sercu” zabrzmiał w wojkowskiej świątyni

P

rzyjechali z Kępna, Lututowa, Sokolnik,
Pichnic, Brąszewic i Koźmina. Do Wojkowa,
gdzie zaprosił ich ks. proboszcz Ryszard Krakowski. Młodzież i muzycy uczestniczyli w 3-dniowych warsztatach muzyczno-edukacyjnych, po
czym w kościele dali koncert uwielbienia „W Jego
Sercu”.
Młodzi ludzie do tego koncertu przygotowywali się pod kierunkiem Julii Magdaleny Stolpe,
która uczy śpiewu i jest wokalistką. W projekcie uczestniczyło prawie 100 osób, w większości
młodzież i muzycy z zespołu Pinokio Brothers.

Wspólnie dali koncert „W Jego Sercu”, do którego
dołączył, grając na perkusji ks. Ryszard Krakowski, główny organizator warsztatów.
– Warsztaty to była propozycja zagospodarowania wolnego czasu i pokazania alternatywy,
a także umożliwienia młodym rozwijania własnych talentów – wymienia ks. Ryszard Krakowski. – W program wplecione też były zajęcia
z profilaktyki uzależnień, które prowadziłem, bo
od lat jestem w tej dziedzinie terapeutą.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął
Karol Rajewski, burmistrz Błaszek. Projekt zo-

MODLITWA, MOTOCYKLE, MUZYKA
To już pewne. 17 czerwca przyszłego roku w Wojkowie odbędzie się XVI Zlot Motocyklowy Salve 2018. Jedna z największych imprez motocyklowych w naszym kraju. Uczestniczy w nim od 2 do 3 tysięcy maszyn
z całej Polski. Muszą mieć miejsce do parkowania i parady. Trzeba więc przygotować teren.
Dlatego ks. Ryszard Krakowski, proboszcz wojkowskiej parafii poprosił mieszkańców o pomoc. Parafianie nie odmówili. Włączyli się w uporządkowanie 3
hektarów przy wojkowskim kościele, usuwając drze-

wa, korzenie i wyrównali ziemię. Pozostało jeszcze
posiać trawę.
- Przy przygotowaniu miejsca na zlot pracowali
mieszkańcy Włocina, Stoku Polskiego, Fajum, Wrzą-

Parafianie zajęli się uporządkowaniem terenu na przyszłoroczny zlot
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Na finał koncert
uwielbienia

Ćwiczenia wokalne i muzyczne pod kierunkiem
Julii Magdaleny Stolpe trwały trzy dni
stał wsparty przez gminę finansowo. O akustykę
i oświetlenie podczas koncertu zadbało Centrum
Kultury w Błaszkach.
– Doceniam wkład gminy, która była współorganizatorem warsztatów – dodaje ks. Krakowski. – A Centrum Kultury w Błaszkach jestem
wdzięczny za kawał dobrej roboty.
BIS

cej i Wojkowa – wylicza ks. Ryszard Krakowski. – Około 60 osób. Parafianie dali nie tylko własną pracę,
ale i sprzęt oraz paliwo. Życzliwość i zrozumienie, to
jest to, co buduje.
Impreza motocyklowa Salve odbywa się w diecezji kaliskiej co roku. Głównym organizatorem jest ks.
Sławomir Nowak, kapelan motocyklistów i pasjonat
motocykli. Za każdym razem szuka na to wydarzenie
innego miejsca. Tym razem do współpracy zaprosił
parafię Wojków. Zlot Motocyklowy Salve 2018 wesprze także gmina Błaszki.
Modlitwa, motocykle, muzyka to kwintesencja
tego niezwykłego zlotu, jednego z najbardziej rozpoznawalnych w naszym kraju. Rozpoczyna się mszą
świętą odprawianą przez księży motocyklistów za
udany sezon i w intencji ofiar drogowych. Po nabożeństwie trwa wielka parada, w której uczestniczy
kilka tysięcy maszyn. Salve daje nie tylko możliwość
zobaczenia wspaniałych motocykli z bliska, ale jest
także okazją do spotkań pasjonatów motocykli
i ich rodzin. Na Salve bowiem przyjeżdżają całe rodziny z różnych stron Polski. Zlot kończy koncert muzyki
rockowej.
BIS

ZDARZYŁO SIĘ

Myśliwi bezkarnie
nie przejdą
Burmistrz Błaszek uzyskał prawny zakaz polowania na swoich
prywatnych działkach. Myśliwi muszą je omijać. Teraz zamierza pójść
dalej i wyłączyć wszystkie działki w gminie Błaszki, by mieszkańcy
czuli się bezpiecznie.

C

zy własność prywatna stoi przed decyzją administracyjną? Tak powinno być.
W przypadku polowań na prywatnym
terenie widać, że jest inaczej. Pokazała to decyzja
starosty sieradzkiego, który na początku 2017
roku zgodził się na wydzierżawienie obwodów
łowieckich przez koła na terenie gminy Błaszki,
mimo negatywnej opinii burmistrza przeciwnego wkraczaniu myśliwych na prywatne nieruchomości. Zatem starosta zezwolił na polowania
na prywatnym terenie, mimo że przedstawiciel
lokalnej społeczności, jakim jest burmistrz był
temu przeciwny. Co pozostaje właścicielom ziemi? Każdy z nich może tylko sądownie wyegzekwować zakaz polowań na swoim gruncie.
Droga do celu nie jest prosta, ale jak widać
na przykładzie burmistrza możliwa. Najpierw
trzeba wezwać Sejmik Województwa Łódzkiego
do wyłączenia działek z obwodu łowieckiego.
Sejmiki w większości się na to nie zgadzają. Tak
też się stało w przypadku Karola Rajewskiego.
Po przejściu tej procedury otwiera się sądowa
ścieżka. Sprawę rozstrzyga Wojewódzki Sąd Administracyjny, który wymaga opłaty wysokości

300 zł. Kwota ta jest zwracana właścicielowi po
wygranej.
– W głowie się nie mieści, aby walczyć w sądzie o swoją własność, ale nie ma innego wyjścia
– uważa Karol Rajewski. – Niestety państwo nie
stoi po stronie obywateli. Gdyby tak było, to po
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku
prawo zostałoby zmienione tak, aby odwrócić
bieg rzeczy. To myśliwi przed wkroczeniem na
prywatny teren musieliby zapytać właściciela
o zgodę. Sytuacja jest absurdalna, bo teraz, przez
domniemanie, mogą wejść na każdą nieruchomość i swobodnie tam przebywać, w tym polować.
Niedorzeczne jest przede wszystkim to, że
o bezpieczeństwo na własnych działkach trzeba
walczyć w sądzie. Bodajże jako pierwszy w naszym województwie wygrał z myśliwymi w 2016
roku łódzki Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła. Idąc tym śladem burmistrz w swojej sprawie
wystąpił do WSA, który wydał korzystny dla niego wyrok, wyłączając działki należące do Karola
Rajewskiego z obwodu łowieckiego.
Po wygranej burmistrz był gościem telewizyjnych programów. Został zaproszony m.in. do

programu na żywo Dzień Dobry TVN i Czarno
na Białym w tej samej stacji. Z przygotowanego
reportażu wynikało, że podobnie jak burmistrz
z myśliwymi zmaga się jeszcze jeden mieszkaniec powiatu sieradzkiego, z Mogilna.
– Opowiadam się za prowadzeniem profesjonalnej gospodarki łowieckiej przez łowczych, ale
jestem przeciwny elitarnej rozrywce bezczelnie
polujących na naszych działkach i przy naszych
domach – podkreśla Karol Rajewski. – Nie widzę zbyt wielu sojuszników. Mogę liczyć tylko na
zwykłych ludzi, bo prominenci polują. Dlatego
zaapelowałem do wszystkich posłów i senatorów
Rzeczypospolitej Polskiej o zmianę przepisów
prawa, które zagwarantują Polakom bezpieczeństwo na ich własnym terenie. Obecny system
prawny tego nie zapewnia i trzeba to koniecznie
zmienić.
BIS

Zaniżają powierzchnię,
płacą mniejszy podatek

O

d sierpnia w gminie Błaszki trwają kontrole
dużych firm działających na jej terenie. Magistraccy urzędnicy sprawdzają czy powierzchnia, na której prowadzona jest działalność gospodarcza zgadza się z tą zadeklarowaną do urzędu.
Od tego zależy wysokość podatku od nieruchomości przekazywanego do gminy.|
Ostatnio okazało się, że jeden z przedsiębiorców tak drastycznie zaniżał powierzchnię, iż
konieczne było kilkukrotnie większe naliczenie

podatku od nieruchomości niż płacił do tej pory.
Podatnik czuł się na tyle bezkarny, że wyprosił
urzędników. Zaniżony podatek będzie musiał
jednak uregulować, a kontrolujących, choćby
w asyście policji wpuścić.
Zarządzona przez burmistrza weryfikacja jest
pokłosiem kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w błaszkowskim magistracie stwierdzającej, że niektórzy przedsiębiorcy z gminy Błaszki
podają nieprawdziwe, zaniżone informacje po-

datkowe. Z dotychczasowych ustaleń wynika,
że najniższe uszczuplenie podatku od nieruchomości na rzecz gminy wyniosło 3 tys. zł rocznie,
a najwyższe sięgnęło aż 100 tys. zł. Łącznie
uszczuplenia podatkowe na rzecz gminy Błaszki
sięgają kilkuset tysięcy zł.
Kontrole miały trwać do końca roku. Takie
było pierwotne założenie. Okazało się jednak,
że skala zjawiska jest tak duża, iż na weryfikację
potrzeba więcej czasu.
MAL

••• Czasopismo mieszkańców Gminy Błaszki

7

OŚWIATA

Twórcom budek dla ptaków nie brakowało
inwencji

Nowe karmniki zachwyciły dzieci

Bajeczne siedlisko
dla ptaków
W

ogrodzie przy Przedszkolu Samorządowym w Gruszczycach powstaje Kreatywny ogród. Jego pierwsza kraina „Siedlisko dla ptaków” została już przygotowana.
Jest to wynik konkursu techniczno-przyrodniczego, którego skutkiem było powstanie budek lęgowych i karmników dla ptaków. Można
powiedzieć, że prawie wszystkie rodziny dzieci

uczęszczających do naszej placówki przyłączyły się do tego projektu, gdyż na 65 przedszkolaków aż 55 wzięło udział w konkursie. Podczas rozstrzygnięcia leśniczy Grzegorz Wiora
z Nadleśnictwa Złoczew wręczał uczestnikom
upominki i dyplomy. Konkursowe prace zostały
zamontowane w naszym ogrodzie i będą służyły
ptakom.

ĆWICZENIE UCZNIÓW

I tak Szkoła Podstawowa we Włocinie miałaby ją
w Gruszczycach, Szkoły Podstawowe z Domaniewa
i Sędzimirowic w Kalinowej, a Szkoła Podstawowa
w Kwaskowie w błaszkowskiej podstawówce. Uczniowie byliby dowożeni na wf gminnym transportem.
Dzieje się już tak pomiędzy podstawówkami
w Łubnej-Jakusy i Gruszczycach. Z uwagi na problemy z bazą sportową w szkole w Łubnej-Jakusy,
dyrektor tej placówki w porozumieniu z dyrektorem
Szkoły Podstawowej w Gruszczycach i burmistrzem,
mając na uwadze przede wszystkim dobro dzieci,
zdecydowała się na takie posunięcie. Od 9 października br. w każdy poniedziałek, uczniowie klasy 6 i 7 są
bezpłatnie przewożeni gminnym transportem i pod
opieką nauczyciela na zajęcia wychowania fizycznego
do sali sportowej w Gruszczycach.
- Choć dowożenie uczniów na zajęcia wychowania
fizycznego nie jest idealnym rozwiązaniem i generuje też spore koszty dla gminy, to dzieci nie mogą być
ofiarami niedostatków w oświacie i mają prawo do
korzystania z nowoczesnej bazy sportowej dostępnej
w dużych szkołach – uważa Karol Rajewski, burmistrz
Błaszek. – Ubolewam, że radni nie byli zainteresowani poprawą sytuacji dzieci z większości małych

Błaszkowscy radni nie zgodzili się, aby uczniowie
ze szkół we Włocinie, Kwaskowie, Domaniewie
i Sędzimirowicach korzystali podczas lekcji wychowania fizycznego z nowoczesnych sal gimnastycznych w Kalinowej, Błaszkach i Gruszczycach. Aby
to było możliwe należało utworzyć dodatkowe
siedziby podstawówek.
Profesjonalne sale gimnastyczne, choćby
jak ta w Błaszkach, decyzją radnych są
niedostępne dla uczniów z małych szkół
w gminie
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Wszystkim rodzinom serdecznie dziękujemy
za zaangażowanie i wspólne tworzenie warunków do poznawania, doświadczania i obserwowania przyrody. Dzięki temu możemy razem
kształtować u dzieci szacunek do otaczającego
nas świata fauny i flory.
Podajemy laureatów naszego konkursu.
W grupie dzieci 6-letnich I miejsce przypadło
Nikodemowi Skąpskiemu, II Wiktorowi Andrzejewskiemu, a III zajęła Julia Pietrucha. Z kolei w
grupie dzieci 5 i 4-letnich I miejsce zdobył Jan
Kosatka, na II pozycji równolegle uplasowały się
Pola Popłonikowska i Maja Milewicz, a na III został sklasyfikowany Szymon Wróbel. Natomiast
w grupie dzieci 4 i 3-letnich I miejscem cieszyła
się Zofia Kosatka, II Roksana Tomaszewska, a III
lokata należała do Ksawerego Wieruckiego.
MP

podstawówek. Prawdopodobnie pod naporem polityki i nacisków ze strony dyrekcji szkół odrzucili dobre
propozycje i tym samym przekreśli możliwość prawidłowego rozwoju uczniów i organizacji darmowych
dowozów do placówek na terenie gminy.
MAL

SZANSA NA GABINETY
Gmina Błaszki złożyła wniosek do wojewody łódzkiego o udzielenie dotacji celowej w wysokości 13 400
zł na wyposażenie dwóch, szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną.
Chodzi o Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II
w Gruszczycach i Szkołę Podstawową im. Stanisława
Staszica w Błaszkach.
- Przed złożeniem wniosku wystosowałem pisma
do dyrektorów Szkół Podstawowych w Gruszczycach, Błaszkach i Kalinowej o rozpoznanie potrzeb
w tym zakresie – podkreśla Karol Rajewski, burmistrz
Błaszek. – Niestety, jedynie dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej nie była
zainteresowana stworzeniem w placówce takiego
gabinetu. Szkoda tym bardziej, że wysokość udzielonej dotacji może obejmować całość kosztów poniesionych na wyposażenie takiego gabinetu.
RED.

MIESZKANIA

Powstanie
nowy blok

Na tej działce przy Sportowej powstanie
nowy blok

Nareszcie, po ponad 30 latach powstanie w Błaszkach nowy blok z 40.
mieszkaniami. To efekt 2- letniej pracy samorządowców tej kadencji.
Budynek zostanie wzniesiony na działce przy ulicy Sportowej, obok
istniejących bloków komunalnych.

S

tarania błaszkowskich władz szły
w kierunku pozyskania inwestora, który zajmie się wybudowaniem mieszkań
na sprzedaż, gdyż gminy nie stać na tak drogą
inwestycję. Z budżetu trudno wyremontować
mieszkania komunalne, których jest sto i wymagają sporych nakładów.
– Zaczęliśmy od wydzielenia gruntu przy ulicy Sportowej – relacjonuje Karol Rajewski, burmistrz Błaszek. – Działka latami była bezużyteczna, ale teraz znajdzie właściwe przeznaczenie.
Grunt pod blok został wyłączony z większej
całości i powstała działka o powierzchni 17 arów,
którą gmina Błaszki sprzedała, w przetargu nieograniczonym, a właściwie oddała w użytkowanie wieczyste na 99 lat.
– Zależało nam na takiej formie sprzedaży
gruntu, gdyż chcieliśmy zabezpieczyć interesy
gminy – podkreśla burmistrz Rajewski. – Na-

bywca zyskuje prawo wieczystego użytkowania
działki pod warunkiem wybudowania wielokondygnacyjnego bloku z mieszkaniami, których
u nas bardzo brakuje.
Warto dodać, że w ten sposób postępuje wiele
samorządów w kraju, chcąc mieć zapewnione
inwestycje, na których im zależy. Ponadto ten
rodzaj transakcji chroni gminy przed kupnem
działek w celach spekulacyjnych.
Zatem ogłoszenie o sprzedaży 17-arowej
działki przy Sportowej w Błaszkach ukazało się
w lipcu 2017 roku, postępowanie przetargowe
prowadzone było w sierpniu, a umowa została
podpisana we wrześniu. W wyniku przetargu
uzyskano kwotę sięgającą prawie 184 tys. zł,
czyli ponad 100 zł za metr kwadratowy. Pierwsza opłata stanowi 25 proc. całości, a więc bez
mała 46 tys. zł. Natomiast opłata roczna za
użytkowanie wieczyste jest liczona jako 3 proc.

wartości nabycia nieruchomości i wynosi ponad 5, 5 tys. zł. Ta stawka będzie aktualizowana
zgodnie z Ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami.
Developer ma ruszyć z budową w 2018 roku,
a zakończyć ją w roku 2019. Blok będzie nowoczesny i dobrze wyposażony. Parter zostanie
przeznaczony na drobny handel, a pozostałe kondygnacje zajmą mieszkania. Ciepło dostarczane
będzie z miejskiej ciepłowni z indywidualnym
rozliczeniem, a w środku budynku rozprowadzone zostaną przyłącza światłowodowe z miejskiej sieci światłowodowej wybudowanej przez
gminę, dostarczając: telefon, telewizję, Internet
i umożliwiając centralne zarządzanie mieszkaniami. Prywatny inwestor pracuje nad projektem i uzgodnieniami. Dla 40 rodzin w Błaszkach
otwiera się szansa na własne cztery kąty.
MAL

Inwestor przygotował przybliżoną
wizualizację inwestycji
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WOKÓŁ NAS

Na drogi kładą kruszywo
Na utwardzenie dróg kruszywem gmina wyda przeszło 196 tys. zł

W

gminie Błaszki ruszyły kolejne remonty
na drogach w trzech miejscowościach:
Sarny-Zaborów, Żelisław i Chabierów. Prace
polegają na ułożeniu od podstaw nawierzchni
z kruszywa betonowego o grubości około 20
centymetrów. Formowane są też pobocza. W ten
sposób zostaną zmodernizowane prawie dwa kilometry dróg. I tak w Żelisławiu będą utwardzone dwa odcinki traktów o długości 1000 metrów.

Prace na drodze Sarny – Zaborów obejmą również dwa odcinki, które złożą się na 600 metrów
dróg. Z kolei w Chabierowie zostanie ułożone
kruszywo na długości 150 metrów.
Remont wymienionych traktów będzie kosztował gminę przeszło 196 tys. zł. Po raz pierwszy, z konieczności, błaszkowscy samorządowcy zdecydowali się na ułożenie podbudowy
dróg z odzyskanego kruszywa betonowego.

Wcześniejszy przetarg na utwardzenie dróg
kruszywem kamiennym musiał być odwołany
z powodu przekroczenia o 30 proc. dostępnych
funduszy. Niestety, nawet po zmianie technologii nie uda się utwardzić wszystkich zaplanowanych na ten rok traktów. Jednak tam, gdzie
kruszywo zostanie ułożone z pewnością drogi
w końcu będą przejezdne.

RED.

OCZYSZCZAJĄ ROWY

7850 zł odnowiono 500 metrów rowów, w Bukowinie za kwotę 6400 zł - 690 metrów i jeden przepust
pod drogą. Natomiast w Chrzanowicach zrealizowane
zostaną prace do wysokości 11 690 zł, a w Korzenicy
do 5400 zł.
Odnawianie rowów przydrożnych to ciągła walka
nie tylko z naturą, ale również z działaniem ludzi, którzy często świadomie je zasypują, aby ułatwić sobie
dojazd do nieruchomości. - Wszystkie takie przypadki
powinny być jak najszybciej zgłaszane do urzędu, aby
przeciwdziałać niechlubnym praktykom – zapowiada
Karol Rajewski, burmistrz Błaszek. - Jak przychodzą
duże opady i woda robi szkody, to na wylewanie łez
jest już za późno.
RED.

powiat sieradzki i gminę Błaszki. Na to przedsięwzięcie błaszkowski samorząd wyłożył 20 tys. zł, a powiat
blisko 36 tys. zł.
W odbiorze chodnika uczestniczyli przedstawiciele
powiatu sieradzkiego i gminy Błaszki: Mariusz Bądzior, starosta sieradzki, Marek Kanicki, wicestarosta,
Robert Piątek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
oraz radni powiatowi: Łukasz Bitner, Dariusz Mikołajczyk i Jacek Walczak w podwójnej roli, bo również
jako sekretarz gminy. Obecny był burmistrz Karol
Rajewski. Wykonawcę reprezentował Marcin Sosin,
właściciel firmy Somar-Bruk.
Inwestycja, choć niewielka była bardzo potrzebna.
Nowy chodnik zwiększył bezpieczeństwo pieszych,
w tym dzieci uczęszczających do szkół w Kalinowej.

Na terenie gminy trwa oczyszczanie rowów. Zajmuje się tym Miejsko-Gminna Spółka Wodna
w Błaszkach.
Aby udrożnić rowy w sześciu miejscowościach
gmina przeznaczyła ponad 76 tys. zł, łącząc bieżące
fundusze na utrzymanie dróg z kwotami zgłoszonymi przez mieszkańców do funduszu sołeckiego.
Najwięcej, bo aż 30 tys. zł z bieżących środków gminy
zostało przekazanych na prace w miejscowości Kociołki. W ramach tej kwoty udało się oczyścić 1400
metrów rowów, odnowić 26 przepustów i wykarczować 15 pni. Z bieżących funduszy sfinansowane
zostaną również prace we Wrzącej. Z kolei w ramach
funduszu sołeckiego w miejscowości Tuwalczew za
Odnawianie rowów jest kosztownym
przedsięwzięciem
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CHODNIK ODDANY
Odbiór techniczny nowego chodnika w Kalinowej
nastąpił w październiku br. Inwestycja została wykonana wcześniej, bo przed XXIV Krajowymi Dniami Ziemniaka, które odbyły się w tej miejscowości
pod koniec sierpnia.
Chodnik ma 195 m długości i jest szeroki na 1,5
m. Zyskał nową nawierzchnię z kostki betonowej.
Inwestycja obejmowała też wykonanie zjazdów do
posesji. Całość kosztowała prawie 56 tys. zł i mogła
być zrealizowana dzięki współfinansowaniu przez

RED.

Chodnik w Kalinowej powstał dzięki
współpracy dwóch samorządów

ZMIANY

Remont dotyczy każdej kondygnacji

OCIEPLĄ ŚCIANY, WYMIENIĄ PIEC
Urząd Miejski w Błaszkach czeka drugi etap modernizacji. Chodzi o budynek B, gdzie dotychczas
z części II piętra została wydzielona sala konferencyjna złożona z trzech mniejszych z dowolnym ich
łączeniem. Tutaj odbywają się spotkania radnych,
sesje, konsultacje. Drugi etap modernizacji budynku
B będzie polegał na ociepleniu stropodachu i ścian
włącznie z piwnicami. Zostanie wymieniony układ
grzewczy, a stary piec węglowy zastąpi piec gazowy,
do którego podłączony zostanie również budynek A.
Wspomniane prace potrwają do końca maja 2018
roku. Koszt remontu został obliczony na 430 tys. zł
z dużym udziałem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Modernizacja spowoduje oszczędności
w zapotrzebowaniu na ciepło konieczne do ogrzania obiektu i zlikwiduje nieefektywny piec węglowy, dzięki czemu polepszy się jakość powietrza
w Błaszkach.
Modernizowany budynek B powstał w 1982 roku
z cegły pełnej, ma dwie kondygnacje naziemne
i piwnice. Łączna powierzchnia wynosi 547 metrów.
Budynek w 60 proc. jest zajęty przez gminę Błaszki.
Chodzi o wymienioną już salę konferencyjną oraz
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Pozostałe 40 proc., czyli cały parter jest do dyspozycji Komisariatu Policji w Błaszkach
Przewidywany jest też trzeci etap modernizacji
urzędu. Wówczas powstanie łącznik pomiędzy budynkami A i B. Na zewnątrz zostanie też zainstalowana winda obsługująca wszystkie instytucje. RED.
Stojący na tyłach Urzędu Miejskiego
w Błaszkach budynek B czeka dalsza
modernizacja

OPŁATA TARGOWA POZOSTAJE
Zniesienie opłaty targowej w Błaszkach miało się
przyczynić do zwiększenia konkurencyjności gminy
w porównaniu z innymi. Z propozycją zaprzestania
pobierania tej taksy, od przyszłego roku, wyszedł
burmistrz Błaszek. Radni miejscy, do których należy
decyzja w tej sprawie nie zgodzili się jednak na likwidację wspomnianej opłaty.
Złożyłem radnym taką ofertę, aby wesprzeć
rolników i handlujących – przyznaje Karol Rajewski, burmistrz Błaszek. - Podczas rozważań nie bez
znaczenia były również argumenty Kongregacji
Przemysłowo-Handlowej, która w imieniu małych
przedsiębiorców namawia do likwidacji opłaty targowej, określając ją jako anachroniczną. Poza tym wciąż
do rzędu wpływają informacje o nieprawidłowo-

Remont

gimnazjalnej elewacji
Oddane zaledwie 12 lat temu gimnazjum w Błaszkach wymaga remontu.
Konieczna jest naprawa elewacji.

N

a razie remontowana jest zachodnia i południowa elewacja, gdzie od lat było widać
postępujące ubytki tynków, głównie pod oknami.
Niestety, zastosowana technologia sprzed 12 lat
podczas budowy i formowania parapetów nie
zdała egzaminu. Konsekwencją przeciekających
parapetów było zamakanie ocieplenia, stopniowe obmarzanie i odpadanie tynku. To jak wiadomo jest niebezpieczne, gdyż spadające fragmenty
tynku mogą stanowić zagrożenie dla przechodzących.
– Odpowiedziałem na interwencję dyrektora
szkoły i pilnie zaplanowałem fundusze – stwierdza Karol Rajewski, burmistrz Błaszek. - Mimo że
budynek jest niemal nowy, to musieliśmy przystąpić już do jego remontu.
Początkowo ustalony zakres prac obejmował
naprawę 60 m powierzchni elewacji i wzmocnienie dotychczas wymurowanych parapetów
poprzez nałożenie na nie parapetów blaszanych
w liczbie znacznie przekraczającej 100 sztuk.
Po rozpoczęciu prac i odkryciu bezpośrednich
zniszczeń elewacji okazało się, że zakres moder-

nizacji zwiększył się o ponad 50 procent. Remont
gimnazjum będzie kosztował przeszło 70 tys. złotych.
RED.

ściach przy pobieraniu tej taksy, więc zostałyby ucięte
wszelkie spekulacje na ten temat.
Warto wyjaśnić, że do budżetu gminy wpływają
dochody uzyskane z opłaty targowej i opłaty rezerwacyjnej. Ta druga miała pozostać. Czy konsekwencją

zniesienia pierwszej taksy byłby spadek dochodów?
To nie jest takie oczywiste, gdyż brak opłaty targowej
może się przyczynić do wzrostu handlujących i zwiększyć konkurencyjność Błaszek w drobnym handlu.

MAL

Zakres napraw jest większy niż planowano

Błaszkowski rynek
zapełnia się w dni
targowe – poniedziałek
i piątek
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Uroczystość Strażackiego Święta Niepodległości z okazji 120-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Błaszkach odbyła się 11 listopada br.
pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy. Obchody patriotyczno-religijne rozpoczęły się mszą
świętą w kościele św. Anny w intencji Ojczyzny i strażaków
ochotników z błaszkowskiej jednostki.

Strażackie Święto
P

o nabożeństwie jubileusz trwał na placu
przed Błaszkowianką. Dowódcą uroczystości był Andrzej Grzelak, komendant
Miejsko-Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej
RP w Błaszkach. Przed pomnikiem Bohaterom
Tej Ziemi została wciągnięta flaga na maszt i odegrany hymn narodowy przez Miejską Orkiestrę
Dętą w Błaszkach.
99. rocznica odzyskania niepodległości była
okazją do odsłonięcia tablicy z napisem Park
Niepodległości. Nazwę parkowi miejskiemu,
z inicjatywy burmistrza, nadała Rada Miejska w
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Błaszkach. Tablicę z nazwą parku odsłonili: Karol Rajewski, burmistrz Błaszek, wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kosatka i radny Bogusław
Klimaszewski.
W dalszej części uroczystości sztandar
Ochotniczej Straży Pożarnej w Błaszkach został
odznaczony medalem „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”. Natomiast Tytuł Honorowego Członka
OSP Błaszki otrzymali: Mieczysław Szczeciński,
Lucjan Noweta, Teofil Bialik, Jan Kwiatkowski
i Eugeniusz Kiciński.
Przed pomnikiem Bohaterom Tej Ziemi został odczytany apel pamięci, po czym delegacje
złożyły kwiaty i zapaliły znicze. W jubileuszu
uczestniczyli przedstawiciele: parlamentu RP,
prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP,
marszałka województwa łódzkiego, Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Rady Powiatu Sieradzkiego, Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Sieradzu, Komisariatu Policji
w Błaszkach, Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Błaszkach,
pracownicy błaszkowskiego magistratu, miejscy
radni, Młodzieżowa Rada Doradcza Burmistrza
Błaszek, prezesi, naczelnicy i poczty sztandarowe
Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Błaszki,

Iwanowic, Stawu i Goszczanowa, poczty sztandarowe i przedstawiciele Polskiego Stronnictwa
Ludowego, dyrektorzy szkół z delegacjami, sponsorzy jednostki oraz poprzedni burmistrzowie
gminy Błaszki.
Jubileusz z przemówieniami, gratulacjami
i życzeniami dla druhów błaszkowskiej jednostki był kontynuowany w sali bankietowej ARKA
w Smaszkowie. Strażackie Święto Niepodległości
z okazji 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Błaszkach zakończył koncert patriotyczny
w Centrum Kultury w Błaszkach.
RED.

fotoreportaŻ

Niepodległości
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WCZORAJ I DZIŚ

Orkiestra Straży Ogniowej w Błaszkach na początku XX wieku

Strażacka sztafeta pokoleń
Na 120-lecie Ochotniczej Straży w Błaszkach została wydana przez błaszkowski magistrat publikacja poświęcona dziejom jednostki. Materiały o latach minionych OSP Błaszki przygotował Marek Król, historyk z zamiłowania i zawodu. Oto fragmenty wspomnianego wydawnictwa.

S

traż Ogniowa w Błaszkach powstała jako
jedna z pierwszych na terenie guberni
kaliskiej w XIX wieku. Miasto, prawie
w całości drewniane, o bardzo gęstym zaludnieniu i zwartej zabudowie, co kilka lat dotkliwie
odczuwało skutki niszczących pożarów. Niektóre
z nich trawiły całe ulice, co zmusiło najaktywniejszych mieszkańców do starań u władz rosyjskich
o zawiązanie własnego towarzystwa ogniowego.
Pionierska, acz nieskuteczna próba utworzenia straży miała miejsce już w 1881 roku.
Jednak dopiero gubernator kaliski Michaił Daragan, bardziej przyjazny wszelkim
polskim inicjatywom, zgodził się na powołanie Straży Ogniowej w Błaszkach, popierając prośbę społeczników z 1887 roku. Członkowie założyciele wyłonili na walnym zebraniu
6 września 1899 roku władze statutowe straży.
Prezesem obrano ziemianina z Borysławic Stefana Arnolda, a naczelnikiem Stanisława Szoslanda.
Błaszkowska straż w pierwszych latach dysponowała znaczną grupą 80 wyszkolonych mężczyzn podzielonych na 4 zastępy: toporników,
sikawkowych, wodnych i gospodarczych. Później
została utworzona jeszcze sekcja ratunkowa i
zakupiono cztery beczki dwukołowe oraz hydro-

14

KURIER BŁASZKOWSKI •••

for. Do akcji gaśniczych wynajmowano konie.
Jeżeli pożar był na terenie miasta, to wozy z beczkami ciągnęli sami strażacy.
W 1901 roku właściciel Smaszkowa i lokalny sędzia pokoju Alojzy Gątkiewicz, postać niezwykle
zasłużona dla błaszkowskiej kultury i oświaty początków XX wieku, kupił z własnych funduszy dla
ochotników błaszkowskich 9 hełmów, 8 pasów i 6
mundurów. Rok później przystąpił do organizowania orkiestry dętej. Była jedną z najwcześniej utworzonych orkiestr dętych na terenie całej guberni
kaliskiej. Jej kapelmistrzem przez wiele lat pozostawał niejaki Niestrojek, znany muzyk z Warty.
Do wybuchu I wojny światowej główne stanowiska we władzach Straży Ogniowej w Błaszkach zajmowali miejscowi posiadacze majątków
ziemskich: Stefan Arnold, Józef Krzeczunowicz,
Alojzy Gątkiewicz, Stanisław Szosland, Mateusz
Arnold, Bronisław Gutowski i Kazimierz Mniewski, właściciel Kwaskowa, założyciel tamtejszej
jednostki strażackiej. Niebagatelną rolę w rozwoju OSP Błaszki miał także proboszcz parafii
św. Anny w Błaszkach ks. Franciszek Jűttner.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku
doszło do znacznych zmian we władzach straży
w Błaszkach. Coraz rzadziej w zarządzie zasiadali

okoliczni ziemianie, bo czołowymi postaciami
stawali się lokalni właściciele sklepów i przedstawiciele rzemiosła. W połowie lat 30. prezesem
OSP Błaszki był Czesław Jerysz, a naczelnikiem
J. Samoraj. Poza zaangażowaniem ochotników
w ratowanie ludzkiego życia i mienia druhowie
spod znaku św. Floriana angażowali się w działalność kulturalną, wpisując się w krajobraz Błaszek udziałem w uroczystościach państwowych
i kościelnych miejscowej orkiestry dętej.
Niezwykle ważnym dniem dla błaszkowskiej
OSP było pozyskanie samochodu bojowego.
Stało się to możliwe dzięki funduszom uzyskanym od Państwowego Zakładu Ubezpieczeń
Wzajemnych. W takich okolicznościach od
1934 roku strażacy jeździli do ognia nowoczesnym pojazdem, doskonale wyposażonym
w sprzęt gaśniczy. Podniosło to znacznie rangę naszej jednostki w powiecie kaliskim, jednocześnie zmobilizowało społeczeństwo do
zwiększonej ofiarności na rzecz Straży Ogniowej w Błaszkach. Dzięki zbiórkom publicznym
wśród błaszkowian i okolicznych włościan
w 1935 roku prezes OSP w Błaszkach zakupił dla
kierowanej przez siebie organizacji zwijadło
o wartości 100 zł, natomiast w dwa lata później

WCZORAJ I DZIŚ

Feliks Kwaśniewski ofiarował strażakom 5 nowych hełmów znormalizowanych, których koszt
przekroczył 75 zł, co wówczas było sumą niemałą.
Błaszkowska jednostka nie przerwała swojej
działalności także w czasie okupacji, kiedy zarządzali nią: Wiktor Krysztoforski, Antoni Wągrowski i Jan Doruch. Wówczas, dzięki zaangażowaniu lokalnych strażaków, udało się uratować
drewniany most w czasie wielkiej powodzi, która
dotknęła miasto w 1940 roku.
Po II wojnie OSP Błaszki kontynuowała społeczną służbę. Doczekała się nowego sztandaru
na 50-lecie istnienia. Następna ważna uroczystość spotkała miejscowych strażaków w roku
1955, kiedy to do dyspozycji OSP oddano nowy
samochód gaśniczy marki Star. Od 1972 roku
strażacy mogli korzystać z kolejnego nowego samochodu gaśniczego tego samego producenta,
natomiast w 1981 roku w garażu remizy pojawił
się nowoczesny, jak na owe czasy, Star 244.
Niestety, dynamiczny rozwój miejscowej jednostki został brutalnie zahamowany w 1984 roku
przez straszliwy pożar, który zniszczył położoną
w pobliżu kościoła remizę strażacką. Z dymem
poszedł nie tylko pojazd, ale wszystkie pamiątki,
świadczące o dorobku miejscowej jednostki. Całkowitemu spaleniu uległ stary przedwojenny sztandar, spłonęły fotografie i dokumenty, nie udało się
ocalić bezcennych instrumentów muzycznych.
Jednak społeczeństwo Błaszek nie pogodziło się
z tą dotkliwa stratą. Już w kilka miesięcy po pożarze
OSP Błaszki otrzymała nowy samochód strażacki,
kupiono instrumenty muzyczne i przystąpiono do
sporządzenia dokumentacji dla nowej remizy. Zarząd jednostki, na czele z prezesem Eugeniuszem
Kicińskim i naczelnikiem Mieczysławem Szczecińskim podjął starania o sztandar. Ostatecznie
w dniu św. Floriana w 1987 roku OSP Błaszki otrzymała z rąk emerytowanego zasłużonego błaszkowskiego nauczyciela Józefa Pilińskiego nowy
wspaniały znak. Jednocześnie dokonano wmurowania kamienia węgielnego pod nową strażnicę
w Lubanowie. Wiele godzin spędzili lokalni strażacy na budowie. W trakcie realizacji tej bezcennej
dla jednostki inicjatywy zmarł przewodniczący
społecznego komitetu odbudowy remizy druh Jakub Sulwiński, którego zastąpił Jan Kwiatkowski.
Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi obiekt został
oddany do użytku 26 lipca 1992 roku.
Niezwykle podniosłą atmosferę miał jubileusz 100-lecia OSP Błaszki. Wówczas Mieczysław
Szczeciński był prezesem a Bernard Głowinkowski naczelnikiem. W połowie czerwca 1997 roku
wielkie święto obchodziło 34 członków czynnych, 23 członków seniorów, oraz siedmioosobowa Żeńska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.
W trakcie uroczystości sztandar OSP Błaszki został udekorowany złotym znakiem związku.

Najnowszym nabytkiem błaszkowskich strażaków jest samochód marki Peugeot

Młodzi u steru

W

spółczesna Ochotnicza Straż Pożarna
w Błaszkach jest nowoczesną jednostką.
Młodzi przejmują pałeczkę, czerpiąc z doświadczeń działaczy. Strażacy służą miastu i okolicy
poświęceniem, odwagą oraz zaangażowaniem.
Uczestniczą nie tylko w akcjach gaśniczych i ratowniczych, ale włączają się w życie Błaszek, biorąc udział w uroczystościach religijnych, patriotycznych oraz kulturalnych.
Jednostka należy do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Druhowie oprócz
podstawowej działalności prowadzą spotkania
z dziećmi i młodzieżą, propagując umiejętności
na rzecz ratowania zdrowia i życia. Uczestniczą
też w zawodach sportowo-pożarniczych różnych szczebli, zdobywając trofea.
Prezesem błaszkowskiej straży jest Tomasz
Winiarek, a naczelnikiem Rafał Bialik. Jednostka
skupia 16 członków czynnych i 33 wspierających.
Mieczysław Szczeciński jest członkiem honorowym. Ma też OSP Błaszki orkiestrę dętą będącą
kontynuatorką przeszło 100-letnich tradycji muzycznych, której kapelmistrzem jest Jan Jura.
Błaszkowscy strażacy dysponują ciężkim samochodem marki Tatra, średnim marki Mer-

cedes Benz i lekkim marki Peugeot, który jest
najnowszym nabytkiem. Trafił do jednostki
w 2016 roku kupiony przez miejscowy samorząd za ponad 180 tys. zł. W czasie akcji gaśniczych lub ratowniczych mają do dyspozycji
coraz więcej specjalistycznego sprzętu, ułatwiającego wykonywanie trudnych i niebezpiecznych zadań. Druhowie cieszą się wyremontowaną ostatnio strażnicą, czego dokonali
we współpracy z Centrum Kultury i Urzędem
Miejskim w Błaszkach.
Ze statystyk wynika, że błaszkowscy strażacy
w poprzednim roku wyjeżdżali do zagrożeń i pożarów najczęściej ze wszystkim jednostek w gminie, bo 87 razy. Jako druga w tej aktywności była
OSP Zawady z 41 wyjazdami.
Doceniając zaangażowanie i wysiłek strażaków Karol Rajewski zaproponował podniesienie ekwiwalentu za udział w działaniach
ratowniczych o 50 proc. Jeśli radni poprą propozycję burmistrza, to od nowego roku stawka
za godzinę pracy strażaków ochotników podczas akcji ratowniczo-gaśniczych wzrośnie
z 8 do 12 zł.
MAL

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

OPR.BIS
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Dzieci świetnie się bawiły

KULTURA

Tegoroczna, przeprowadzona już po raz ósmy akcja charytatywna
„Uśmiech na gwiazdkę” ruszyła z pomocą dla 8-letniej Gabrysi
Chojeckiej z Orzeżyna. W ramach wydarzenia połączonego ze zbiórką
pieniędzy na leczenie, Centrum Kultury w Błaszkach zorganizowało
spektakl i warsztaty dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

Uśmiech na gwiazdkę
w domu kultury

D

zieci obejrzały przedstawienie „Pan Twardowski”. Widowisko nawiązujące do jednej
z najbardziej znanych krakowskich legend okraszone było humorem, więc publiczność reagowała entuzjastycznie.
Po spektaklu trwały warsztaty artystyczne.
Ich uczestnicy prowadzeni przez animatorów
przygotowywali ozdoby świąteczne. Mieli też

okazję zrobić sobie zdjęcie z maskotką i skosztować cukrowej waty. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 dzieci z przedszkoli i szkół w gminie
Błaszki m.in. z Sędzimirowic, Domaniewa, Kwaskowa, Łubnej, Gruszczyc i Włocina.

Podczas warsztatów artystycznych dzieci robiły ozdoby choinkowe

Zrób to sam

T

aki charakter miały warsztaty prowadzone w każdy poniedziałek od 13 listopada do
18 grudnia w błaszkowskiej bibliotece. Dzieci
odmieniały rzeczy codziennego użytku w małe
dzieła sztuki. Chętnych nie brakowało.
Na pierwszych zajęciach uczestnicy przemieniali słoiki i plastikowe butelki w przyborniki
oraz stojaki. Miały one służyć przechowywaniu kredek, ołówków, długopisów na biurkach.
Drugie warsztaty przebiegały pod hasłem „Mój
potworny zeszyt”, który po ozdobieniu włóczką
stawał się niepowtarzalny i kolorowy. Trzeci
poniedziałek był poświęcony robieniu z tiulu
i włóczki modnych obecnie pomponów. Z kolei
przez trzy ostatnie warsztaty uczestnicy własnoręcznie wykonywali ozdoby choinkowe, w tym
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Wpłaty na leczenie Gabrysi można kierować
na konto Fundacji „KRWINKA” konto PKO BP nr
33 1440 1231 0000 0000 0184 1262 z dopiskiem dla
Gabrysi Chojeckiej lub wysłać SMS na nr 72365
o treści S8065. Koszt 2,46 zł brutto.
MAL

Występ na scenie był niemałym przeżyciem

bombki i świąteczne ozdoby oraz upominki na
mikołajki.
Na każde warsztaty stawiało się kilkanaście
i więcej dzieci. Niektórzy uczestniczyli regularnie. Podobało im się przemienianie zwykłych
rzeczy i nie kryli zadowolenia. Maja przyjechała
z Domaniewa. – Nie miałam jeszcze tak niezwykłego zeszytu i to z włóczki! – cieszy się dziewczynka, którą na zajęcia przywiozła mama.
Zajęcia prowadziła, na zlecenie Centrum Kultury w Błaszkach Emilia Walewska. – Lubię odmieniać różne rzeczy, by mieć coś oryginalnego
i jednocześnie pokazać, że nie wszystko trzeba
kupić. Choćby kartki okolicznościowe, które
przygotowuję sama, dzięki czemu są niepowtarzalne i dedykowane konkretnym osobom. MAL

Dzieci z własnoręcznie wykonanymi pomponami

Emilia Walewska prezentuje zdobienie zeszytów

KULTURA

Świątecznie
i magicznie

N

a sali widowiskowej Centrum Kultury
w Błaszkach można było poczuć magię
nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia już 17
grudnia. Stało się tak za sprawą wydarzenia Mikołajki w CKB.
Najpierw został wystawiony premierowy
spektakl jasełkowy. Później w programach artystycznych zaprezentowały się dzieci uczęszczające do domu kultury na zajęcia z rytmiki, tańca
nowoczesnego i studia wokalnego. Sala pękała

w szwach. Młodym artystom kibicowali najbliżsi, którzy przyszli podziwiać efekty ich pracy.
Po występach trwała zabawa dla dzieci i dorosłych. Pojawił się św. Mikołaj, z którym można
było sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie w specjalnej fotobudce. Tradycyjnie już nie mogło zabraknąć malowania buziek i cukrowej waty. Przybyła
też świąteczna maskotka. Do wspólnych animacji
zapraszały elfy i śnieżynki.
MIM
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Na wrocławskim
jarmarku poczuli smaki
najpiękniejszych świąt
Mieszkańcy gminy Błaszki wybrali się na Jarmark
Bożonarodzeniowy we Wrocławiu. Przyjęli
zaproszenie burmistrza będące podziękowaniem za
aktywność na rzecz swej małej ojczyzny.

W

yjechali przedstawiciele stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich
i sołectw działających w ramach grupy roboczej Aktywna Gmina
Błaszki, którzy nie tylko współorganizują największe wydarzenie promocyjne w gminie, czyli Błaszkowskie Noce, ale także reprezentują ją na
zewnątrz podczas wydarzeń organizowanych przez inne samorządy. Nie
zabrakło także przedstawiciela Rady Miejskiej w Błaszkach Bogusława
Klimaszewskiego, który nie tylko jest wiceprzewodniczącym Rady, dzięki
której przychylności mogły być zorganizowane już trzy edycje Błaszkowskich Nocy, ale także aktywnym członkiem Stowarzyszenia Kobiety Sukcesu „Brończynianki”. Obecny był też burmistrz Karol Rajewski. Dziękując
wszystkim stowarzyszeniom, kołom gospodyń wiejskich i sołectwom zaangażowanym w organizację tegorocznych Błaszkowskich Nocy, burmistrz
zorganizował i sfinansował wyjazd na wrocławski jarmark.
Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu, to jeden z najbarwniejszych
jarmarków. W tym wyjątkowym czasie serce Wrocławia zaczyna bić mocniej. Rynek staje się tłem dla bajkowej scenerii. Wśród pachnących lasem
choinek, aromatu grzanego wina i czekoladowych pierników, na mieszkańców i turystów czeka moc niespodzianek i atrakcji. Tam czuć magię naszych
najpiękniejszych świąt. 
RED.

Niepospolita choinka na wrocławskim jarmarku

BŁASZKI WSPIERAŁY TURNIEJ RYCERZY
Turniej Rycerski odbywający się w listopadzie br., w ramach Polskiej Ligi Walk
Rycerskich, w hali sportowej II Liceum Ogólnokształcącego w Sieradzu wspierała gmina Błaszki. Dostarczyła organizatorom podest do walk, szranki otaczające
podest i zapewniła rycerzom nocleg. Poprzez zaangażowanie gmina Błaszki hołubi tradycję rycerstwa, które zapewniało bezpieczeństwo naszemu państwu,
a współczesne pokazy przypominają o dawnej chwale. Jednocześnie gmina pomaga pasjonatom i organizacjom społecznym przygotowującym turnieje bez inwestowania dużych pieniędzy.
Warto dodać, że walki rycerskie w Sieradzu odbywały się w pełnym kontakcie
i z ogromnym poświęceniem uczestników.
RED.
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OPOWIEDZIAŁA O TYM MIEJSCU

W poprzednim numerze „Kuriera Błaszkowskiego” zaprezentowaliśmy zdjęcie
zabytkowego dworu we Wrzącej z przylegającym parkiem i pomnikowymi drzewami. Zachęcaliśmy naszych Czytelników do opisania tego miejsca. Zdecydowała się i w jakże nietypowy sposób, bo wierszem opowiedziała o Wrzącej Magdalena Owczarek z Chrzanowic. Publikujemy wspomniane strofy, a ich autorkę
zapraszamy do Centrum Kultury w Błaszkach po odbiór nagrody.
WRZĄCA
Na trasie z Błaszek do Wojkowa
rozciąga się wieś kilkuwiekowa.
Dozą tajemnicy okryta
i wśród pięknych drzew ukryta.
Proszę państwa to o Wrzącej mowa,
ale przejdźmy do słowa,
w tej miejscowości stoi dworek neoklasycystyczny,
mówię wam jest bardzo klimatyczny.
Dookoła dworu znajduje się piękny bogaty w florę park,
a do wojny mieścił się rodziny Grodzickich folwark.
Nawet sama Maria Grodzicka w swej książce opisała życie na tej ziemi,
gdzie jej mąż Tadeusz uczył dzieci swoje agronomii.
Tu walki powstańcze się odbyły,
polskie oddziały z wojskiem rosyjskim się zmierzyły.
Teraz ten dwór zostaje gruntownie odnawiany,
Nowy dach, nawet otynkowano ściany i wygląda jakby był od nowa stawiany.
Nowi właściciele – Państwo Gajewscy o niego dbają,
całe serce w remont dworku wkładają.
Na terenie dawnego parku rezerwat przyrody utworzono,
Wszystką roślinność opisano, a drzewa nawet pomierzono.
Rosną tu stare, potężne buki,
na których z chęcią przesiadują kruki.
W czasie wojny samolot na wrząckie pola spadł,
A teraz broń i mapnik się odnalazł,
We Wrzącej Radosław Popłonikowski się urodził
i na zdolnego aktora się wyszkolił.
W serialu „Plebania” grał,
lecz także lektorem filmowym się stał.
To jest właśnie piękna Wrząca,
miejscowość bardzo interesująca!!!

GALERIA TWÓRCÓW

Dawne melodie
są w nich

Pamiętają pieśni swoich rodziców i dziadków.
Mają z Kazimierza Dolnego nad Wisłą wielkie trofea.
Pochodzą z Mroczek Małych w gminie Błaszki.
Nazywają się Dukat. Zespół śpiewaczy Dukat.

Od lewej: Marianna Szafranowicz, Janina Lipińska, Jadwiga
Tomczyk, Zofia Michałowicz i Józef Tomczyk

T

e pieśni zawsze były w nich. Same śpiewały
od dziecka i słuchały, jak rodzina się zjeżdżała, albo swych babek na weselach czy przy darciu
pierza. Dostały śpiewnik na całe życie. Teraz spisują dawne słowa, żeby się nie rozpierzchły. Mają
swoje zeszyty.
Marianna Szafranowicz, Janina Lipińska, Jadwiga Tomczyk i Zofia Michałowicz zorganizowały się spontanicznie. To był 1993 rok, czas dożynek. Następnego dnia miały się odbyć gminne
w Sędzimirowicach.
– Kierzynkę do wyrabiania masła oplotłyśmy
zbożem i wieniec dożynkowy powstał w pół dnia
– wspomina Janina Lipińska.

Julka często śpiewa dawne pieśni. Sama,
albo z prababcią Jadwigą

W Sędzimirowicach zdobyły główną lokatę na
16 zespołów wieńcowych. A za nagrodę kupiły
sobie pierwsze stroje. Kolorowe spódnice i białe
bluzki.
– To nas tak poderwało, że następnego roku
wystąpiłyśmy w Kalinowej – dodaje Marianna
Szafranowicz. – Na te dożynki uplotłyśmy zbożowy wiatrak.
Od tego czasu śpiewały w wielu miejscowościach i z różnych okazji. Na ostatkach, zebraniach, przeglądach w regionie, zdobywając
liczne nagrody. Ale największym wyzwaniem
jest Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków
Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
Jurorzy nie przepuszczają tam żadnej podróbki.
A Dukat jest autentyczny. Dlatego wiele razy był
honorowany. W 2000 roku zdobył wyróżnienie,
w 2005 – II nagrodę, w 2009 – I nagrodę, w 2013 –
I nagrodę i w 2017 – II nagrodę.
– Na ostatnim Festiwalu poszła melodia wojacka „Czemu żeś mnie moja mamo rano nie obudziła” – uzupełnia Zofia Michałowicz.
Zespół ma w swoim repertuarze różne pieśni: miłosne, weselne pastorałki, ballady, obyczajowe, pogrzebowe, rekruckie, przyśpiewki.
Od lat prowadzi go etnograf Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba, która nie szczędzi czasu, by
pielęgnować talenty wybitnych śpiewaczek. To

samo zresztą dotyczy skrzypka Józefa Tomczyka, od którego wszystko się zaczęło i jako pierwszy trafił do Kazimierza. Zespół nie ma gdzie
trenować, więc spotykają się w domu Jadwigi
i Józefa Tomczyków. Nadzieję na zmianę daje
trwający właśnie remont pobliskiej świetlicy.
Może w 2018 roku będą w niej fetować jubileusz. Dukat skończy 25 lat! Piękny dorobek, a im
wciąż chce się śpiewać.
Śpiewaczkom kapela nie przygrywa, ale jest.
Do niedawna występowała w 3-osobowym składzie: Józef Tomczyk – skrzypce, Zenon Lipiński
– grający na bębnie i nieżyjący Stanisław Szafranowicz – harmonista. Prywatnie, jak sugerują
nazwiska są to mężowie śpiewaczek.
Skrzypkiem niezwykłym i utalentowanym
jest Józef Tomczyk, również wielokrotny laureat
Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaczek
Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
– Jak zagrałem to Kazimierz się trząsł! – śmieje się pan Józef, który po chwili markotnieje.
Rzecz w tym, że chciałby przekazać swoją wiedzę
i umiejętności. – Skrzypce są, ale następców nie
ma – kwituje.
W lepszej sytuacji jest jego żona Jadwiga, której prawnuczka Julka Grzelaczyk chętnie śpiewa
dawne pieśni. Zna melodie i najczęściej wielozwrotkowe do nich słowa.
BIS
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Bożonarodzeniowa wycinanka inspirowana tradycyjnymi wzorami wykonana
przez Kazimierę Balcerzak, sieradzką twórczynię ludową

Święta Bożego Narodzenia obchodzone były na
ziemiach polskich od wieków niezwykle uroczyście.
Niezależnie od majętności i pochodzenia cały
chrześcijański lud szykował się na uczczenie
Narodzenia Pańskiego.

Moc

R

Bożego Narodzenia

ównież mieszkańcy wsi regionu sieradzkiego i kaliskiego, zaludniający skromne
chłopskie chaty, odwiecznym zwyczajem
przygotowywali swoje obejścia na powitanie Dzieciątka. Porządkowali wówczas izby mieszkalne,
bieląc wapnem ściany i posypując podłogi świeżym piaskiem, co miało utwardzać glinianą polepę.
Kobiety dekorowały dom wycinankami z papieru
i pieczołowicie przystrajały uprzywilejowany
obraz Matki Boskiej, zapalając przy nim lampkę
olejową. Identycznie zresztą postępowały z pozostałymi wizerunkami świętych, których mnogość
zajmowała jedną ze ścian. Każdy z tych obrazów
miał przecież wedle ludowych wierzeń przypisaną moc i władzę we wszelkiej niemal potrzebie.
Podobnie czasom współczesnym, gospodynie
zabiegały o to, aby w tym wielkim dniu stół wigilijny był różnorodny i bogaty. Przecież codzienne
wiejskie pożywienie było niezwykle monotonne
i proste. Na śniadanie żur z kartoflami, na obiad
kartofle, kapusta, brukiew, kluski, na kolację kartofle z maślanką. Rzadszym przysmakiem były
kluski z surowych ziemniaków czy kapuśnica
z kartoflami na mięsie z królika. Ten ubogi jadłospis kobiety z kaliskiego uzupełniały w czasie wigilijnej wieczerzy: siemieniuchą, czyli zupą z siemienia konopnego, kaszą jaglaną, kapustą z grzybami
smażonymi w oleju oraz kluskami z makiem. Nietrudno zauważyć, że polski chłop odżywiał się
potrawami, dziś uznawanymi za bardzo ekologiczne. Niestety, plagą polskiej wsi było wówczas
powszechne użycie jako napojów wódki i piwa,
a tego ostatniego tylko wówczas, gdy ksiądz przy
spowiedzi zakazywał picia mocniejszego trunku.
Jednak niejeden przemyślny włościanin i ten zakaz
potrafił obejść. Gdy na spowiedzi kapłan zabraniał
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pić gorzałkę w karczmie, wówczas spożywał ją
w sieni lub przed gospodą, będąc przekonanym, że
zakazu w ten sposób nie łamał.
Tradycja wigilijna zobowiązywała do przygotowania na tę uroczystość potraw rybnych. Te
niestety były domeną dworu i stołów mieszczańskich. Choć w czasach niewoli nie na wszystkich
wiejskich stołach można było odnaleźć karpia
czy choćby pośledniejszego lina, to zaradny gospodarz potrafił obejść i tę przeszkodę. Kiedy tylko udało mu się złowić w dworskim stawie jakąkolwiek rybę, jego małżonka starała się ocenić jej
przydatność do spożycia, aby najlepiej smakowała biesiadnikom. Dlatego fachowym spojrzeniem
określała jej „świeżość” na podstawie wypukłości oka. Im oko było bardziej zapadłe, tym ryba
„dawniejsza”, więc mniej smaczna. Pod żadnym
pozorem natomiast nie wolno było obłuskiwać
ryb żywych.
W Wigilię obchodzili nasi przodkowie ogród
ze szczapą drewna, by zapewnić obfitość owocu
na przyszły rok. Dobre zbiory miało gwarantować także obwiązywanie po świętach, słomą
spod stołu wigilijnego na pęk, każdego drzewka
w sadzie. Starzy rolnicy od 24 grudnia rozpoczynali obserwację pogody, co miało trwać aż
do Trzech Króli, w przekonaniu, że jaki jest stan
powietrza 25 grudnia, taki będzie przez cały nadchodzący styczeń, a jaki 5 stycznia, taki będzie
w przyszłoroczny grudzień.
Podczas wieczerzy dorośli mężczyźni, pełniący rolę gospodarzy i głów rodzin mieli w zwyczaju kłaść na nogi siekierę, gdyż to miało uchronić
ich od „niemocy”. Po zakończonej wigilijnej
kolacji wszyscy zebrani przy stole domownicy
przystępowali do zapalenia świeczek, które po

chwili gasili. Wówczas należało obserwować, czy
na pewno dym z kopcącego knota idzie prosto do
góry, co miało wyrokować długie życie.
Oczywiście każdego szanującego się włościanina obowiązywała także tradycyjna wizyta
w oborze i opłatek dla domowej zwierzyny, po
czym zapobiegliwy gospodarz karmił strzegącego obejścia psa kromką chleba z kawałkiem
czosnku, aby zwierzę było złe przez cały rok. Po
pasterce gospodarz udawał się do „pszczolnika”,
czyli pasieki, gdzie dokarmiając pszczoły wymawiał słowa: „Chrystus Pan się narodził”.
W drugi dzień świąt rolnik, zaopatrzony suto
w owies, ulokowany w głębokich kieszeniach
chłopskich portek, wybierał się na nabożeństwo,
obrzucając ziarnem kapłana, na pamiątkę rzucania kamieniami na św. Szczepana, pierwszego
męczennika za wiarę chrześcijańską. Co bardziej
swawolni młodzianie wchodzili dodatkowo na
chór, skąd przy ogólnej wrzawie i wesołości sypali na zgromadzonych wiernych owies, groch
i jęczmień, czasem dla większej igraszki dodając
do tego zestawu jeszcze drobne kamienie. Wieczorem zaś schodziły się do kościoła kobiety,
które część z tego rozrzuconego zboża starały się
zebrać dla przydomowego drobiu, aby zapobiec
wszelkim chorobom ptactwa i wzmocnić niesienie jaj. Tymczasem młodzież wiejska w tym dniu
ulegała zabawie i swawolom, ponieważ kończyła
się całoroczna służba u bogatych gospodarzy lub
dziedziców. Rozochoceni parobkowie mocno
podchmieleni wesoło wykrzykiwali „Na święty
Scepan – każdy sobie pan”. Na drugi dzień czas
zabawy się kończył. Należało rozpocząć nowy
rok służby.
MAREK KRÓL

Spichlerz na szlaku
i obrazie
M

apa „Szlakiem dworków szlacheckich”
wydana przez Urząd Miejski w Błaszkach
posłużyła nam do przemierzenia w poprzednich
numerach „Kuriera Błaszkowskiego” szlaków
pieszych, rowerowych i samochodowych na południu gminy. Teraz warto się przyjrzeć, co oferuje jej północna część.

Tak widziała garbowski spichlerz Agnieszka
Długołęcka, która go namalowała podczas
tegorocznego pleneru

Gdyby wyruszyć z miasta właśnie na północ,
to po raz pierwszy trzeba by się zatrzymać na
dworcu PKP Błaszki. Budowla z początku XX wieku, czasów budowy Kolei Warszawsko-Kaliskiej
już nie pamięta dawnej świetności. Zabytkowy
obiekt jest zamknięty na cztery spusty, a powinien służyć lokalnej społeczności.
Po przekroczeniu torów warto się kierować na
wschód, gdzie leży wieś Adamki z zamieszkanym
dworem. Posiadłość jest przebudowana, a kiedyś miejscowość szczyciła się piękną rezydencją
szlachecką z zespołem zbudowań gospodarczych
i skromnym parkiem. Majątek należał do Marcina Migdalskiego, którego córka Maria wniosła
go w wianie Zygmuntowi Żelisławskiemu herbu
Pilawa. Po jego śmierci majątek został sprzedany
Lucjanowi Rubachowi.
Mało znany i niestety mocno przebudowany dwór zachował się w pobliskim Garbowie.
Budynek jest zamieszkany. Można też obejrzeć
pozostałości parku z aleją dojazdową. Jednak

TURYSTYKA

w Garbowie najciekawszym elementem zespołu dworskiego jest murowany spichlerz. To on
stał się inspiracją dla malarzy uczestniczących
w tegorocznym plenerze „Szlakiem dworków
szlacheckich – Imaginacje”, zorganizowanym
przez błaszkowski magistrat jako wydarzenie
towarzyszące Błaszkowskim Nocom.
Wracając z Garbowa do Błaszek warto zajrzeć
do Kalinowej, która ma średniowieczny rodowód. Z tej miejscowości pochodził ród Zarembów,
z którego wywodziło się wielu wojewodów i kasztelanów sieradzkich. Na początku XVII wieku
wieś przeszła w ręce Wojciecha Jana Łubieńskiego, który wybudował barokowy dwór, istniejący
do dziś. W pobliżu dworu stoi gotycki, choć zniekształcony kościół św. Marii Magdaleny wzniesiony przez Jana Zarembę. W Kalinowej urodził
się Władysław Aleksander Łubieński, prymas
Polski, który koronował na króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
MODESTA

Spichlerz w Garbowie, mimo dewastacji wciąż jest ciekawą budowlą

Z MAPĄ PRZEZ GMINĘ
Gmina Błaszki stawia na promocję, turystykę. Przygotowuje miejsca
rekreacji nie tylko dla mieszkańców, ale i przyjezdnych, którzy zechcą się tutaj zatrzymać dzień, albo dwa. Wcześniej została wydana
mapa turystyczna po gminie z zaznaczonymi szlakami, są widokówki
z pięknymi dworami, a przy okazji tegorocznych Błaszkowskich Nocy
na odwrocie plakatu reklamującego wydarzenie również jest mapa
otoczona ciekawymi budowlami znajdującymi się na terenie gminy
i zachęcająca do aktywności. Poniżej publikujemy to wydawnictwo,
które jest dostępne w Urzędzie Miejskim w Błaszkach.
••• Czasopismo mieszkańców Gminy Błaszki
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Freestyle Cup Błaszki
J

uż po raz piąty Błaszki gościły ponad 120
zawodników z całej Polski zajmujących
się trikami piłkarskimi. Zwieńczeniem
tego wydarzenia były finały „Błaszki Freestyle
Cup”, które tym razem zostały zorganizowane
w ramach Pucharu Polski Polskiej Federacji Freestyle Football PFFA. Zawodnicy rywalizowali
na sali widowiskowej Centrum Kultury w Błaszkach.
Turniej, którego pomysłodawcą jest młody
ambitny błaszkowianin Krzysztof Justyński,
przeprowadzono w kilku kategoriach. Pierwsza z nich to Battle Open. Najpopularniejsza
konkurencja freestylowa, w której zawodnicy
pojedynkują się jeden na jeden, przedstawiając
swoje umiejętności na zmianę w 3 wejściach po
30 sekund. Zwycięzcą tej kategorii został Bartłomiej Rak, drugie miejsce zajął Stanisław Kościel-

ny, a na trzecim miejscu znalazł się Piotr Bujak.
W drugiej kategorii Battle U18 – konkurencji
analogicznej do Battle Open, ale przeznaczonej
dla zawodników poniżej 18 lat, na pierwszym
miejscu uplasował się Piotr Kielar, drugim Kamil
Skwaryło, a na trzecim Miłosz Stopiński.
Z kolei w kategorii Panna 1 vs 1 – rozgrywce
na specjalnym okrągłym boisku z małymi bramkami, trwającej 3 minuty, w której zagranie piłki
między nogami przeciwnika tzw. panna kończy
grę, bezkonkurencyjny okazał się Mateusz Więcek. Na drugim miejscu znalazł się Krzysztof Justyński, a trzeci był Przemek Perech.
W kategorii Rutine, czyli pokazie umiejętności przy muzyce – triumfował Adrian Franc, a tuż
po nim Michał Nowacki. Natomiast w ostatniej
kategorii Challenge polegającej na zaliczeniu jak
największej liczby etapów, w których trudność
trików stopniowo się zwiększa bezkonkurencyjny okazał się Paweł Kwit.
Na scenie, w przerwach między walkami freestylerów, pojawiali się ze swoimi pokazami Trap
Boys, znani chociażby z programu Mam Talent
i tancerze z grupy Break Dance MOK Złoczew.
Trwały warsztaty „Justfreestyle” dla najmłodszych mieszkańców miasta i gminy Błaszki.
Patronat honorowy nad tegoroczną edycją
„Błaszki Freestyle Cup” objęli: Karol Rajewski,
burmistrz Błaszek i Jadwiga Sobańska, burmistrz Złoczewa, co stało się możliwe dzięki dobrej współpracy pomiędzy gminą Błaszki i gminą
Złoczew. Głównym organizatorem turnieju było
Centrum Kultury w Błaszkach.
Warto zauważyć, że podczas turnieju została
przeprowadzona zbiórka pieniędzy na leczenie
8-letniej Gabrysi Chojeckiej z Orzeżyna, uczennicy Szkoły Podstawowej w Kwaskowie. Kwestowały jej koleżanki, koledzy i nauczyciele.
MIM
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