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ZBLIŻENIA
To nie była tylko
kosmetyka

HISTORIA
jak rejent
zatrzymał szpital

fotoreportaż
wakacje, wakacje, wakacje.

temat numeru

Ministerstwo podpłynęło szalupą
KULISY TELEWIZYJNEGO PROGRAMU: Rolnik znalazł żonę

aktualności

Podczas pierwszych Błaszkowskich Nocy
park prezentował się bajecznie

OPOWIEDZIAŁA O TYM MIEJSCU
Weronika Wilczak z Publicznego Gimnazjum
w Kalinowej włączyła się do naszej zabawy i rozpoznała oraz opisała fotografie przedstawiające dwór
i fragmenty parku w Kobylnikach, stanowiące zespół
dworsko-parkowy. W nagrodę otrzymała bon o wartości 200 zł do salonów Empik.
MAL
Weronika Wilczak z Magdaleną
Szymankiewicz, dyrektor PG w Kalinowej

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Błaszkowskie Noce, które odbędą się w ostatni weekend sierpnia poszerzają swój zasięg i ofertę. Równolegle do biesiady w Błaszkach z wieloma atrakcjami, smacznym jadłem i dobrą muzyką trwać będą
w Kalinowej 26 i 27 sierpnia XXIV Krajowe Dni Ziemniaka.
Zaprezentowanych zostanie ponad 100 nowych odmian ziemniaków, innowacyjne technologie sadzenia, pielęgnacji, zbioru, nawożenia i ochrony ziemniaka – 14 różnych programów ochrony i nawożenia. Zademonstrowane zostaną możliwości wykorzystania w rolnictwie nowych rozwiązań technologicznych, takich jak systemy naprowadzania GPS, czy drony skanujące pola. Dodatkowo będzie można
zobaczyć kolekcję ponad 30 odmian cebuli.
Zainteresowanych czeka pokaz zbioru ziemniaków. Będą mogli także skorzystać z wiedzy krajowych
i zagranicznych ekspertów. Niespodzianką podczas wystawy „Ziemniak dziś i jutro” będzie prezentacja
ziemniaka przyszłości, czyli mini bulwy Little Potato.
Wieczorem 26 sierpnia do Kalinowej zawita Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski.
Podczas koncertu „Nie taki straszny dwór” artyści z Teatru Wielkiego w Łodzi wykonają arie, duety i pieśni Stanisława Moniuszki.
Podobnie jak w latach ubiegłych Błaszkowskie Noce oferują plener malarski „Szlakiem dworków
szlacheckich” i wycieczki turystyczne pod takim samym hasłem. W Wojkowie odbędzie się już po raz
trzeci Armagedon. Szczegółowy plakat na ostatniej stronie „Kuriera Błaszkowskiego”.
MAL

PANI ZOFIA MA 102 LATA!
Pani Zofia Sałata ukończyła 28 kwietnia br. 102 lata.
Urodziła się w Orzeżynie, tutaj mieszka i jest najstarszą mieszkanką gminy Błaszki. Z okazji niezwykłego
święta Karol Rajewski, burmistrz Błaszek złożył jubilatce najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia,
pogody ducha na kolejne lata i miłości oraz wsparcia
najbliższych.
RED.

WSPÓLNA OBSŁUGA,
MNIEJSZE KOSZTY
Powstałe Centrum Usług Wspólnych w Błaszkach
ma prowadzić wspólną obsługę administracyjną,
finansową i kadrową jednostek organizacyjnych
gminy. Takie rozwiązanie przyczyni się do oszczędności i usprawni funkcjonowanie instytucji podległych magistratowi. Niedawno zostało podpisane
porozumienie między dyrektorem Centrum Kultury
w Błaszkach a dyrektorem Centrum Usług Wspólnych dotyczące przejęcia obsługi księgowej, kadrowej
i płacowej placówki. Wkrótce podobne usługi będzie
świadczyć na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błaszkach. Dotychczas Centrum Usług
Wspólnych zajmowało się tylko placówkami oświatowymi.
RED.
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PANEL Z UDZIAŁEM BURMISTRZA
Karol Rajewski, burmistrz Błaszek był jednym z panelistów VIII Kongresu Regionów, który odbył się w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu w dniach 19-20
czerwca 2017. W panelowej dyskusji uczestniczyło 140
osób, w tym 30 prezydentów miast z całej Polski. Gospodarz Błaszek wypowiadał się na temat możliwości
finansowania reformy oświatowej przy jednoczesnej
poprawie jakości szkolnictwa.
– Zaproszenie mnie do udziału w Kongresie traktuję jako wyróżnienie dla naszej gminy – nie kryje
burmistrz Karol Rajewski. - Kongres Regionów to
największa w kraju platforma spotkań przedstawicieli
administracji samorządowej, biznesu, nauki, kultury,
mediów i organizacji pozarządowych. Co roku gromadzi najbardziej rozpoznawalnych samorządowców.
Tegoroczny Kongres dotyczył pożądanych innowacji
w samorządzie. Były omawiane zarówno dobre praktyki, jak i wyzwania dotyczące samorządów. Włodarze
dyskutowali o współpracy i konieczności stworzenia
nowych mechanizmów administracyjnych.
RED.

CZAS NA WNIOSKI
Od 1 sierpnia br. rusza kolejna edycja rządowego programu Rodzina 500 plus. Wnioski o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego na czas od 1 października do 30 września 2018 roku można składać
w Urzędzie Miejskim w Błaszkach. Pod uwagę będą
brane dochody z 2016 roku.
MAL
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Ważne zmiany
◊ Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki
finansowej gminy.
◊ Zdecydowałem o reaktywowaniu oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej
w Gruszczycach.
◊ Czytałem przedszkolakom bajki w Bibliotece Publicznej w Błaszkach z okazji Międzynarodowego
Dnia Książki.
◊ Zmieniłem skład Młodzieżowej Rady Doradczej Burmistrza Błaszek.
◊ Wzięliśmy udział w IX Wystawie Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych. Aktywną Gminę Błaszki
reprezentowało Stowarzyszenie Kobiety Sukcesu„Brończynianki.”
◊ Uczciliśmy w Błaszkach 7. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej i 77. rocznicę Zbrodni Katyńskiej.
◊ Przy współpracy z druhami i druhnami wyremontowaliśmy podłogę w strażnicy OSP Błaszki.
◊ Przeprowadziliśmy akcję sterylizacji suk i kotek oraz kastracji psów i kotów.
◊ Zorganizowaliśmy uroczyste„Spotkanie wielkanocne z burmistrzem”z udziałem radnych i sołtysów.
◊ Przekazałem jednostce OSP Błaszki defibrylator HeartSave AED zakupiony za 6.290 zł w ramach
błaszkowskiego budżetu obywatelskiego.
◊ Zorganizowaliśmy I Majowy Turniej FIFA 17 , I Majowy Turniej Gry w Tysiąca , I Majowy Turniej
w Szachach Szybkich oraz I Turniej w Warcabach 64 Polowych Klasycznych Brazylijskich
w ramach Błaszkowskiej Areny Gier.
◊ Zmieniłem nazwę jednostki samorządu terytorialnego, jej organów oraz urzędu gminy i
dostosowałem ją do obowiązującego prawa.
◊ Wspólnie z Młodzieżową Radą Doradczą i policją zorganizowaliśmy lekcję bezpieczeństwa
drogowego w przedszkolu w Błaszkach.
◊ Przy współpracy z powiatem sieradzkim udało wyremontować się 200-metrowy odcinek
chodnika w centrum Kalinowej.
◊ Wspólnie z pracownikami USC złożyliśmy życzenia Pani Zofii Sałacie z okazji 102 urodzin.
◊ Wziąłem udział jako gość specjalny w Forum Samorządowym Województwa Podlaskiego
NIC o NAS bez NAS w Białymstoku.
◊ Uczciliśmy 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
◊ Uczestniczyłem w uroczystości nadania imienia św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej
w Gruszczycach.
◊ Wystąpiłem w programie Tomasza Sekielskiego „Teraz Ja!”
◊ Centrum Usług Wspólnych zaczęło prowadzić obsługę księgową, kadrową i płacową Centrum
Kultury.
◊ W Kwaskowie odbył się powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym.
◊ Zdecydowałem o wprowadzeniu w gminie Błaszki nowatorskiego systemu alarmowania
jednostek OSP pod nazwą e-Remiza.
◊ Zorganizowaliśmy akcję sadzenia drzew z dziećmi z Przedszkola Samorządowego„Bajkowa
Kraina” w Błaszkach.
◊ Zorganizowano XXIV Międzyszkolne Biegi Przełajowe„Po zdrowie” we Włocinie pod patronatem
burmistrza.
◊ Uruchomiłem II edycję błaszkowskiego budżetu obywatelskiego.
◊ Wspólnie z Centrum Kultury w Błaszkach przeprowadziliśmy„Kolorowy zawrót głowy” z okazji
Dnia Dziecka w Błaszkach.
◊ Byłem prelegentem w panelu dotyczącym oświaty na Kongresie Regionów we Wrocławiu.
◊ Wraz z samorządowcami ze Stowarzyszenia„Tak dla kopalni Złoczew” wzięliśmy udział w
spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi dotyczącym budowy nowej odkrywki węgla
brunatnego.
◊ Wystosowałem list do pani minister o podjęcie natychmiastowych kroków w celu ostatecznego
rozwiązania problemu z siecią błaszkowskich szkół.
◊ Wezwałem Radę Miejską w Błaszkach do usunięcia naruszenia prawa, poprzez zmianę uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Błaszek, złożonej przez Koła Łowieckie.
◊ Podpisałem umowę na wywóz odpadów i dzięki temu nie będzie podwyżki cen przez najbliższe
dwa lata.

◊ Prokuratura zajęła się sprawą podejrzenia sfałszowania dokumentacji urzędowej, na podstawie
której wydzierżawiono obwód łowiecki.
◊ Wziąłem udział w uroczystych obchodach jubileuszu 25-lecia diecezji kaliskiej oraz 20. rocznicy
wizyty św. Jana Pawła II w Kaliszu.
◊ Na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich z Włocina uczestniczyłem w festynie rodzinnym z okazji
Dnia Dziecka we Włocinie.
◊ Przyjąłem rezygnację ze stanowiska dyrektor Szkoły Podstawowej w Łubnej.
◊ Oddaliśmy do użytku chodnik o długości 285 m wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji
deszczowej zbudowany w Borysławicach za 237.866 zł.
◊ Sfinansowałem czterodniowy wyjazd zespołu„Dukat” do Kazimierza Dolnego.
◊ Uczestniczyłem w spotkaniu przedstawicieli samorządów należących do Stowarzyszenia„TAK dla
Kopalni Złoczew” z posłem Dariuszem Kubiakiem z Prawa i Sprawiedliwości.
◊ Zostały przeprowadzone XXXIV Ogólnopolskie Biegi Przełajowe im. Elżbiety Katolikowej pod
patronatem burmistrza Błaszek.
◊ Wspólnie z zarządem oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Błaszkach i Ochotniczą Strażą Pożarną w Kalinowej zorganizowaliśmy
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Błaszki.
◊ Wsparłem finansowo I Turniej w Szachach Szybkich sołtysów z powiatu sieradzkiego, który odbył
się w Skalmierzu.
◊ Podczas XIV Kongresu Gospodarki Polskiej w Warszawie odebrałem wyróżnienie przyznane
Błaszkom w X edycji ogólnopolskiego konkursu Samorząd Przyjazny Firmom 2016 za sprzyjanie
rozwojowi podmiotów gospodarczych.
◊ Rada Miejska w Błaszkach pozytywnie oceniła moją pracę i udzieliła absolutorium za wykonanie budżetu.
◊ Złożyłem wniosek do komisji rewizyjnej o przeanalizowanie i podjęcie stosownych kroków
w sprawie kontrowersji wokół doraźnej Komisji ds. naziemnych elektrowni wiatrowych
wybudowanych na terenie gminy.
◊ Zorganizowaliśmy sobótki na Stawem Trojana w Żelisławiu.
◊ Wziąłem udział w spotkaniu zorganizowanym przez minister Annę Zalewską, na mój wniosek,
w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie.
◊ Zorganizowaliśmy Kreatywne Wakacje w Centrum Kultury w Błaszkach.
◊ Wziąłem udział w uroczystości z okazji 100-lecia powstania OSP Gruszczyce.
◊ Przeprowadziliśmy Błaszkowski Festival Sportu.
◊ Zdobyliśmy grant sołecki w wysokości 5 tys. zł dla miejscowości Równa.
◊ Doposażyliśmy siłownię wewnętrzną m.in. w sprzęt dla kobiet w ramach błaszkowskiego
budżetu obywatelskiego za kwotę 15 tys. zł.
◊ Wspólnie z Młodzieżową Radą Doradczą i Centrum Kultury zorganizowaliśmy I Nocny Turniej
Strażacki w piłkę nożną pod patronatem burmistrza Błaszek i zarządu Oddziału MiejskoGminnego ZOSP RP w Błaszkach.
◊ Wziąłem udział w zakończeniu wczasorekolekcji dla osób niepełnosprawnych w Wojkowie, które
mogły się odbyć m.in. dzięki naszemu dofinansowaniu.
◊ Wspólnie z pracownikami urzędu pomalowałem za własne pieniądze jedną z klas w Szkole
Podstawowej w Błaszkach.
◊ Wziąłem udział w V edycji wydarzenia„Smaki LGD” w Brzezinach.
◊ Uczestniczyłem w festynie rodzinnym w Równej zorganizowanym dzięki wsparciu z budżetu
gminy i samorządu Województwa Łódzkiego.
◊ Po wynikach kontroli RIO podjąłem decyzje o kontroli dużych przedsiębiorstw, których nigdy nie
kontrolowano.
◊ Rozpoczęliśmy czyszczenie Stawu Trojana w Żelisławiu.
◊ Podpisałem umowę w Urzędzie Marszałkowskim o przyznanie funduszów z budżetu
Województwa Łódzkiego w kwocie 15 400 zł na remont drogi gminnej w miejscowości WłocinKolonia o długości 1,073 km.
◊ Nie udało się znaleźć wykonawcy na rozpoczęcie II etapu remontu Szkoły Podstawowej
w Błaszkach.
KAROL RAJEWSKI, BURMISTRZ BŁASZEK

z działalności rady

Historia tworzy się
na naszych oczach
D
o tego tytułu można by dodać – czy tego
chcemy czy nie. To słowa pasujące do
wielu sytuacji, ale wybitnie do zmiany
nazwy gminy. Dlatego, gdyby trzeba było wskazać
wydarzenie, które wpisze się w historię gminy,
to z pewnością można zaliczyć to, w którym Gmina i Miasto Błaszki przekształciła się w Gminę
Błaszki. A my to obserwowaliśmy. Ktoś powie,
że nazwa nie jest ważna. Ktoś inny stwierdzi, że
wręcz przeciwnie, bo buduje tożsamość i identyfikuje. Można mieć różny pogląd. Z pewnością
jednak byliśmy świadkami historycznego wydarzenia. Mało tego, zmiana nazwy gminy spowodowała kolejne. Czy od tego się świat zawalił?
Z pewnością nie i w najbliższej przyszłości też się
nie zawali. Dla mieszkańców nie zmieniło się nic,
ale przekształcenie najbardziej odczuwalne jest
przez radnych, którzy jeszcze 27 kwietnia tego
roku na XXXIII sesji zbierali się jako radni Gminy
i Miasta Błaszki, a już 23 maja 2017 roku obradowali jako radni Rady Miejskiej w Błaszkach. W tym
czasie nie tylko przyjęli sprawozdania i informacje
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
współpracy z organizacjami pozarządowymi, sy-

tuacji w gospodarce wodno-ściekowej, funkcjonowania ustawy śmieciowej, wykonania programu
profilaktyki problemów alkoholowych oraz narkomanii. Zmienili, a może lepiej zabrzmi dostosowali
nazwę kolejnej instytucji do obecnej sytuacji prawnej. Dlatego Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej stał się Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Błaszkach. Radni miejscy na XXXIV
sesji debatowali i przyjęli sprawozdania z działalności opieki społecznej, z działalności Centrum
Kultury, gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zaakceptowali regulamin
finansowania zadań z zakresu unieszkodliwiania
wyrobów z azbestu, a także dwie uchwały dotyczące czystości tj. zmiany w regulaminie utrzymania
czystości i odbioru odpadów komunalnych.
Najwięcej jednak nerwów kosztowały radnych dwie skargi rozpatrywane podczas tych
obrad. O ile pierwsza nie wzbudzała sensacji, to
druga była skargą złożoną na burmistrza, a takie
rozpalają emocje zawsze. Nie inaczej było tym razem. Skargę złożyli myśliwi niezadowoleni z opinii burmistrza. Za sprawą skargi, która ostatecz-

nie w głosowaniu uzyskała większość tj. osiem
głosów za przy sześciu wstrzymujących się, do
gminy przyjechała ekipa TVN. Sprawa wróci, bo
burmistrz odwołał się od decyzji radnych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na sesji
radni zaktualizowali również plan kadencyjny,
którym zwykło się nazywać wykaz dróg gminnych przewidzianych do remontu. Nie zadowoli
to co prawda wszystkich, ale fundusze zaoszczędzone na innych działaniach w wysokości ponad
400.000 złotych zostały przeznaczone na drogi.
Ostatnia, XXXV sesja była zdominowana absolutorium, czyli oceną burmistrza za realizację budżetu 2016 roku. Tutaj wszyscy wznieśli się ponad
podziały i burmistrz mógł mieć powody do zadowolenia, bo spośród piętnastu radnych, trzynastu
głosowało za, a dwóch się wstrzymało. To naprawdę dobry wynik. Zwłaszcza, że głosowanie dotyczy burmistrza, ale ocena jest wystawiana wszystkim realizującym budżet tj. radnym, urzędnikom
oraz organizacjom współpracującym. Chciałoby
się powiedzieć, oby tak dalej. Tyle na temat fetowania, bo dalej już nie było tak miło, ponieważ na
sesji rozpatrywano kolejne trzy skargi. Można
odnieść wrażenie, że im bliżej wyborów samorządowych (a te w roku 2018), tym więcej skarg.
Na koniec zostały przegłosowane, wniesione
w ostatniej chwili trzy uchwały o przekształceniu
trzech gminnych szkól podstawowych z 6-letnich
w 8-letnie. Prawda, że historia tworzy się na naszych oczach? Zdecydowanie tak!
JACEK WALCZAK, SEKRETARZ GMINY

WIĘCEJ MŁODYCH DORADCÓW
Młodzieżowa Rada Doradcza burmistrza Błaszek
ma dwóch, nowych członków. Gospodarz gminy
powołał do tego gremium Martynę Wawrzyniak
i Alberta Kieremkampta.

Albert Kieremkampt z aktem powołania do
Młodzieżowej Rady Doradczej
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Martyna Wawrzyniak urodziła się w 1996 roku.
Jest mieszkanką Chałupek koło Sieradza. Studiuje
finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim.
Z przedmiotów kierunkowych najbardziej przypadły jej do gustu rachunkowość, analiza finansowa
i podatki. Działa w Studenckim Radiu Żak. Wspólnie
z wiceprzewodniczącym MRD i Centrum Kultury
w Błaszkach przygotowała Turniej FIFA 17 rozegrany
podczas Błaszkowskiej Areny Gier.
– Powołanie Martyny to czysta formalność, gdyż
od początku istnienia Młodzieżowej Rady Doradczej
angażowała się we wszystkie wydarzenia i akcje
charytatywne organizowane przeze mnie i członków
Rady – podkreśla burmistrz Karol Rajewski.
Albert Kieremkampt jest błaszkowianinem. Urodził się w 1997 roku. Ukończył błaszkowskie liceum
i Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną I i II stopnia
w Kaliszu. Od 2012 roku należy do Ochotniczej Straży
Pożarnej w Błaszkach. Ukończył kurs samoobrony,
udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego. Obecnie odbywa staż w Urzędzie Miejskim
w Błaszkach. Pasjonuje się strażą i motoryzacją. Jako
członek Młodzieżowej Rady Doradczej będzie wspierał burmistrza w wykonywaniu zadań dotyczących

ochrony przeciwpożarowej. Zamierza też rozwijać
aktywność sportową i sprawność fizyczną członków
straży pożarnych. Dlatego wyszedł z inicjatywą organizacji I Nocnego Turnieju Strażackiego w piłkę nożną,
który został rozegrany na stadionie w Błaszkach.
MAL

Martynę Wawrzyniak honoruje odznaką
Dominik Drzazga, przewodniczący MRD

temat numeru

Ministerstwo podpłynęło szalupą
Problemy związane z błaszkowską oświatą pomaga samorządowi
rozwiązać Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jest to szalupa ratunkowa
pozwalająca gminie Błaszki naprawić wieloletnie zaniedbania i całkiem
niedawne błędy.

Do szkoły w Łubnej miałoby uczęszczać od
września 17 uczniów

M

inister Anna Zalewska zaprosiła na spotkanie burmistrza Błaszek, który się do niej
dobijał kilka miesięcy. – Bogu niech będą dzięki. Wreszcie ktoś nas wysłuchał – powiedział
z wdzięcznością burmistrz Rajewski.
Szefowa resortu, choć sama nie mogła 26
czerwca uczestniczyć w rozmowach, wystawiła najważniejszych urzędników – dyrektorów
i pracowników departamentów w MEN. Mieli
kłopot nie lada, bo Błaszki są jedną z nielicznych
gmin w kraju, gdzie radni nie podjęli do końca
marca br. uchwały pozwalającej bez przeszkód
wprowadzić reformę oświaty. Inaczej mówiąc
nie zgodzili się na utworzenie Szkół Podstawowych w Błaszkach, Gruszczycach i Kalinowej
z oddziałami gimnazjalnymi, co dałoby możliwość przeniesienia siedzib szkół podstawowych do gimnazjów, które dotychczas nie były
siedzibami podstawówek. O konsekwencjach
braku wspomnianej uchwały informował radnych, gdy był czas na zmianę, burmistrz i Łódzki
Kurator Oświaty, który przyjechał do Błaszek.
Bezskutecznie. Zgodnie z ówczesnym stanowiskiem Rady Miejskiej w Błaszkach uczniowie
gimnazjów mieli pozostać, aż do wygaśnięcia, w
pustoszejących budynkach, a pozostali tłoczyć

się w zwiększonych, bo od września 8-letnich
podstawówkach. Burmistrz Karol Rajewski uważa, że taka decyzja rajców musiała się spotkać
z aprobatą nie tylko szkolnych środowisk, gdyż
ani dyrekcja, ani grono pedagogiczne, ani rodzice
nie protestowali.
Ministerstwo podpłynęło szalupą, bo merytoryczne rozmowy w stolicy doprowadziły do
zrozumienia specyfiki błaszkowskiej oświaty
i wsparcia samorządu przy rozwiązaniu problemów prawnych dotyczących funkcjonowania
szkół w gminie. Trzy dni po spotkaniu do burmistrza dotarło pismo, w którym MEN podał
procedury, wskazówki i wytyczne. W przypadku
szkół z nieuporządkowanym stanem prawnym
(nie posiadają aktów założycielskich) burmistrz
może zdaniem ministerstwa wydać zaświadczenie, że dana szkoła formalnie istnieje. Burmistrz
ma przyzwolenie resortu na uznanie „aktów
przekształcenia” z 1999 roku za akty założycielskie szkół. Z kolei obwody szkół w przypadku
braku aktów założycielskich burmistrz może
określić na podstawie uchwał gminy, w których
zostały podane. Ministerstwo wskazało także
drogę postępowania odnośnie szkół w Łubnej
i we Włocinie, które mają adresy prywatnych
posesji. W tych przypadkach burmistrz może
podać nazwę miejscowości i numer ewidencyjny
nieruchomości, na której znajdują się prawdziwe
siedziby szkół.
Naprawa tych oczywistych nieprawidłowości
stała się łatwiejsza niż brak wspomnianej wcześniej uchwały radnych obecnej kadencji, która by
przyzwalała na utworzenie Szkół Podstawowych
w Błaszkach, Gruszczycach i Kalinowej z oddziałami gimnazjalnymi. Ministerstwo stanęło na
stanowisku, że zmiana siedziby szkoły (fizyczne
przeniesienie siedziby szkoły do budynku do-

tychczas niebędącego siedzibą tej szkoły) wymaga zastosowania procedury opisanej w art. 89
ustawy – Prawo oświatowe. Oznacza to, że zmian
organizacyjnych dotyczących gimnazjów można
dokonać z ostatnim dniem roku szkolnego, a organ
prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia lub włączenia gimnazjum do szkoły innego typu, zawiadomić
o swych zamiarach rodziców uczniów i właściwego kuratora oświaty oraz uzyskać jego pozytywną
opinię w formie postanowienia, na które służy zażalenie do ministra edukacji narodowej.
Tymczasem Rada Miejska w Błaszkach na
sesji 22 czerwca br. postanowiła naprawić swój
błąd i podjęła uchwały o zmianie siedziby Szkoły Podstawowej w Błaszkach i przekształceniu
dotychczasowych 6-letnich Szkół Podstawowych w Gruszczycach, Błaszkach oraz Kalinowej w 8-letnie podstawówki. Wojewoda łódzki
nie zakwestionował ich, więc jednocześnie nie
podzielił stanowiska ministerstwa, że zgodnie
z prawem radni mogli to zrobić, ale pół roku
wcześniej. Ta dwoistość jeszcze bardziej skomplikowała sytuację w błaszkowskiej oświacie.
Nie wiadomo też, co będzie ze szkołą w Łubnej,
gdyż od nowego roku szkolnego miałoby do niej
uczęszczać tylko 17 dzieci (w klasach: II, IV i V
w ogóle nie ma uczniów). Na dodatek 29 maja br.
zrezygnowała z pracy dyrektor placówki.
Pozostaje również zagospodarowanie błaszkowskiego gimnazjum. – Ze względu na dużą
powierzchnię budynku, wychodząc naprzeciw
potrzebom mieszkańców naszej gminy i po konsultacji z kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej zdecydowaliśmy o przeniesieniu na
pierwsze piętro gimnazjum Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej i świetlicy środowiskowej dla
dzieci oraz młodzieży – wyjaśnia Karol Rajewski,
burmistrz Błaszek. – Będzie tam również zorganizowany dom dziennego pobytu dla osób starszych
i sale do zajęć sportowo-rekreacyjnych. Instytucja
ta będzie miała oddzielne i niezależne wejście od
drugiej strony budynku. 
BIS

MIESZKAŃCY ZAAPELOWALI, ALE CZY SIĘ PODPISALI?
Apel mieszkańców Błaszek i gminy, rodziców dzieci
uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Błaszkach oraz rodziców dzieci z Publicznego Gimnazjum
w Błaszkach wpłynął do błaszkowskiego magistratu 12 czerwca. Zainteresowani zażądali, by burmistrz
opracował i upublicznił, w ciągu dwóch tygodni, sieć
szkół podstawowych i gimnazjów, która będzie obowiązywać w gminie od 1 września br.
Podpisujący się pod apelem wiedzą, że Rada
Miejska w Błaszkach nie podjęła uchwały w sprawie
dostosowania sieci szkół w gminie do nowego ustroju

szkolnego. Uważają, że pomimo tego siedziba Szkoły
Podstawowej w Błaszkach może być zorganizowana
w dwóch budynkach – podstawówki i gimnazjum. Popierający apel nie zgadzają się, aby dzieci były stłoczone w dotychczasowej podstawówce. Chcą, by uczyły
się w „godnych warunkach, w odnowionych salach
lekcyjnych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt
multimedialny, by miały świetlicę i stołówkę”. Stanęli
też po stronie nauczycieli, których niepewna sytuacja
wzięła się z braku wspomnianej uchwały błaszkowskich radnych. Zażądali wstrzymania wprowadzenia

na pierwsze piętro gimnazjum Gminno-Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Błaszkach.
Dokument sygnowały: Wioletta Przybylska, przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej
w Błaszkach i Agnieszka Płuciennik, przewodnicząca
Rady Rodziców przy Publicznym Gimnazjum w Błaszkach. Do pisma zostało dołączonych 1458 podpisów
mieszkańców. I właśnie te podpisy, ze względu na łudzące podobieństwo wielu z nich, wzbudziły wątpliwości. Burmistrz Błaszek powiadomił prokuraturę, która
ma zbadać autentyczność podpisów. 
MAL
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parafia

Fatimskie wydarzenie
w Chrzanowicach
N

a terenie Parafii p.w. św. Anny w Błaszkach
znajduje się kilkadziesiąt kapliczek, krzyży
i figur przydrożnych. Te znaki wiary są wkomponowane w nasz krajobraz i dodają uroku przestrzeni. Są one wyrazem wiary i miłości do Boga;
świadczą o naszej kulturze i bogactwie ducha.
Każda kapliczka czy krzyż przydrożny to inna
historia i inne dziękczynienie. Są one na początku
wioski i w jej środku, czasami jak zwornik łączą
wioski ze sobą, ale nade wszystko celem ich jest
łączenie ludzi, jednanie zwaśnionych i zachęta do
zgody we wspólnocie.
Odkąd jestem proboszczem parafii p.w. św.
Anny w Błaszkach dane mi było dokonać, w obecności licznie zgromadzonych wiernych, poświęcenia kilku nowych lub odnowionych krzyży i kapliczek przydrożnych w tutejszej parafii; między
innymi kapliczki w Gzikowie (17 lipca 2011 r.) i kapliczki z krzyżem w Żelisławiu (9 września 2012 r.).
W sobotę – 13 maja 2017 roku, dokładnie
w dniu setnej rocznicy pierwszego Objawienia
Matki Bożej w Fatimie, przy pięknej pogodzie,
miałem radość poświęcenia kolejnej przydrożnej
kapliczki w miejscowości Chrzanowice. Wydarzenie to wpisało się równocześnie w parafialny
obchód ogólno kościelnego jubileuszu 100-lecia
Objawień Fatimskich.
W Chrzanowicach za rzeką, na zakręcie przy
drodze do wąwozu stoi kapliczka z kutym, me-

talowym krzyżem osadzonym na betonowym
cokole, na którym wygrawerowano napis „Bogu
na chwałę, fundatorowie: wieś Chrzanowice,
przewodniczący W. Pawlak. 1924 rok”. Przy tej
kapliczce od wielu już lat w miesiącu maju spotykają się pobożni ludzie na modlitwie loretańskiej
i śpiewach poświęconych Maryi. Pewnego dnia
zrodził się pomysł, aby przy kapliczce, u stóp
Jezusa Ukrzyżowanego, zajęła również swoje
miejsce Jego Matka Maryja. Jubileusz 100-lecia
objawień fatimskich, który w tym roku przeżywamy, stał się stosowną okazją i bodźcem do tego,
aby pomysł ów wcielić w życie. Należało więc
wziąć się do pracy, aby zrealizować zaplanowane
dzieło.
Najpierw trzeba było mieć wizję całego przedsięwzięcia i obmyślić plan działania. Następnie
zakupić i zgromadzić stosowny materiał potrzebny do wykonania zarówno samej kapliczki, jak
i jej otoczenia (zakupienie figurki fatimskiej, wykonanie metalowej konstrukcji zabezpieczającej
figurkę Matki Bożej i oszklenie jej, przywiezienie
i rozplantowanie ziemi oraz zakupienie i posadzenie ozdobnych drzewek wokół kapliczki, pokrycie
części placu przed kapliczką odpowiednią kostką
brukową, wykonanie i zamontowanie ławeczki,
a w końcu udekorowanie flagami i kwiatami całego otoczenia kapliczki). Wreszcie, po wielu trudach i przeciwnościach, przy sporym nakładzie

FOT. JAN KOŁODZIEJCZYK

W poświęceniu ubogaconej kapliczki wzięło udział kilkadziesiąt osób świeckich i trzech kapłanów

pracy i środków finansowych, z pomocą niektórych osób udało się zaplanowane dzieło wykonać.
Ostatnim i najważniejszym wydarzeniem, wieńczącym wspomniane dzieło, było uroczyste poświęcenie odnowionej i rozbudowanej kapliczki
Chrystusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Fatimskiej w Chrzanowicach, w którym uczestniczyło
trzech kapłanów i kilkadziesiąt osób świeckich,
głównie mieszkańców Chrzanowic. Na początku
głos zabrała Maria Szymochniak z Chrzanowic,
będąca inicjatorką i realizatorką całego przedsięwzięcia. Przywitała wszystkich zgromadzonych i wyraziła wdzięczność tym, którzy wsparli
ją fizycznie i duchowo w realizacji odnowienia
i rozbudowy kapliczki, a wszystkim za przybycie i obecność. Następnie przedstawiła historię
wykonanych prac związanych z odnowieniem
i rozbudową kapliczki i poprosiła w imieniu
mieszkańców Chrzanowic o poświęcenie nowej
figurki Matki Bożej Fatimskiej oraz całej odnowionej kapliczki. Zaprosiła też jak największą
ilość osób na maryjną modlitwę, codziennie
w maju o godzinie 19 przy nowo poświęconej kapliczce. Po akcie poświęcenia i wypowiedzeniu
modlitewnego wiersza miało miejsce ucałowanie
figurki MBF przez księży i wszystkich zebranych.
Następnie dzieci w specjalnych strojach fatimskich odczytały wierszyki i złożyły Matce Bożej
kwiatki. Potem wszyscy odmówili dziesiątek różańca świętego i odśpiewali pieśń fatimską. Na koniec każdy z uczestników miał możliwość wpisania się do pamiątkowej kroniki wsi Chrzanowice.
W modlitewnym wierszu, z głębokim wzruszeniem wypowiedzianym po akcie poświęcenia,
padły wymowne słowa z ust Marii Szymochniak:
„...W Twe Matczyne dłonie troski naszej wsi składamy, prosząc byś się za nami u Syna wstawiała,
z pokorą i ufnością z całych sił błagamy, byś nam
miłość i zgodę sąsiedzką upraszała”.
Zgodnie z tą modlitwą należy życzyć, aby
nowo poświęcona kapliczka, wkomponowana
w lokalny krajobraz i dodająca mu uroku, będąca
wyrazem naszej wiary i miłości do Boga, zawsze
była miejscem modlitwy i przemiany serc, a nade
wszystko, by łączyła ludzi zwaśnionych i zachęcała do zgody we wspólnocie.
Jako pasterz parafii dziękuję z całego serca
wszystkim, którzy dbają o przydrożne znaki naszej chrześcijańskiej wiary i narodowej kultury
oraz zachęcam innych parafian, aby modlili się
przy swoich przydrożnych krzyżach i kapliczkach i o nie dbali. Jest bowiem w naszej parafii
jeszcze wiele przydrożnych znaków chrześcijańskiej wiary, które można i warto materialnie
odnowić i duchowo ożywić. Bogu na chwałę,
a ludziom na pożytek!
KS. JERZY MIKOŁAJEWSKI
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Agnieszka i Robert na ślubnym kobiercu

ZDARZYŁO SIĘ

FOT. WOJTEK KURCZEWSKI

Rolnik
znalazł
żonę
Byłabym zadowolona, gdyby nasza znajomość przybrała barwę miłości.
Delikatnie o swym pragnieniu wypowiedziała się Agnieszka Mańka
z Łubnej Jakusy w telewizyjnym programie „Rolnik szuka żony”.
To było dwa lata temu. Dziś z Robertem są małżeństwem i mają syna.

A

gnieszka zobaczyła Roberta Filochowskiego w wielkanocnym odcinku. I wysłała zgłoszenie. – Nie bez obaw, bo należę do spokojnych
osób, a tu od razu telewizja! A może obejdzie się
bez niej? – rozmyślała.
W ciągu paru dni odezwali się realizatorzy
programu. Zaprosili dziewczynę do Warszawy
na podpisanie umowy. – Pojechałam z myślą, że
się zastanowię – przyznaje. – Usłyszałam, że Robert z 10 kandydatek wybierze tylko 3 i je zaprosi
do domu. Wtedy uznałam, że spróbuję.
Niespodziewanie dla siebie znalazła się w tej
trójce. I wyruszyła z rodzinnej Łubnej do Milewa Wielkiego na Mazowszu. Pokonała 370 kilometrów i 2 rywalki. – Ku mojemu zaskoczeniu
i zdziwieniu Robert wybrał mnie – uśmiecha się
dziewczyna. – Potem mówił, że moje zachowanie
było najbardziej autentyczne, zauważył wspólne upodobania, zainteresowania, podobny charakter.

FOT. ROBERT FILOCHOWSKI

Agnieszka z ulubioną klaczą o imieniu Ruda

Trzy kandydatki spędziły w Milewie Wielkim
pięć dni. Dały się poznać przy pracy w gospodarstwie i podczas organizowanych przez Roberta
rozrywek. Mieszkały w jego domu na prawach
domowników.
Potem telewizja zaprosiła Agnieszkę i Roberta do Kielc. Było też nagranie w Grudziądzu.
Już wiedzieli, że do siebie pasują. Spotykali się
indywidualnie, poza programem „Rolnik szuka
żony”. W jednym z odcinków Robert powie: –
Działamy na siebie. Serce podpowiada dobrze,
a ja się go słucham. Jest chemia, rozumiemy się.
Już mi utkwiła podczas pisania listów. Rok, dwa
i finał powinien być szczęśliwy, czyli małżeństwo.
– Po programie finałowym, który odbył się
w październiku myśleliśmy o zaręczynach –
wspomina Agnieszka.
Odbyły się w grudniu 2015 roku. – Robert
przyjechał do mnie w mikołajki – opowiada
Agnieszka. – Zorganizował tę niespodziankę
z moim bratem Karolem. Była też mama i babcia.
Dla kobiet przygotował kwiaty, dla brata coś mocniejszego, a dla mnie pierścionek.
Przywiózł też ze sobą dobre wrażenie – dodała
podczas programu mama Agnieszki.
Zaczęły się przygotowania do ślubu. Ze względu na dzielącą ich odległość Agnieszka i Robert
chcieli go mieć jak najszybciej. I stało się zgodnie
z ich życzeniem. Ktoś zrezygnował i zwolnił się
termin. Ślub odbył się w mazowieckiej parafii
Piski 2 kwietnia 2016 roku. Młodzi zaprosili 400
gości. Na weselu bawiło się 300.
– Oprócz rodziny, znajomych mieliśmy całą
ekipę telewizyjną i uczestników programu –
wymienia Agnieszka. – W rodzinnych stronach

Roberta jest też taki zwyczaj, że zaprasza się całą
wieś. Tak też zrobiliśmy. Bawiliśmy się do białego
rana.
Jakie jest Milewo Wielkie, gdzie mieszka
Agnieszka? Małe, bo znajduje się tylko 25 domów. – Na pewno inni są tutaj ludzie – sumuje. –
Bardziej pozytywnie nastawieni. Też mają dużo
obowiązków i zajęć, ale są bardziej zadowoleni z
życia. Wokół znajduje się mnóstwo zieleni, łąk,
żurawi i bocianów. Sercem jestem za moją miejscowością, gdzie znałam wszystkie ścieżki. Ciągnie mnie do rodziny, przyjaciół i znajomych, ale
w nowym miejscu czuję się dobrze. Mieszkamy w
dużym domu z rodzicami męża. Dogadujemy się.
Agnieszka dodaje, że w okolicy jest wielu kawalerów. Mądrych, fajnych, zamożnych, którzy
nie mogą znaleźć drugiej połówki.
Robert Filochowski jeszcze przed ślubem prowadził hodowlę krów mlecznych. Gospodarstwo
ma duże i zmechanizowane. Jest zadowolony, że
spotkał dziewczynę, która chce pracować w gospodarstwie.
Program „Rolnik szuka żony” mnie przerastał
– nie kryje Agnieszka. – Nie byłam przygotowana, że będzie mnie oglądać cała Polska. Ekipa telewizyjna była bardzo sympatyczna. Do tej pory
mamy kontakt, odwiedzają nas. Zapraszają też do
różnych programów, ale życie telewizyjnie nie
jest dla nas. Najważniejsze, że jesteśmy z Robertem razem.
Jednocześnie Agnieszka dodaje, że ten telewizyjny czas wspomina miło. Poznała nowych ludzi, inne środowisko. Uważa, że gdyby nawet nie
doszło do małżeństwa, to warto było spróbować.
– Program „Rolnik szuka żony” jest bardzo fajny
– kończy z uśmiechem. – Polecam zainteresowanym, żeby nie wahali się skorzystać.
Agnieszka i Robert Filochowscy doczekali się
w tym roku syna. Tomek urodził się 18 marca.
Niedługo odbędą się chrzciny.
BIS
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ROCZNICE / ZDROWIE

HARMONOGRAM PRACY APTEK

Uczciliśmy
rocznice

Obchodziliśmy 7. rocznicę katastrofy smoleńskiej i 77 zbrodni w Katyniu.
Pamiętaliśmy o 226. święcie Konstytucji 3 Maja.

P

rzed Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej i Zbrodni Katyńskiej w Błaszkach
spotkaliśmy się 10 kwietnia. Oddaliśmy hołd
pomordowanym w Katyniu, złożyliśmy kwiaty
i zapaliliśmy 96 zniczy upamiętniających tych,
którzy zginęli tragicznie pod Smoleńskiem. Nie
zabrakło radnych z klubu PSL, burmistrza Błaszek, delegacji ze szkół podstawowych i gimnazjów, druhów i druhen z OSP Błaszki, harcerzy,
przedstawiciela Młodzieżowej Rady Doradczej

burmistrza, pracowników urzędu oraz mieszkańców.
Hymn narodowy odegrała miejscowa orkiestra dęta. Piotr Rolirat, dyrektor Szkoły Podstawowej w Błaszkach odczytał apel pamięci, wymieniając z imienia i nazwiska ofiary katastrofy
lotniczej i zbrodni katyńskiej. Zebrani wokół pomnika uczcili ofiary minutą ciszy.
Obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęliśmy mszą świętą za Ojczyznę i strażaków w związku z przypadającym
4 maja Dniem Strażaka. Nabożeństwo odprawił ks. wikariusz Marcin Szymczak. We mszy
uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych:
Karol Rajewski, burmistrz Błaszek, radni miejscy
z przewodniczącą Agnieszką Bieńkowską, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Doradczej, delegacje, poczty sztandarowe jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych, Polskiego Stronnictwa Ludowego, szkół, a także sołtysi i licznie przybyli parafianie.
Pod pomnikiem Bohaterom Tej Ziemi Miejska
Orkiestra Dęta zagrała hymn narodowy, a delegacje złożyły kwiaty. Obchody zakończyły się
uroczystym odprowadzeniem sztandarów na
plac przed budynkiem dworca PKS w Błaszkach,
gdzie burmistrz podziękował delegacjom za
udział w obchodach.
RED.

REHABILITACJA W CENTROMEDZIE

naciągnięcia, naderwania mięśni i więzadeł, obrzęki
limfatyczne pourazowe i po zabiegach onkologicznych, wady postawy, skoliozy, wady stóp, kolan oraz
halluksy.
Wśród skutecznych metod terapeutycznych
oprócz różnorodnych masaży w przychodni stosowane będą nowoczesne techniki. Nie zabraknie też
krioterapii.
Z zabiegów będzie można skorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przychodni. MAL

Przychodnia lekarska Centromed w Błaszkach od
września uruchamia zabiegi rehabilitacyjne dla dzieci
i dorosłych. Najmłodsi pacjenci mogą liczyć na zajęcia korekcyjne dotyczące wad postawy włącznie
z indywidualną terapią, która również znajdzie się
w ofercie dla dorosłych. Centromed proponuje leczenie wielu schorzeń w tym m.in.: bóle stawów, kręgosłupa, migrenowe, kurcze łydek, dolegliwości ścięgna
Achillesa, skręcenia, zwichnięcia, złamania, krwiaki;
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Przypominamy harmonogram pracy aptek w gminie
Błaszki, w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od
pracy w sierpniu i wrześniu 2017 roku. Apteka dyżur nocny
rozpoczyna wraz z rozpoczęciem godziny bezpośrednio następującej po godzinie zakończenia pracy w trybie
dziennym, zaś kończy wraz z końcem godziny bezpośrednio poprzedzającej godzinę rozpoczęcia przez aptekę
pracy w trybie dziennym. Apteka pracująca w systemie
całodobowym począwszy od pierwszej godziny pracy
czynna jest nieprzerwanie aż do zakończenia godziny
bezpośrednio poprzedzającej godzinę odpowiadającą
godzinie rozpoczęcia pracy w następnej dobie.
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych
w gminie Błaszki uchwaliła Rada Powiatu Sieradzkiego. Jest to dokument obowiązujący, gdyż nie
został zakwestionowany.
SI ER P I EŃ
Apteka Prywatna ul. Sieradzka 4
Godziny otwarcia:
8.00-20.00 (poniedziałek-piątek)
8.00-15.00 (sobota)
Pracuje całodobowo w następujące dni:
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 sierpnia
Apteka Prywatna „NOVA” ul. Sieradzka 59
Godziny otwarcia:
7.00-20.00 (poniedziałek-piątek)
8.00-14.00 (sobota)
Pracuje całodobowo w następujące dni:
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 sierpnia
Apteka „ARNIKA” Błaszki pl. Niepodległości 5
Godziny otwarcia:
8.00-19.00 (poniedziałek-piątek)
8.00-14.00 (sobota)
Pracuje całodobowo w następujące dni:
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 sierpnia
Apteka „Pod Fontanną” Błaszki, Gruszczyce 109 A
Godziny otwarcia:
8.00-19.30 (poniedziałek-piątek)
8.00-14.00 (sobota)
Pracuje całodobowo w następujące dni:
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 sierpnia
W R ZESI EŃ
Apteka Prywatna ul. Sieradzka 4
Godziny otwarcia:
8.00-20.00 (poniedziałek-piątek)
8.00-15.00 (sobota)
Pracuje całodobowo w następujące dni:
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 września
Apteka Prywatna „NOVA” ul. Sieradzka 59
Godziny otwarcia:
7.00-20.00 (poniedziałek-piątek)
8.00-14.00 (sobota)
Pracuje całodobowo w następujące dni:
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 września
Apteka „ARNIKA” Błaszki pl. Niepodległości 5
Godziny otwarcia:
8.00-19.00 (poniedziałek-piątek)
8.00-14.00 (sobota)
Pracuje całodobowo w następujące dni:
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 września
Apteka „Pod Fontanną” Błaszki, Gruszczyce 109 A
Godziny otwarcia:
8.00-19.30 (poniedziałek-piątek)
8.00-14.00 (sobota)
Pracuje całodobowo w następujące dni:
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 września

ZBLIŻENIA
I stało się. Urząd Gminy i Miasta
w Błaszkach funkcjonuje jako
Urząd Miejski w Błaszkach.
Nareszcie jest jak należy. Warto
było. Dla prestiżu, splendoru,
normalności. I w zgodzie z prawem.

W

iele mnie to kosztowało nerwów, ale udało się dokonać tej „rewolucji” – przyznaje
Karol Rajewski, burmistrz Błaszek, który przez
kilkanaście miesięcy zabiegał o prawidłowe nazewnictwo. – Z zadowoleniem patrzę na nowy
szyld.
Na elewacji magistratu pojawił się 1 maja.
Zostały też zmienione urzędowe tablice. Teraz
mieszkańcy mają Urząd Miejski w Błaszkach,
Radę Miejską w Błaszkach i burmistrza Błaszek.
Dla nich modyfikacja nie łączy się z kosztami. Nie
mają też obowiązku wymiany dowodów osobistych wydanych przez burmistrza Gminy i Miasta Błaszki.
Nazwa jednostki Gmina i Miasto Błaszki była
sprzeczna z ustawą o samorządzie gminnym.
Wynika to jasno z obwieszczenia prezesa Rady
Ministrów z 29 czerwca 2010 roku w sprawie
wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład
województw. Dokument wskazuje, że burmistrz
nie musi wydawać zarządzenia dotyczącego nazwy gminy, jej organów i urzędu. Kwestie te są
uregulowane we wspomnianym obwieszczeniu.
A skoro tak, to należy je stosować.
Dlaczego więc droga do metamorfozy nazewnictwa w Błaszkach trwała kilkanaście miesięcy?
Otóż służby wojewody łódzkiego zasugerowały,
aby prawidłowe nazwy gminy, jej organów, choć
wynikają wprost z obowiązującego prawa, znalazły się w statucie gminy uchwalanym przez
błaszkowskich radnych. Ci przez kilkanaście

Burmistrz Karol Rajewski długo zabiegał o zmianę magistrackiego szyldu

To nie była

kosmetyczna zmiana
miesięcy pracowali nad dostosowaniem statutu
do obowiązujących przepisów. Nie obyło się bez
kłopotów i oporów, ale rajcy przyjęli ostatecznie
nowy statut. Teraz trwa procedura dostosowania
prawidłowego nazewnictwa.
– Choć zmiany, hipotetycznie, mogłyby być
wprowadzone z dnia na dzień, to wieloletnią
ignorancję władz wobec obowiązujących przepisów trzeba będzie naprawiać przez kilka miesię-

cy – nie ma wątpliwości burmistrz Karol Rajewski. – Transformacja nazwy gminy, jej organów
i urzędu, to nie tylko zmiana wizerunkowa,
ale i formalna, która jest bardzo czasochłonna.
O wszystkich wprowadzanych przekształceniach będziemy informować mieszkańców na
bieżąco. Na dobry początek zmieniliśmy tytuł
naszej witryny internetowej.

Błaszek, zgłoszonym do budżetu obywatelskiego
2018 roku podczas jej ostatniego posiedzenia. Projekt zakłada zamontowanie przy Urzędzie Miejskim
w Błaszkach, tuż obok parku ławeczki solarnej
z dostępem do Internetu, możliwością ładowania
telefonów komórkowych za pomocą wejść USB
i ładowarki indukcyjnej. Ten futurystyczny element
infrastruktury pracowałby ekologicznie, wykorzystując energię słoneczną. Ławeczka zapewniłaby ciągłe
ładowanie urządzeń przez minimum dziesięć godzin
dziennie i mogłaby działać przez trzy doby bez słońca.
W imieniu Młodzieżowej Rady Doradczej wniosek,
poparty przez mieszkańców Błaszek złożył Albert
Kieremkampt.
Jeśli projekt zostanie pozytywnie zweryfikowany
w magistracie i przez specjalnie powołany Zespół ds.
budżetu obywatelskiego, to trafi na ostateczną listę
i będzie można na niego zagłosować już w październiku.
Więcej informacji na temat błaszkowskiego
budżetu obywatelskiego można znaleźć na stro-

nie www.blaszki.pl. Pytania i wątpliwości rozwiewa
pracownik urzędu Dominik Drzazga. Można dzwonić
na numer telefonu 43 829 09 34 lub spotkać się osobiście w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Błaszkach.

MODESTA

BUDŻET OBYWATELSKI PO RAZ DRUGI
Ruszyła druga edycja błaszkowskiego budżetu
obywatelskiego. Mieszkańcy mają do wydania
w przyszłym roku 50 tysięcy złotych. Na przedsięwzięcia służące miejskiej wspólnocie i wcześniej
przez nią zaakceptowane.
Koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych. I przede wszystkim zyskać
poparcie mieszkańców miasta, którzy najlepiej znają
potrzeby swojej okolicy, noszą w sobie chęć zmian.
Fundusze przeznaczone na budżet obywatelski
pochodzą z budżetu gminy Błaszki. Obecnie trwa weryfikacja złożonych przez mieszkańców wniosków. 22
sierpnia będzie upubliczniona lista zgłoszonych projektów. Błaszkowianie będą się mogli z nimi zapoznać, by
na wybrane przez siebie zagłosować w dniach od 2 do
6 października. Do 13 października będą znane projekty, które znalazły największe uznanie u mieszkańców
miasta, a tym samym zostaną zrealizowane.
Warto jeszcze wspomnieć o nowatorskim pomyśle Młodzieżowej Rady Doradczej burmistrza

MAL

Ostatnie posiedzenie Młodzieżowej Rady
Doradczej z burmistrzem dotyczyło między
innymi budżetu obywatelskiego

••• Czasopismo mieszkańców Gminy Błaszki

9

WOKÓŁ NAS

W WOJEWÓDZTWIE BYLI TRZECI.
W POWIECIE ZWYCIĘŻYLI

Najlepsi biegacze
Jak widać biegaczy nie brakowało podczas zawodów

W XXIV Międzyszkolnych Biegach Przełajowych Po zdrowie” we Włocinie
”
uczestniczyło prawie 100 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Organizatorem
sportowej rywalizacji, która miała miejsce 18 maja była Szkoła Podstawowa we
Włocinie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz Błaszek.

W

organizację biegów włączyła się rada
rodziców i druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Włocinie. Oprócz gospodarzy do zawodów stanęły drużyny z podstawówek w: Gruszczycach, Błaszkach, Kalinowej,
Trzcince, Brzezinach, Kwaskowie, Sędzimirowicach, Sobiesękach i Domaniewie oraz gimnazjów
w: Kalinowej, Gruszczycch i Błaszkach.
Trasa biegów przełajowych została wyznaczona w pobliskim lesie. Uczniowie ze szkół podstawowych rywalizowali na dystansach 400, 500
i 600 metrów, a gimnazjaliści ścigali się na odcinku 800 metrów dziewczęta, 1000 metrów chłopcy.
W rywalizacji drużynowej w kategorii szkół
podstawowych zwyciężyła Szkoła Podstawowa
z Błaszek, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Brzezin, a trzecie miejsce przypadło
Szkole Podstawowej w Gruszczycach. Natomiast
w klasyfikacji drużynowej w kategorii gimna-

SPOTKANIA W ALBERTÓWCE
Już po raz 19. w wojkowskiej Albertówce odbyły się
tygodniowe wczasorekolekcje dla osób niepełnosprawnych. Uczestniczyło w nich 18 młodych ludzi,
którymi opiekowali się głównie wolontariusze. Tak, jak
w poprzednich latach, pierwsze dni były przeznaczone
na rekolekcje, a pozostałe miały charakter wypoczynkowy. W programie był wyjazd na Jasną Górę autokarami bezpłatnie udostępnionymi przez gminę Błaszki.
Nad sprawami organizacyjnymi czuwała Marta Dionizy,
która jest związana z Albertówką od 14 lat.
Tegoroczne spotkanie obfitowało w wiele atrakcji, możliwych dzięki pomocy licznych dobrodziejów.
Jednym z nich był Karol Rajewski burmistrz Błaszek,
który przekazał na wczasorekolekcje 6 tys. zł. Zakończyły się one kiermaszem wypieków własnoręcznie
przygotowanych przez uczestników. Uzyskany dochód zasili budżet przyszłorocznego, jubileuszowego,
bo 20 spotkania w Albertówce.
Inicjatorem wczasorekolekcji był ks. Ryszard Krakowski, wówczas wikariusz w parafii Niepokalanego

10

KURIER BŁASZKOWSKI •••

zjów najwyżej na podium uplasowali się zawodnicy z Gruszczyc, drugie miejsce zdobyli gimnazjaliści z Kalinowej, trzecie przypadło uczniom
z Błaszek.
Z kolei w klasyfikacji indywidualnej podstawówek na 400 metrów dziewcząt zwyciężyła Nikola Kłys (Gruszczyce), a wśród chłopców Łukasz
Słowiński (Kalinowa). Na 500 metrów w grupie
dziewcząt palmę pierwszeństwa wywalczyła
Weronika Stępień (Błaszki), a w gronie chłopców
Mateusz Pędziwiatr (Trzcinka). Z kolei 600 metrów najszybciej pokonali w kategorii dziewcząt
Agata Wasilewska (Włocin), a w grupie chłopców Oskar Marciniak (Gruszczyce).
Tymczasem w klasyfikacji indywidualnej gimnazjów na dystansie 800 metrów (dziewczęta) najlepsza była Wiktoria Nowak (Kalinowa). Wśród
chłopców 1000 metrów w najkrótszym czasie pokonał Wiktor Walczak (Gruszczyce).
RED.

Poczęcia NMP w Wojkowie. Wraz z parafianami wyremontował opuszczoną organistówkę i zorganizował
w niej pierwsze spotkanie dla osób niepełnosprawnych z parafii i okolic. Przez kolejne lata duszpasterze
z młodzieżą i powstałym Katolickim Stowarzyszeniem „Rodzina” kontynuują to dzieło we wspomnianym budynku, który został nazwany Albertówką.
MAL

Uczestnicy wczasorekolekcji w wojkowskim
kościele

Kinga Przezdzięk, Weronika Przezdzięk i Wiktor
Wyrębski, czyli drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Kwaskowie, reprezentując powiat sieradzki na
wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zajęła trzecie miejsce. Zawody odbyły się 12 maja na terenie
ośrodka WORD w Piotrkowie Trybunalskim.
Wraz z 20 szkołami podstawowymi z naszego
województwa walczyli o Puchar Wojewody Łódzkiego
Zbigniewa Rau. Każdy uczestnik musiał zmierzyć się
z testem dotyczącym przepisów ruchu drogowego,
wykazać się umiejętnością poruszania się w ruchu
miejskim przejeżdżając przez specjalnie przygotowane
rowerowe miasteczko i pokonać rowerowy tor przeszkód. Uczestnicy udzielali również pierwszej pomocy
przedmedycznej poszkodowanemu w wypadku.
Zanim uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Kwaskowie zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego wspomnianego konkursu zajęli pierwsze miejsce w eliminacjach powiatowych, zdobywając Puchar Komendanta Powiatowego Policji
w Sieradzu. To dało zwycięskiej drużynie możliwość
rywalizacji na poziomie wojewódzkim.
ANNA BALCERZAK, NAUCZYCIEL I OPIEKUN DRUŻYNY

Uczniowie otrzymali dyplomy i nagorody

ODPUSTOWE UROCZYSTOŚCI
Tegoroczna uroczystość odpustowa ku czci św.
Stanisława Biskupa i Męczennika, patrona parafii
w Gruszczycach miała szczególny charakter. Mszy
przewodniczył i wygłosił homilię biskup senior Stanisław Napierała, który poświęcił również sztandar
Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Gruszczycach. Uczestniczyli również kapłani z błaszkowskiego dekanatu na czele z ks. kanonikiem Jerzym Mikołajewskim.
W uroczystości wziął udział Karol Rajewski, burmistrz Błaszek, Dawid Woźniak, członek Młodzieżowej Rady Doradczej, pracownicy Urzędu Miejskiego
w Błaszkach, uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne
i pracownicy Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła
II w Gruszczycach na czele z dyrektorem Markiem Musielskim. Były też poczty sztandarowe OSP Gruszczyce
i OSP Równa oraz licznie zgromadzeni parafianie. Przypomnijmy, że Rada Gminy i Miasta Błaszki na swoim
ostatnim, historycznym posiedzeniu w kwietniu br.
z inicjatywy księdza Przemysława Wierzbickiego, proboszcza parafii Gruszczyce i na wniosek rady rodziców,
rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego podjęła uchwały o nadaniu sztandaru i imienia św. Jana
Pawła II Szkole Podstawowej w Gruszczycach. RED.

GRUSZCZYCKA STRAŻ MA 100 LAT
Uroczystość z okazji 100-lecia powstania
OSP Gruszczyce odbyła się 16 lipca 2017 roku
w Gruszczycach. W kościele pw. św. Stanisława,
w samo południe, była odprawiona msza św.
w intencji strażaków OSP Gruszczyce. Uczestniczył
w niej Karol Rajewski, burmistrz Błaszek i Mariusz
Bądzior, starosta sieradzki.
Po nabożeństwie zasłużeni druhowie zostali uhonorowani odznaczeniami. Jednostka OSP
Gruszczyce cieszy się tytułem „Zasłużony dla Ziemi
Sieradzkiej” nadanym przez Radę Powiatu Sieradzkiego. Po części oficjalnej rozpoczęło się wspólne
biesiadowanie.
OSP Gruszczyce ma bogatą historię. Rozpoczęła się w 1917 roku, gdy funkcję komendanta Straży
Ogniowej objął Leon Małecki, który przygotowywał
druhów nie tylko do walki z żywiołem, ale i z wrogiem podczas trwającej wówczas I wojny światowej.
Na przestrzeni wieku druhowie tej jednostki służyli
nie tylko mieszkańcom wsi Gruszczyce, Cienia i Sarny, z których pochodzą członkowie OSP Gruszczyce, ale całej gminie Błaszki. Dla wielu rodzin bycie
strażakiem ochotnikiem w tej jednostce, to już wielopokoleniowa tradycja.
Przypomnijmy, że trwa remont gruszczyciej strażnicy. Na ten cel mieszkańcy sołectwa Gruszczyce
przeznaczyli już fundusze sołeckie z trzech ostatnich
lat, wydatkując 49.297 zł. W tym roku także sołectwo
Sarny-Zaborów przekazało cały fundusz sołecki,
czyli 10.254 zł na remont i wymianę stolarki okienno-drzwiowej w strażnicy.
Jak już wspomnieliśmy druhowie tejże jednostki
służyli m.in. mieszkańcom sołectwa Cienia. Karol
Rajewski, burmistrz Błaszek, Edward Skrzypczyński,
prezes OSP w Gruszczycach i Piotr Jakóbczak, radny
Rady Miejskiej w Błaszkach zaapelowali do mieszkańców tego sołectwa, za pośrednictwem sołtys
Teresy Pluty o wsparcie finansowe i przeznaczenie
funduszu sołeckiego z 2018 roku na dokończenie
remontu budynku strażnicy OSP w Gruszczycach
i zagospodarowanie terenu.
RED.

Strażacy z Sędzimirowic okazali się najlepsi

OSP

Zwyciężyły
Sędzimirowice
P

odczas Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Kalinowej rywalizowało 14
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Błaszki. Do starcia drużyn doszło 25 czerwca
na boisku LKS Kalinowa.
Uczestnicy zaprezentowali gotowość bojową
w trzech kategoriach. Wśród Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych jako jedyny wystartował
zespół z Sędzimirowic i tym samym zdobył podium, mając 976 punktów.
W kategorii kobiety bezkonkurencyjna okazała się drużyna OSP Kamienna, zdobywając 130,89
punktów. Drugie miejsce wywalczyły Sędzimirowice, osiągając 134,28, a tuż za nimi z minimalną
różnicą punktową uplasowała się drużyna kobiet
ze Skalmierza gromadząc 134,48 punkty.
W klasyfikacji generalnej zawodów jurorzy
z sędzią głównym mł. kpt. Szymonem Włodarczykiem z Komendy Powiatowej Państwowej

Gotowość bojową zaprezentowały również
druhny
Straży Pożarnej w Sieradzu wytypowali zwycięskie drużyny: I miejsce zajęła OSP Sędzimirowice
(103,02 punkty), II miejsce OSP Łubna (104,47) i III
miejsce OSP Stok Polski (106,19).
Organizatorami zawodów był zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Błaszkach, burmistrz Błaszek i OSP Kalinowa. Zawody w całości zostały
sfinansowane zostały z budżetu gminy.
RED.

Druhowie OSP w Gruszczycach podczas
jubileuszu

Liczyła się każda sekunda

WSKAZUJE CZAS, DATĘ
I TEMPERATURĘ
Zegar zewnętrzny został zainstalowany na elewacji
Centrum Kultury w Błaszkach. Zadbało o to sołectwo Lubanów, przekazując na ten cel posiadany fundusz sołecki. Decyzja w tej sprawie zapadła podczas
zebrania mieszkańców sołectwa. Zegar ma służyć
mieszkańcom Błaszek i poprawić estetykę przestrzeni publicznej.
Chronometr zewnętrzny naścienny wskazuje
cyfrowo datę, godzinę i temperaturę oraz posiada
podświetlane logo Aktywnej Gminy Błaszki. Jeśli
chodzi o parametry techniczne, urządzenie ma alu-

miniową obudowę o wysokości 56 centymetrów
i 225 szerokości. Wielkość cyfr sięga 45 centymetrów,
co przekłada się na czytelność nawet z odległości 180
metrów. Synchronizacja zegara odbywa się za pośrednictwem odbiornika GPS.
RED.
Zegar widoczny jest od strony krajowej
dwunastki
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Wakacje, wakacje, wa
W kreatywnych wakacjach zorganizowanych
w lipcu przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Błaszkach uczestniczyło kilkaset dzieci i młodzieży. Finałem był Błaszkowski Festival Sportu,
który odbył się na stadionie.
Codzienne zajęcia w domu kultury lub książnicy miały różnorodną i ciekawą ofertę. Młodzi ludzie
korzystali ze zjeżdżalni, toru przeszkód i ścianki wspinaczkowej, budowali kino od podstaw, przyrządzali
barwne kanapki i pyszne sałatki, odkrywali zagadki
w terenie, poznawali najnowsze techniki wykonywania
rękodzieła. Z patyczków do lodów tworzyli przedmioty codziennego użytku, a przy wykorzystaniu prostych
narzędzi przygotowywali modne obrazki, natomiast
z papieru tworzyli kwiaty i oryginalne abażury.
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Na Błaszkowski Festival Sportu zaprosił burmistrz
Błaszek z Młodzieżową Radą Doradczą i Centrum Kultury w Błaszkach. Organizatorzy zaproponowali wiele
atrakcji oraz sportową rywalizację dzieci, młodzieży
i dorosłych. Wśród uczestników Festivalu były losowane nagrody rzeczowe Zainteresowani mieli możliwość
oddania krwi i uczestniczyli w akcji charytatywnej pomyślanej o chorej, czteroletniej Zosi z gminy Błaszki.
Na jej rzecz burmistrz Karol Rajewski i wylicytował za
400 złotych koszulkę z podpisami zawodników Widzewa Łódź. W biegu Nordic Walking na dystansie pięciu
kilometrów wzięło udział dwanaście pań i jeden mężczyzna. Dla kibiców LKS Piast Błaszki został rozegrany
pokazowy mecz z drużyną gości. Wśród zawodników
byli m.in.: dyrektor Centrum Kultury w Błaszkach, ko-

mendant Komisariatu Policji w Błaszkach z zastępcą,
naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Sieradzu, dyrektor Gimnazjum
Publicznego w Błaszkach, policjanci z Błaszek i Sieradza oraz Mariusz Stępiński, były zawodnik LKS Piast
Błaszki, obecnie grający w FC Nantes. Mecz zakończył
się zwycięstwem drużyny LKS Piast Błaszki.
Finałem wydarzenia był I Nocny Turniej Strażacki,
w którym uczestniczyło 8 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych. Puchar burmistrza Błaszek zdobyła
drużyna OSP Sędzimirowice, drugie miejsce wywalczyła OSP Wrząca, na trzeciej pozycji uplasowała się
OSP Suliszewice. Za najlepszego zawodnika jednogłośnie został uznany Dawid Kałużny, piłkarz zwycięskiej drużyny.
RED.

wakacje

fotoreportaŻ

W rytmie disco
Za nami III edycja „Błaszki w rytmie disco”. 17 czerwca na stadionie miejskim bawiliśmy się wybornie. Na
scenie wystąpili: Leyla, Freaky Boys, Gesek i Andre. Grał też DJ Dadmin. Nie zabrakło scenicznych efektów specjalnych. Dodatkowo rozegrany został turniej orlikowy, były atrakcje dla dzieci i młodzieży oraz
wesołe miasteczko.
MIM
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KULTURA

Kolorowy zawrót głowy
T

o było świetne popołudnie! Przy Centrum
Kultury w Błaszkach z okazji Dnia Dziecka
odbył się „Kolorowy zawrót głowy”. 3 czerwca
plac przed domem kultury stał się wielkim polem
biwakowym, na którym wybornie bawiły się
dzieci z rodzicami.
Dziesiątki animacji i występy dzieci z Centrum
Kultury w Błaszkach, to tylko niektóre z atrakcji.
Nie mogło oczywiście zabraknąć dmuchawców
i uwielbianej przez dzieci cukrowej waty oraz
popcornu. Dodatkowo Ochotnicza Straż Pożarna
w Błaszkach udostępniła swoją nową, wyremontowaną strażnicę, gdzie każdy mógł zapoznać się
z pracą strażaków, zobaczyć profesjonalny sprzęt
i usiąść w wozie strażackim.

MIM

CZYTALI DZIECIOM
Podczas Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci
odbyło się w Bibliotece Publicznej w Błaszkach głośne czytanie najmłodszym z Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Błaszkach. Bajek i wierszy wysłuchało około 150 dzieci. Wśród zaproszonych
gości czytającym maluchom byli: Karol Rajewski, burmistrz Błaszek, Iwona Przygodzka, lekarz medycyny,
Jadwiga Wolniak, emerytowany nauczyciel, Irena
Maria Nowacka, była poseł RP, Jadwiga Juszczak,
pielęgniarka, Emilia Walewska, druhna OSP Sędzimirowice i starszy aspirant Bohdan Tułacz.
RED.
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PRZEDSZKOLA
Wspólna zabawa w ilustratorów
spodobała się zarówno dzieciom,
jak i rodzicom

Z

Zostali ilustratorami
Przedszkole Samorządowe w Gruszczycach wraz z Centrum Kultury
w Błaszkach zorganizowało konkurs plastyczno-techniczny. Dzieci z rodzicami
miały stworzyć ilustracje do ulubionej bajki, wierszyka lub opowiadania.

O BEZPIECZEŃSTWIE
U PRZEDSZKOLAKÓW
Jak powinien zachowywać się przedszkolak w miejscach publicznych, przechodząc przez ulicę, czy
znajdując się na placu zabaw? Na te i inne pytania odpowiadał 19 kwietnia mł. asp. Mariusz Porada z Komisariatu Policji w Błaszkach podczas lekcji bezpieczeństwa
w Przedszkolu Samorządowym „Baśniowa Kraina”.
Doszło do niej z inicjatywy Karola Rajewskiego, burmistrza Błaszek i Dominika Drzazgi, przewodniczącego
Młodzieżowej Rady Doradczej.
W zajęciach wzięło udział 92 przedszkolaków. Po
części teoretycznej każde dziecko otrzymało od burmistrza zawieszkę odblaskową z logo Aktywnej Gminy Błaszki. Zawieszki wyprodukowane zostały przez
spółdzielnię socjalną COLOR Trip, która jest jedyną
tego typu spółdzielnią działającą na terenie gminy.

Część praktyczna lekcji bezpieczeństwa odbyła się na
ulicach w centrum Błaszek.
RED.

NAJLEPSI W PLEBISCYCIE
Przedszkole Samorządowe ,,Baśniowa Kraina”
w Błaszkach wygrało plebiscyt tygodnika ,,Nad Wartą” na ,,Najfajniejsze przedszkole w powiecie sieradzkim”. Placówka zyskała 4220 głosów. Można je było
oddać za pomocą SMS lub wykorzystując Facebooka.
,,Baśniowa Kraina” jest największym przedszkolem w gminie Błaszki, do którego uczęszcza 162 dzieci. Mają do dyspozycji 5 przestronnych sal dydaktycznych i dobrze wyposażony plac zabaw. Przedszkole
posiada stały monitoring i domofony zamontowane
w salach oraz przy głównym wejściu. Zespół pedagogiczny dba o ciekawe zajęcia i udział najmłodszych
w spotkaniach, wycieczkach, uroczystościach, wydarzeniach, konkursach, przeglądach artystycznych,
wyjazdach do teatru i kina. Dzieci korzystają z porad
logopedy i psychologa. W przedszkolu prowadzone są dodatkowe zajęcia nauki języka angielskiego,
tańca towarzyskiego i gry w szachy. W „Baśniowej
Krainie” co roku organizowany jest między innymi bal
karnawałowy, Dzień Przedszkolaka, piknik rodzinny,
kiermasze świąteczne, jasełka, Korowód wiosenny
i Marsz ekologa.
RED.

abawa w ilustratorów przyniosła niespodziewane efekty. Do konkursu zostało
zgłoszonych aż 45 interesujących prac. Jury
w składzie: Magdalena Kwiatkowska, dyrektor przedszkola, Krzysztof Czarnek, plastyk
z Centrum Kultury w Błaszkach i M. Janiaczyk,
nauczyciel-koordynator projektu miało nie lada
kłopot z wyłonieniem zwycięzców. Po długiej naradzie oceniający zdecydowali, że pierwsze miejsce zajmie Kacper Kowalski i jego „Lokomotywa”,
na II miejscu uplasuje się Nikola Mikołajczyk
i jej filcowe ilustracje „Kota w butach,” III miejsce
przypadnie Kasjanie Kuchczyńskiej ilustrującej
„Małą syrenkę”, a IV miejsce zdobędzie Jan Kosatka i jego „ZOO.”
Prace zachwycały pomysłowością i różnorodnością zastosowanych technik plastycznych.
Dyrektor Arkadiusz Kiełbasa postanowił zwycięskie prace wydać w formie ilustrowanej książeczki i obdarować nią wraz z dyplomami uczestników konkursu. Tę piękną i niezwykłą publikację
pt. „Rodzinna książeczka” można obejrzeć w Bibliotece Publicznej w Błaszkach i Gruszczycach.
Konkurs został zrealizowany w ramach priorytetu MEN dotyczącego „Upowszechniania
czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży”. Jego celem było
wzmocnienie więzi z rodziną poprzez wspólne
tworzenie pracy plastyczno-technicznej i budzenie zainteresowań czytelniczych wśród przedszkolaków. 
MP

SADZENIE DRZEWEK
Dzieci z Przedszkola Samorządowego „Baśniowa
Kraina” w Błaszkach wsadziły 12 czerwca aż 162 iglaki
na placu zabaw przyległym do placówki. Przedszkolaki brały udział w praktycznej lekcji ekologii.
Uczestniczył w niej również Karol Rajewski, burmistrz Błaszek, Jacek Walczak, sekretarz gminy i Jan
Zienkiewicz, dyrektor Centrum Usług Wspólnych.
Wspólnie posadzili wiąz górski przed budynkiem
placówki. Do szczytnej akcji przyłączyła się też rada
rodziców, która sfinansowała kupno dwóch dodatkowych drzewek: sosny i jabłoni ozdobnej. Te drzewka
także zostały posadzone przed placówką.
Podczas akcji każde dziecko miało do dyspozycji
jedno drzewko z imienną zawieszką. Teraz każdy
właściciel iglaka będzie musiał go doglądać, a w razie
potrzeby pielęgnować i podlewać. Obowiązek ten dotyczy również burmistrza i rady rodziców.
RED.
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P

rzed złożeniem życzeń z okazji Świąt
Wielkanocnych Karol Rajewski,
burmistrz Błaszek przedstawił sprawozdanie z zadań zrealizowanych
w gminie Błaszki, z podziałem na okręgi wyborcze, w latach 2015-2017 do ostatniego marca br.
Podkreślił, że dzięki dobrej współpracy z radymi
udało się wykonać wiele zadań za niebagatelną
kwotę ponad 5,3 mln zł. Niestety, bywało tak, że
wygospodarowanie dodatkowych funduszy wiązało się z podejmowaniem trudnych decyzji, które jednak w dłuższej perspektywie przyniosły
wymierne efekty mieszkańcom naszej gminy. Poniżej prezentujemy najważniejsze zadania zrealizowane na terenie gminy Błaszki.
W okręgach wyborczych nr 1 i 2 obejmującym
miasto Błaszki z ulicami: Młyńską, Projektowaną, Przemysłową, Sieradzką, Spacerową,
Sportową, Kaliską, Kościelną, Kościuszki,
Krótką, Marszałka, Mleczarską, Ogrodową,
Polną, Północną, Pomorską, Puławskiego,
Sulwińskiego, Szkolną, Stare Miasto i pl. Niepodległości dokonano rozbiórki budynków po
dawnej mleczarni w Błaszkach, wyremontowano
budynek Centrum Kultury w Błaszkach, zmodernizowano budynek „B” urzędu, wydatkowano
fundusze na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Błaszkach, zakupiono lekki samochód
ratowniczo-gaśniczy, dokonano remontu Szkoły
Podstawowej w Błaszkach, zakupiono sprzęt treningowy do siłowni wewnętrznej, wyremontowano chodnik przy ul. Kościuszki, zmieniono organizację ruchu przy ul. Pomorskiej. Łącznie na
te zadania przeznaczono kwotę 1 062134 złotych.
W okręgu wyborczym nr 3 skupiającym
miejscowości: Chabierów, Chociszew, Garbów,
Golków, Gorzałów i Kalinową wykonano prace
związane z założeniem wody, zakupiono siatkę
do ogrodzenia boiska, płytki do świetlicy w Chabierowie, kruszywo na remont dróg gminnych,
utwardzono nawierzchnię drogi destruktem
asfaltowym i wykonano powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem
w Garbowie, wykonano zabiegi konserwacyjno-pielęgnacyjne na zbiorniku wodnym w Kalinowej, przebudowano przyłącza kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej w Kalinowej,
wymieniono lampy oświetlenia ulicznego, wyremontowano dach na budynku gminnym
przedszkola w Kalinowej oraz przygotowano
dokumentację rozbudowy oświetlenia ulicznego w tej miejscowości i wydatkowano fundusze
na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kalinowej. Wartość wykonanych zadań wyniosła 249 339 złotych.
W okręgu wyborczym nr 4, do którego należą miejscowości: Borysławice, Chrzanowice
i Gzików opracowano dokumentację i wykonano chodnik z odwodnieniem w Borysławicach,
zamontowano lampy oświetlenia ulicznego, zakupiono kruszywo do remontu dróg, rozbudo-
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Sporo zrobiliśmy.
Jeszcze
Uroczyste Spotkanie wielkanocne z burmistrzem” odbyło się w sali
”
bankietowej Arka w Smaszkowie 12 kwietnia br. Przybyli radni Rady
Miejskiej w Błaszkach z przewodniczącą Agnieszką Bieńkowską, sołtysi,
Anita Skweres, przewodnicząca samorządu mieszkańców nr 2, Jacek
Walczak, sekretarz gminy i pracownicy Urzędu Miejskiego w Błaszkach
współpracujący z jednostkami pomocniczymi gminy. Podczas spotkania
minutą ciszy uhonorowano pamięć niedawno zmarłego Zdzisława
Antczaka, zasłużonego dla gminy sołtysa Żelisławia.
wano wodociąg w Chrzanowicach, odnowiono
rowy z przepustami i zakupiono altanę rekreacyjną. Łącznie na wymienione zadania przeznaczono 295 619 złotych.
W okręgu wyborczym nr 5 z miejscowościami: Grzymaczew, Polesie, Stok Polski, Wrząca,
Wrząca Łapigrosz i Wrząca Poręby wyczyszczono rowy, zakupiono kruszywo na remonty
dróg, materiały na remont świetlicy OSP w Stoku
Polskim, zmodernizowano dach na budynku OSP
Wrząca, doposażono funkcjonującą tam świetlicę, zakupiono węże strażackie i mundury, wymieniono lampy oświetlenia ulicznego, stolarkę
okienną i drzwiową w budynku OSP Wrząca,
wykonano powierzchniowe utrwalenie emulsją
asfaltową i grysem na drogach gminnych, utwardzono drogę poprzez wykonanie nawierzchni
z destruktu asfaltowego wraz z podbudową we
Wrzącej, wydatkowano fundusze na działalność
Ochotniczych Straży Pożarnych. Wartość zrealizowanych zadań wyniosła 326 486 złotych.
W okręgu wyborczym nr 6 obejmującym miejscowości: Aleksandria, Cienia,
Gruszczyce, Sarny i Zaborów zakupiono
kruszywo do remontu dróg gminnych, wyposażono budynek świetlicy wiejskiej w Cieni,
przebudowano drogę gminną w Cieni i drogę
na odcinku Cienia - Gaj, zakupiono materiały

do remontu budynku gminnego – świetlicy
w Gruszczycach, zakupiono meble do kuchni
w świetlicy w Gruszczycach i wyremontowano piec, wymieniono drzwi, wyremontowano
podłogę w sali sportowej Szkoły Podstawowej
w Gruszczycach, zakupiono materiały do remontu i wymieniono stolarkę okienną w świetlicy w Sarnach oraz opracowano dokumentację rozbudowy świetlicy w tej miejscowości,
wydatkowano fundusze na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatkowana kwota na
te inwestycje to 568 732 złotych.
W okręgu wyborczym nr 7 skupiającym miejscowości: Brzozowiec, Kamienną Kolonię,
Kamienną Wieś i Suliszewice wymieniono
drzwi w szatni na boisku wiejskim, wykonano
projekt rozbudowy linii oświetlenia ulicznego
przy drodze krajowej nr 12, wykonano przepust
przy stawie, doposażono świetlicę w Kamiennej
w zestaw muzyczny i mikrofon bezprzewodowy, wykonano ogrodzenie boiska sportowego
w Kamiennej, zakupiono materiały do remontu
i wymieniono stolarkę okienną w świetlicy OSP
Suliszewice i nasadzono iglaki przed budynkiem oraz zakupiono materiały do utworzenia
kącika historyczno – patriotycznego w świetlicy,
zakupiono kruszywo do remontu dróg gminnych, wydatkowano fundusze na działalność
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więcej przed nami
Ochotniczych Straży Pożarnych. Wartość zrealizowanych zadań wyniosła 79105 złotych.
W okręgu wyborczym nr 8 z miejscowościami:
Kije, Kopacz, Pęczek, Wcisło, Włocin Wieś, Marianów, Włocin - Kolonia, Wojków i Wojków
Borek zakupiono kruszywo z przeznaczeniem
na remont dróg gminnych, utwardzono trakty poprzez wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego we wsi Wcisło, wykonano powierzchniowe
utrwalenie emulsją asfaltową i grysem dróg w tej
miejscowości, przebudowano odcinek drogi powiatowej Marianów – Włocin, wykonano utwardzenie destruktem i powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysem,
wykonano montaż piłkochwytów na boisku przy
szkole we Włocinie, zakupiono ławki i iglaki do obsadzenia terenu przy szkole, zamontowano wiatę
przystankową i utwardzono teren przy wiacie, wymieniono drzwi wejściowe, zakupiono i zamontowano ogrodzenie przy budynku OSP, zakupiono
średni samochód ratowniczo - gaśniczy, zakupiono
kostkę do utwardzenia placu przy OSP Włocin,
zakupiono materiały ogrodzeniowe i budowlane
do montażu ogrodzenia „Wioski Woja”, wykonano
mapę do celów projektowych, opracowano koncepcję zagospodarowania terenu „Wioska Woja”,
udostępniono transport gminny, wydatkowano
środki na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Łącznie wymienione zadania kosztowały
1 381 760 złotych.
W okręgu wyborczym nr 9, do którego należą miejscowości: Brończyn, Bukowina, Romanów i Stok Nowy zakupiono kruszywo do
remontu dróg gminnych, rozbudowano oświetlenie uliczne, wyremontowano budynek gminny – kuchnię świetlicy, zakupiono materiały
do ogrodzenia boiska, dokonano rozgranicze-

nia działki drogi we wsi Romanów, zakupiono
i zamontowano wiatę przystankową i kostkę
do utwardzenia terenu przy wiacie w Stoku Nowym, zamontowano lampy oświetlenia ulicznego, wydatkowano fundusze na działalność
Ochotniczej Straży Pożarnej. Wartość inwestycji
wyniosła 282 115 złotych.
W okręgu wyborczym nr 10 obejmującym
miejscowości: Kobylniki, Korzenica, Morawki,
Mroczki Małe, Nacesławice i Sędzimirowice
zakupiono kruszywo do remontu dróg gminnych, materiały do modernizacji świetlicy, wymieniono stolarkę okienną w świetlicy wiejskiej
w Mroczkach Małych, doposażono wiejski plac
zabaw w Nacesławicach, zakupiono materiały do
remontu i wymieniono stolarkę drzwiową, doposażono świetlicę w budynku OSP Sędzimirowice,
wydatkowano fundusze na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. Łączna wartość zrealizowanych zadań zamknęła się w sumie 117 424 złotych.
W okręgu wyborczym nr 11 z miejscowościami: Brudzew, Równa, Żelisław – Kolonia
i Żelisław zakupiono kruszywo do remontu
dróg, wymieniono drzwi w remizie OSP Brudzew, doposażono budynek, wymieniono stolarkę okienną oraz wyremontowano dach na
budynku OSP Równa oraz zorganizowano festyn
sołecki, opracowano koncepcję zagospodarowania terenu i wykonano mapy do realizacji
projektu „Staw Trojana”, wykonano przebudowę
podjazdu w miejscowości Żelisław, zmodernizowano nawierzchnię poprzez wykonanie nakładki bitumicznej w Równej, zakupiono kostkę do
wykonania opaski wokół budynku OSP Żelisław,
zorganizowano sołeckie spotkanie wigilijne
i doposażono świetlicę w urządzenia gastronomiczne w Żelisławiu, wydatkowano fundusze na

działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Na
te inwestycje wydatkowano z gminnego budżetu 207 222 złotych.
W okręgu wyborczym nr 12 skupiającym
miejscowości: Emilianów, Jasionna, Łubna-Jakusy, Łubna-Jarosłaj, Niedoń i Sudoły zakupiono kruszywo do remontów dróg gminnych,
wymieniono lampy oświetlenia ulicznego i rozbudowano oświetlenie uliczne, wykonano zabiegi konserwacyjno – pielęgnacyjne na zbiorniku
w centrum wsi Jasionna, wymieniono stolarkę
okienną w świetlicy w Łubnej-Jakusy, opracowano projekt na przebudowę drogi Łubna-Jarosłaj
– Łubna-Jakusy wraz z odwodnieniem, utwardzono nawierzchnię drogi destruktem asfaltowym i powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
emulsją asfaltową oraz grysem, zakupiono i zamontowano barierę drogową na Sudołach, wydatkowano fundusze na działalność Ochotniczej
Straży Pożarnej. Wartość zrealizowanych zadań
wyniosła 170 093 złotych.
W okręgu wyborczym nr 13, do którego należą
miejscowości: Adamki, Domaniew, Kociołki,
Maciszewice, Tuwalczew, Skalmierz i Woleń
zakupiono kruszywo do remontu dróg, utwardzono trakt poprzez wykonanie nawierzchni
z destruktu asfaltowego w Adamkach,zrealizowano powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem na drogach gminnych, odnowiono
rowy, wykonano prace związane z odnowieniem,
i oczyszczeniem rowów, zakupiono materiały
do remontu i doposażono świetlicę w OSP Skalmierz, wydatkowano fundusze na działalność
Ochotniczych Straży Pożarnych. Na te inwestycje
zostało wydanych 309 087 złotych.
W okręgu wyborczym nr 14 obejmującym
miejscowości Kostrzewice, Kwasków, Smaszków, Orzeżyn i Zawady zakupiono kruszywo
do remontu dróg gminnych, wymieniono okna
i zakupiono wyposażenie do sanitariatu w świetlicy OSP Kwasków, rozbudowano oświetlenie
uliczne, zakupiono materiały do remontu budynku gminnego – świetlicy w Orzeżynie, doposażono salę w budynku OSP Zawady, wydatkowano fundusze na działalność Ochotniczych Straży
Pożarnych. Łączna wartość inwestycji w tym
okręgu wyniosła 108 312 złotych.
W okręgu wyborczym nr 15 z miejscowościami: Lubanów, Kokoszki, Kołdów i Wójcice
zakupiono kruszywo do remontu dróg gminnych, utwardzono drogę poprzez wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego w Lubanowie
i Kołdowie, wykonano powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem na drogach gminnych, rozbudowano linię oświetlenia ulicznego,
odnowiono i umocniono przydrożny rów, wykonano wznowienie granicy działki, oczyszczono teren boiska, wykonano montaż ogrodzenia
boiska wiejskiego, wydatkowano fundusze na
działalność OSP. Wartość wszystkich inwestycji
zamknęła się w kwocie 207 909 złotych.

••• Czasopismo mieszkańców Gminy Błaszki
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AKTYWNA GMINA BŁASZKI

LAUREACI KONKURSU

„Brończynianki” przy stoisku Aktywnej Gminy Błaszki

Przy wielkanocnym stole
A

18

ktywna Gmina Błaszki uczestniczyła w IX
Wystawie Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, która odbyła się 8 kwietnia br. w sali C
Starostwa Powiatowego w Sieradzu. Świąteczne
potrawy i ozdoby prezentowali przedstawiciele gmin powiatu sieradzkiego. Podobnie jak
w latach ubiegłych stoisko i dania wielkanocne
promujące gminę Błaszki przygotowało Stowarzyszenie Kobiety Sukcesu „Brończynianki”.
Aranżacja i różnorodność potraw przyciągnęły
tłumy gości, którzy prześcigali się w degustacji
błaszkowskiego jadła. Tradycyjnie już na stole
zagościł jeż z biszkoptu i przepiórcze jajka.
Za udział w wystawie uczestnicy otrzymali
elektryczne garnki. Nagrodę na ręce Ewy Klimaszewskiej, prezes Stowarzyszenia przekazał Mariusz Bądzior, starosta sieradzki.
Oprócz stoiska z wielkanocnymi potrawami
nasza gmina miała również ekspozycję z rękodziełem. Kartki świąteczne własnoręcznie wy-

konane, haftowane obrazy i stroiki wielkanocne
zaprezentowała Jolanta Filipiak z błaszkowskiego Stowarzyszenia „Nasze Pasje”.
Od kilku lat wystawie towarzyszy konkurs
kulinarny. Tym razem zadaniem uczestników
było przygotowanie potraw wielkanocnych
z chrzanem. Do konkursu zostało zgłoszonych
11 dań. „Brończynianki” zaproponowały Chrzanowy ogród. Jurorzy najwyżej ocenili chrzan
z jabłkami przygotowany przez KGW z Kuźnicy
Zagrzebskiej w gminie Klonowa.
Podczas ubiegłorocznej, VIII Wystawy Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych Karol Rajewski,
burmistrz Błaszek zadeklarował wyremontowanie kuchni przy świetlicy w Brończynie i dotrzymał słowa. Pomieszczenie zostało oddane do
użytku na początku kwietnia br., więc potrawy
mogą być już przyrządzane w zmodernizowanej
kuchni.

RÓWNA OTRZYMAŁA GRANT
Sołectwo Równa zyskało grant na dofinansowanie
projektu lokalnego pod nazwą „Remont świetlicy
wiejskiej w budynku gminnym – wieś Równa, Festyn
Sołecki – na terenie wokół świetlicy wsi Równa”. Dotacja wysokości 5 tys. zł pochodzi z budżetu Województwa Łódzkiego.
Jest to 25 proc. wartości projektu, który został
obliczony na 20 tys. zł. Umowę z Województwem

Łódzkim podpisał Karol Rajewski, burmistrz Błaszek
i Małgorzata Woźniakowska, skarbnik. Wyznaczony
termin realizacji zad ania przypada na 15 listopada br.
Decyzją Sejmiku Województwa Łódzkiego granty
przyznano 182 sołectwom, 10 z powiatu sieradzkiego,
w tym Równej. Fundusze przeznaczone przez Województwo Łódzkie na pomoc finansową dla sołectw
w 2017 roku zamknęły się w kwocie 900 tys. złotych.

RED.

Podczas festynu sceną zawładnęły dzieci

FESTYN W DNIU DZIECKA
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RED.

Koło Gospodyń Wiejskich z Włocina z Radą Rodziców ze Szkoły Podstawowej we Włocinie
zorganizowało festyn z okazji Dnia Dziecka. Najmłodsi mieszkańcy korzystali z wielu atrakcji. Były
dmuchane zjeżdżalnie, zabawy animacyjne, loteria
fantowa i kącik gastronomiczny. Natomiast druhowie
z OSP Włocin urządzili dla dzieci pokaz swego nowego
wozu bojowego. Wydarzenie uświetniły występy dzieci
z miejscowej szkoły. O oprawę artystyczną zadbali nauczyciele z dyrektor Urszulą Michalską na czele.
W festynie uczestniczył Karol Rajewski, burmistrz
Błaszek Przybył również Piotr Polak, poseł RP. RED.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chrzanowice, Chrzanowice-Wilczkowice zostało laureatem konkursu „Grant na lepszy start”. Dzięki
temu mieszkańcy mają u siebie w okresie letnim
kino plenerowe.
Uzyskany grant pozwolił Stowarzyszeniu na
kupno sprzętu do wspomnianego kina i karaoke.
Zgodnie bowiem z projektem filmowym seansom
od lipca do września będzie towarzyszyć zabawa
karaoke.
Głównym rezultatem realizacji projektu ma być
wzrost aktywności społecznej, zwłaszcza wśród
dzieci i młodzieży. Wzbogacenie oferty rekreacyjnej o nowe wydarzenie w czasie letnim pozwoli
na promocję i popularyzację Chrzanowic. Projekt
ma się też przyczynić do wzmocnienia potencjału
organizacji, upowszechnienia idei odnowy i rozwoju,
integracji społeczności lokalnej, przeciwdziałania
patologii społecznej oraz rozwoju kultury i sztuki.
„Grant na lepszy start” jest finansowany z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Wniosek, który przyniósł dobry rezultat
napisała Marzena Marczak, przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Chrzanowice,
Chrzanowice-Wilczkowice z Magdaleną Kasprzak.
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 24 lutego 2015 roku i obecnie liczy 39 członków. Jego
celem jest integracja mieszkańców, zrównoważony
rozwój wsi i poprawa jej wizerunku. Jedną z aktywności Stowarzyszenia jest promowanie miejscowości Chrzanowice i Chrzanowice-Wilczkowice
w gminie Błaszki i poza jej granicami. Stowarzyszenie działa w grupie Aktywna Gmina Błaszki
i współorganizuje różne uroczystości. Debiutowało
17 marca 2015 roku na seminarium wielkanocnym
w Kościerzynie ,,Polskie zwyczaje rodzinne wkładem do europejskiego dziedzictwa kulturowego”.
Dzięki aktywności członków Stowarzyszenia zostało szybko zauważone i wytypowane przez burmistrza Błaszek do reprezentowania gminy w III edycji
Letniego festynu „Smaki LGD”. Impreza odbyła się
31 maja 2015 roku, podczas której członkowie zdobyli pierwszą nagrodę w konkursie kulinarnym.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chrzanowice, Chrzanowice-Wilczkowice jest także współorganizatorem wydarzenia Błaszkowskie Noce.
MARZENA MARCZAK

Przedstawiciele Stowarzyszenia podczas
Błaszkowskich Nocy

GALERIA TWÓRCÓW

W świecie róż
i obrazów
Z

ofia Ząbecka mieszka w Skalmierzu 40 lat.
Przez ten czas zajmowała się domem, ogrodem, prowadziła tutaj kwiaciarnię. Z wykształcenia jest ogrodnikiem. I z tej głównie strony znają
ją sąsiedzi, znajomi.
– Nie ciągnęło mnie do szkoły artystycznej,
choć malowanie zawsze było blisko mnie – przyznaje pani Zofia.

Kopia „Krzyku” Muncha

Zofia Ząbecka w swoim ogrodzie pośród róż

Kilka miesięcy temu pokazała swą twórczość
na I Turnieju Szachowym o Puchar Sołtysa sołectwa Skalmierz zorganizowanym w miejscowej
strażnicy. Od niedawna o tym, że uprawia malarstwo sztalugowe można się też dowiedzieć z szyldu powieszonego na domu, w którym mieszka.
Najchętniej maluje pejzaże i zwierzęta. Jest też
dobrą kopistką. Ma w swych zbiorach choćby obrazy Vincenta van Gogha czy Edvarda Muncha.
Pani Zofia na strychu swojego domu urządziła
pracownię malarską. Spędza w niej 3-4 godziny
dziennie. Nie zawsze jest zadowolona z efektów
swojej pracy. – Gdy obraz mi nie pasuje, to zamalowuję go bez żalu – relacjonuje.
Nie korzysta z Internetu, bo wtedy nie miałaby czasu na pracownię, czyli na swą największą
pasję – malowanie. A do tego czeka pielęgnacja
ogrodu z oczkami wodnymi i różanecznikami.
Zofia Ząbecka prowadzi zdrowy tryb życia.
Sama piecze chleb, robi przetwory, które uzupełnia mąż miodem z własnej pasieki.
A róże u pani Zofii nie tylko kwitną i pachną.
Zacnym ich przeznaczeniem jest wysmakowany trunek. Do piwniczki pani Zofii co roku trafia wino z róż. 
BIS

Publikujemy kolejny wiersz Magdaleny Owczarek, która chętnie tworzy
rymowanki o miejscowościach z gminy Błaszki. Ta umiejętność autorki
poparta jest znajomością historii regionalnej. Tym razem warto przeczytać utwór „Kalinowa”.

K A L I N O WA
Na północ od Błaszek się rozprzestrzenia mała wioska,
oto to taka ciekawostka,
- Kalinowa się nazywa
i wiele tajemnic skrywa.
Już w XIV wieku w kronikach wzmianka o niej była,
że rodzina Zarembów z daleka tu przybyła,
gdzie na kilkaset lat się osiedliła,
i wielu kasztelanów, i starostów ziemia ta wtedy wyszkoliła.
Trzy wieki później ród Łubieńskich kupił Kalinową
i na owe czasy wybudował zagrodę nową.
Dwór powstał tu piękny,
olbrzymią fosą dookoła zamknięty.

„Dziki”

„Konie”

Przez te lata dwór licznie przebudowywano,
ale o piękny dworski park także zadbano.
Piękne drzewa w parku rosną,
mówię wam jak tu jest cudnie wiosną.
Dwór ten w przeciągu kilku wieków spełniał wiele funkcji,
nawet stał się inspiracją dla Stanisława Moniuszki.
Po wojnie była w nim przez 15 lat szkoła,
a później siedzibę miała Hodowla Roślin Kalinowa,
gdzie uprawiano buraki cukrowe,
a doktor Kowalski pracował, by uzyskać odmiany nowe.
Tuż nieopodal dworku murowany kościół stoi,
jak w historii zapisane to przez siedem wieków jest miejscem ostoi.
Wierni tu przybywają z Garbowa,
Kobylnik, Gorzałowa, Golkowa, czy też Chabierowa.
Jan Zaremba – kasztelan sieradzki był fundatorem tego kościoła,
na tamte czasy było to wielkie wyróżnienie dla tego sioła,
bo ludzie mieli miejsce na modlitwy,
aby prosić Boga o wygrane dla kraju bitwy.
••• Czasopismo mieszkańców Gminy Błaszki
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Błaszkowianie w okresie międzywojennym

historia

Rejent
zatrzymał
szpital
W wyniku zakończenia I wojny światowej i odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą społeczeństwo Błaszek
i okolic przystąpiło do odbudowy gospodarki po grabieży, jakiej dokonały stacjonujące w miasteczku wojska
niemieckie w latach 1914 – 1918. Niestety, krótkotrwały okres pokoju po 11 listopada 1918 roku został szybko
zakłócony wydarzeniami, związanymi z wybuchem wojny z Rosją Radziecką. Po początkowych sukcesach armii
polskiej na wschodzie przyszedł niespodziewany odwrót spod Kijowa i wczesnym latem 1920 roku zawisła nad Polską
groźba zajęcia jej przez wojska rosyjskie.

O

gromny wysiłek żołnierza na froncie
wschodnim powodował coraz większe braki w aprowizacji armii, kolejne
bitwy przynosiły straty w postaci zabitych,
rannych i wziętych do niewoli żołnierzy. Mieszkańcy Błaszek i okolicznych wiosek ochotniczo
zaciągali się w szeregi nowo powoływanych batalionów. Wielka w tym była zasługa przebywającego w miasteczku rannego Kazimierza Pilawy
– Żelisławskiego i miejscowej komórki Polskiej
Organizacji Wojskowej, z której znacząca część
członków poszła na ochotnika bronić Warszawy.
Pozostała w miasteczku ludność cywilna musiała znosić trudy wojny, co powodowało zmniejszenie racji żywnościowych i niedobór leków
oraz opału. Za organizację życia w Błaszkach
odpowiadał w czasie wojny burmistrz Florian
Jackowski wraz z Radą Miejską, którą stanowili
wówczas: K. Wierzbicki, J. Kijewski, K. Jachowicz, M. Glicensztajn, W. Marcinkowski, M. Huberman, B. Huberman, M. Waksman, Bornsztajn,
Katz, Benda, Zieliński, proboszcz Kruczkowski
i rabin Kanał. To właśnie z inicjatywy radnych
powstał pomysł opodatkowania wszystkich
mieszkańców miasta na rzecz utrzymania rodzin
ochotników, walczących w szeregach Armii Polskiej. Do akcji pomocowej włączył się powstały
specjalnie w tym celu Komitet Opieki nad Żołnierzem, dzięki czemu udało się zgromadzić
sumę 75 tysięcy marek, które rozdysponowano
wśród żon i matek obrońców ojczyzny. Kolejną
inicjatywą, mającą służyć pomocą walczącym
na froncie żołnierzom była idea utworzenia
w mieście szpitala wojskowego na 20 łóżek. Opiekę medyczną i służbę miał zapewnić powstały
w tym celu komitet, natomiast okoliczni właściciele dworów zobowiązali się do zapewnienia
chorym i rannym pełnego wyżywienia i przekazania drobnych sum na utrzymanie szpitala.
Zgodę na uruchomienie placówki leczniczej
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zobowiązał się uzyskać od władz powiatowych
burmistrz Jackowski. I tak 26 lipca 1920 roku
starostwo w Kaliszu wyraziło zgodę, aby miasto
przejęło na własność parter budynku, należącego do p. Mellerów, mieszczącego się wówczas
na Lubanowie (dziś ul. Sieradzka). Lokalizacja
szpitala nie była przypadkowa. W tym miejscu,
bowiem w czasie I wojny światowej mieścił się
szpital zakaźny i zakład dezynfekcyjny, po którym pozostała część medycznego wyposażenia.
Tymczasem niespodziewanym przeciwnikiem lokalizacji nowego szpitala wojskowego
stał się miejscowy notariusz Kikowski, który
we wspomnianym budynku wynajmował od
Mellerów pomieszczenia na swoje biura. Zagroził nawet władzom miejskim, że w przypadku
ulokowania szpitala wespół z jego kancelarią,
zlikwiduje swoją działalność w mieście. Rada
Miejska nie była w stanie zapewnić rejentowi
pomieszczenia zamiennego, ponieważ w miasteczku panował straszliwy głód lokalowy.
Dość powiedzieć, że urzędnicy miejscy pełnili
swoje obowiązki w wynajmowanych pokojach
od mieszkańców Błaszek. Stąd też ostateczna decyzja o powołaniu do życia w Błaszkach szpitala
pozostała w gestii radnych. Ci zebrali się 29 lipca
1920 roku, aby w ciągu kilkugodzinnej debaty
podjąć uchwałę o zwróceniu się do władz powiatowych o uchylenie decyzji powołującej do życia
szpital wojskowy w Błaszkach. Radni uznali, że
dla mieszkańców ważniejsze będzie utrzymanie
urzędu rejentalnego, o którego władze miejskie starały się od początku XX wieku i dopiero
w 1919 roku tenże urząd zaczął w Błaszkach funkcjonować. Co prawda jeszcze we wrześniu 1920
roku sprawa szpitala wróciła pod obrady Rady
Miejskiej. Próbowano przekonać lekarza powiatowego, aby ten zezwolił na otwarcie lecznicy
w budynku po starej elektrowni, należącej do
p. Starowskiej.Jednak kontrofensywa polska

znad Wieprza i porażki Armii Czerwonej w kolejnych bitwach spowodowały stopniowe wygaszanie konfliktu. Oba wymęczone trudami walki
państwa podjęły działania w celu zawarcia pokoju. Poborowi i ochotnicy powoli zaczynali wracać
z frontu, ranni doszli do zdrowia i idea otwarcia
szpitala wojskowego w Błaszkach utraciła swój
sens. Ważne jednak, że społeczeństwo miasteczka w obliczu zagrożenia nie czekało z założonymi
rękoma, ale podejmowało różnorakie działania,
mające na celu przetrwać zagrożenie kolejnymi
latami okupacji. Błaszkowianie i mieszkańcy okolicznych wiosek po raz kolejny dali dowód swojego patriotyzmu i troski o dobro wspólne.
Sprawa szpitala wojskowego w Błaszkach nie
zaprzątała zbyt długo głów mieszkańcom miasteczka. W sierpniu, kiedy Rosjanie podchodzili
pod Warszawę, narodził się problem braku zboża i błaszkowianom zaczął zaglądać w oczy głód.
Piekarze zostali zobowiązani do wypiekania pieczywa z mąki pozagatunkowej. Władze miejskie
wprowadziły przymusową reglamentację chleba,
wydając go w ilości zaledwie 3 funtów tygodniowo na osobę. Aby uzupełnić zaopatrzenie ludności w środki spożywcze, magistrat zmuszony
były nawet zaciągać kredyty bankowe na zakup
jęczmienia, który przerabiano na kaszę, po czym
niewielkie porcje wydawano ludności cywilnej.
Zebrane fundusze, wyposażenie i środki medyczne zostały przez inicjatorów powołania do
życia błaszkowskiego szpitala przekazane szpitalowi wojskowemu w Kaliszu. W miasteczku
pozostał tylko niewielki oddział dezynfekcyjny,
dla którego w kolejnych latach postanowiono
wybudować nowoczesny budynek, nazywany
do dziś „łaźnią”. Przez wiele dziesięcioleci służył
mieszkańcom do wykonywania zabiegów higienicznych. Dzisiaj stał się obiektem kultury i działalności stowarzyszeń społecznych.
MAREK KRÓL

TURYSTYKA

Dwór w Żelisławiu czas świetności ma za sobą, choć można sobie wyobrazić urodę tego miejsca

Ciekawostki szlacheckiego szlaku

T

ym razem na „Szlak dworków szlacheckich”
wyruszamy rowerem lub samochodem
z Błaszek przez Żelisław, Gruszczyce do Równej
i z powrotem. Prowadzi nas mapa turystyczna
wydana przez gminę Błaszki.
Spotykamy się w centrum miasta przy zabytkowej, odnowionej Łaźni. Kierując się na
Gruszczyce docieramy do oddalonego 2 kilometry od miasta Żelisławia o średniowiecznym rodowodzie. Tutaj możemy odpocząć przy Stawie
Trojana. Niebawem powstanie tu teren piknikowy z Cross Parkiem i stanowiskiem dla wędkarzy.
Miejsce już jest wykorzystywane do organizacji
zabaw i spotkań. Ostatnio odbyły się tutaj sobótki
z udziałem mieszkańców miejscowości Żelisław-Wieś i Żelisław-Kolonia oraz władzami gminy.

Było ognisko, warsztaty zaplatania wianków,
gry i konkursy z nagrodami oraz puszczanie
wianków. Dzieci ze świetlicy środowiskowej
z Żelisławia zaprezentowały program artystyczny o tradycjach nocy świętojańskiej.
Na wprost Stawu Trojana, po drugiej stronie
drogi prowadzącej do Gruszczyc znajduje się
dwór, który w XVIII wieku należał do rodziny
Błeszyńskich. W ówczesnym Żelisławiu było
siedem folwarków, trzy młyny, cegielnia i kilka
karczm. We dworze mieściła się pierwsza szkoła
w Żelisławiu. Od stu lat jest rodzinnym gniazdem
Czarnków.
Jedziemy do Gruszczyc, które przez pół tysiąclecia były we władaniu Gruszczyńskich herbu
Poraj. Wprawdzie dwór nie przetrwał, ale zacho-

OPOWIEDZIAŁ O TYM MIEJSCU

tego projektu. Dwór nie nawiązuje do żadnego stylu
architektonicznego.
Czytając wspomnienia Marii Grodzickiej z pobytu
w Równej w latach 1905 – 1906 dowiadujemy się o zagospodarowaniu budynku wewnątrz. „Dwór w Równej
miał pokoje duże, jasne, o ścianach gładko bielonych,
bez żadnych ozdób.(…) W salonie stał na środku duży
fortepian (…). Mahoniowe meble pochodziły ze Słuszkowa i podkreślały pewną surowość tego pokoju.
Z salonu drzwi były szeroko otwarte do tak zwanej kancelarii, gdzie stały: ogromne starożytne biurko, duży stół
zarzucony pismami i wygodna otomana. Nad biurkiem
(…) wisiały dwa obrazy o przedziwnych kształtach i tematyce. Były one pędzla młodego naonczas malarza
Wawrzynieckiego i były jedynymi obrazami olejnymi
w Równej.(…) Ogród rowieński był duży i dzielił się na
dwie części. Od strony wjazdu była część parkowa. Za
dworem znajdował się park, po części śliwkowy, ale były
też dwa orzechy włoskie i grusze. Za sadem łąka, potem
wiatrak i liczne zagrody wieśniacze.(…) Zaraz za bramą
wjazdową stał drewniany krzyż, bardzo wysoki, którego
ramiona zdawały się obejmować całą bezkresną równinę. Od krzyża szła aleja topolowa w stronę Gruszczyc”.
Dwór leży na terenie parku założonym w stylu
krajobrazowym o powierzchni ok. 6 ha. Można tutaj
wyodrębnić dwa drzewostany: starszy tworzą - lipy,
jesiony, świerki i białodrzewy, a młodszy – klony, dęby,
wiązy, olchy, brzozy, kasztanowce i robinie. Za pomniki
przyrody zostało uznanych 5 lip drobnolistnych, 3 dęby
szypułkowe, buk i brzoza. W parku występuje cenna
dendrologicznie grupa wielopniowych okazów skrzydłoorzecha kaukaskiego, jodła kalifornijska, odmiana
stożkowa dębu szypułkowego i zwisająca odmiana je-

W poprzednim numerze „Kuriera Błaszkowskiego”
zaprezentowaliśmy zdjęcie zabytkowego dworu
w Równej z przylegającym doń parkiem. Zachęcaliśmy naszych Czytelników do opisania tego miejsca.
Zdecydował się na to Dawid Grandyberg, mieszkaniec Równej, uczeń Zespołu Szkół Rolniczych
w Sędziejowicach. Publikujemy tekst, a jego autor
w nagrodę, tak samo jak poprzednicy otrzymuje
talon wartości 200 złotych do salonów Empik.
Historia wsi Równa, gdzie zlokalizowany jest park
z dworem najprawdopodobniej powstałym w drugiej
połowie XIX wieku, opiera się na niewielu źródłach historycznych. Pierwsze wzmianki dotyczące sołectwa
pochodzą z końca XVI wieku, gdy wieś należała do
rodu Górskich. Następnie przeszła w posiadanie rodziny Równieńskich, od której zapewne wzięła nazwę. Na
przełomie XVII i XVIII wieku była własnością Stanisława
Sulmowskiego, a sto lat później rodziny Czyżowskich.
Pod koniec XIX wieku Równą władał Ludwik Grodzicki,
który nie pozostawił po sobie potomka. Majątek przekazał bratankowi Józefowi Grodzickiemu, który odbudował folwark, wzniósł kilka imponujących budowli
między innymi dwór. Po ślubie osiadł w Poznańskiem,
a wieś oddał bratu Wojciechowi Grodzickiemu, który
zamieszkał we dworze z matką Klotyldą Grodzicką
(pochowana na cmentarzu w Gruszczycach).
W książce „Wśród polskich pól przed laty” Maria
Grodzicka nadmienia, że jej ojciec Józef Grodzicki wzniósł ten budynek: „Ojciec też postawił nowy
dwór o jasnych pokojach i dużych oknach, nie roszczących sobie pretensji do żadnego stylu, ale wygodny”. Do końca nie wiadomo, kto był inicjatorem

wał się urokliwy, drewniany kościół pw. św. Stanisława wzniesiony w 1750 roku. Na gruszczyckim cmentarzu znajduje się grób płk. Bronisława
Rudzkiego, wojskowego naczelnika powstania
styczniowego w powiecie kaliskim. Na skraju
dawnego dworskiego parku można też zobaczyć
średniowieczne grodzisko stożkowate.
Tylko kilka kilometrów dzieli nas od Równej,
gdzie znajduje się jeden z dworów uwzględnionych na naszym szlacheckim szlaku. Ten zespół
dworsko – parkowy dokładnie opisał poniżej Dawid Grandyberg. Posiadłość jest w prywatnych
rękach, ale można ją zwiedzić dzięki uprzejmości
właściciela. Między innymi podczas Błaszkowskich Nocy, gdy sieradzki oddział PTTK organizuje po gminie Błaszki wycieczki „Szlakiem
dworków szlacheckich”.
MODESTA

Sobótki nad Stawem Trojana

sionu wyniosłego. Ze wschodniej części parku wiedzie
do dworu godna uwagi aleja bukowo-grabowa.
Wojciech Grodzicki wyprowadził się z dworu
prawdopodobnie przed I wojną światową. W 1912 roku
wieś przejęli Zakrzewscy, którzy bardzo młodo stracili jedynego syna. W majątku pozostali do II wojny.
Po jej zakończeniu posiadłość przeszła w posiadanie
rządowe. Ziemię należącą do folwarku rozparcelowano pomiędzy wszystkich mieszkańców wsi. W latach 70. we dworze była utworzona świetlica, gdzie
miejscowa młodzież zbierała się i spędzała czas. Pod
koniec lat 80. i 90. dwór zamieszkiwało 6 rodzin.
Przez ten czas budynku nie remontowano, więc
popadł w ruinę. Rodzinom znaleziono inne lokum,
a dwór pozostał opuszczony. Od 2006 roku dwór
i pobliski park należy do prywatnego właściciela, który
odnowił budynek i uporządkował park oraz oczyścił
stawy. Dwór pełni funkcję mieszkalną. Całość jest
ogrodzona siatką przy zachowaniu obmurowanej bramy wjazdowej.
DAWID GRANDYBERG
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Majowe turnieje

z pucharami i nagrodami

R

ozgrywki w ramach Błaszkowskiej Areny
Gier trwały od 1 do 3 maja. Zawodnicy grali
w szachy, tysiąca i warcaby. Zwieńczeniem był
Turniej FIFA 17. Większość rozgrywek odbyła
się w błaszkowskim domu kultury, choć zawodników gościł też Klub Sportowo-Rekreacyjny
„Skarbek” w Skalmierzu.
Na I Majowy Turniej w Szachach Szybkich
o puchar burmistrza Błaszek do Centrum Kultury w Błaszkach zgłosiło się 50 zawodników, którzy grali w dwóch kategoriach: juniorzy do lat 15
i seniorzy od lat 16. Rywalizowali gracze z różnych miejscowości: Łodzi, Pabianic, Sieradza,
Błaszek, Wrzącej, Skalmierza, Mikołajewic,
Pleszewa, Ostrowa Wielkopolskiego i Milicza.
W kategorii juniorów wygrał Nikodem Pabiszczak, drugie miejsce zajął Kuba Duda, a trzecie
Grzegorz Szczepański. Wśród seniorów triumfował Oskar Włodarczyk, drugi był Jakub Rosik,
a trzeci Eugeniusz Murawski. Nad całością czuwał
Paweł Olejnik, prezes Klubu Rekreacyjno-Sportowego „Skarbek” ze Skalmierza wspierany przez
Mariana Juszczaka, sołtysa tej miejscowości.

BIEGI PRZYCIĄGAJĄ
Za nami XXXIV Ogólnopolskie Biegi Przełajowe im.
Elżbiety Katolikowej zorganizowane w Gruszczycach 11 czerwca. Uczestniczyło w niech prawie 200
osób. Zawody upamiętniają polską lekkoatletkę,
która zginęła tragicznie w pobliskim Niedoniu.
Biegi odbyły się w 11 kategoriach z podziałem na
dziewczynki i chłopców. Przedszkolaki pokonały dystans 100 metrów. W biegu na 200, 400 i 600 metrów wzięli udział uczniowie szkół podstawowych.
Młodzież gimnazjalna przemierzała dystans 800
i 1000 metrów. Odbył się również bieg dla dorosłych,
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Z kolei w I Majowym Turnieju Gry w Tysiąca
o puchar burmistrza Błaszek wzięło udział 31 zawodników. Po zaciętej walce w czterech rundach,
które trwały prawie 7 godzin zwycięzcą został
Stanisław Królak, drugie miejsce zajął Marek
Nieborak, a trzecie Tomasz Dolatowski. Oprócz
statuetki i pamiątkowych dyplomów zwycięzcy
otrzymali sportowe torby oraz bony do wykorzystania w Media Expert o wartości 300, 250 i 200 zł.
I Turniej w Warcabach Polowych Klasycznych
Brazylijskich o puchar KRS „Skarbek” w Skalmierzu zgromadził 25 uczestników w wieku od 6 do
57 lat. Turniej przeprowadzono systemem szwajcarskim, 15-rundowym. Wśród juniorów do lat

15 pierwsze miejsce zdobył Dominik Bilski, drugie Julia Stefaniak, a trzecie Marcin Stefaniak.
W kategorii seniorzy od lat 16 najlepszy był
Paweł Olejnik, na drugim uplasował się Marek
Skąpski, a na trzecim Emil Skąpski.
Zwieńczeniem Błaszkowskiej Areny Gier był
I Majowy Turniej FIFA 17 o puchar burmistrza
Błaszek. Został zorganizowany przez Młodzieżową Radę Doradczą Burmistrza Błaszek, Centrum
Kultury w Błaszkach i burmistrza. Pomysłodawcą i inicjatorem wydarzenia był Erwin Ozdoba,
wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Doradczej. W turnieju początkowo miało wziąć udział
16 zawodników, jednak zainteresowanie było tak
duże, że przed finałowymi rozgrywkami odbyły się krótkie preeliminacje, które wyłoniły 32
najlepszych. Zwycięzcą turnieju został Daniel
Płóciennik, drugie miejsce zajął Mateusz Karski,
a trzecie Mariusz Jurczak. Najlepsi wygrali cenne
nagrody w tym nowoczesne czytniki e-booków
z 1000 książek i karty prezentowe o wartości 200,
150 i 100 zł do wykorzystania w salonach Empik.
Rywalizację można było oglądać na dużym ekranie, a mecze rozgrywane były na konsolach Xbox
One w systemie pucharowym. Wśród obecnych
na wydarzeniu został rozlosowany Tablet Samsung Galaxy Tab E, który trafił do rąk małego
fana gry FIFA 17 Łukasza Ozdoby. Turniej prowadził Łukasz Łakomiak z partnerskiego Złoczewa,
który na piłce zna się wyjątkowo. 

RED.

którzy mieli do pokonania 5 kilometrów. Powodzeniem cieszyła się rywalizacja drużynowa. Wśród podstawówek zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Błaszkach, a w kategorii gimnazjów najwyższe miejsce na
podium zajęli uczniowie z Gimnazjum Publicznego
w Gruszczycach. Uczestnicy walczyli nie tylko o dyplomy i medale, ale i o wartościowe nagrody.
W ramach wydarzenia zaplanowano także turniej
sołectw oraz festyn rodzinny „U progu lata” przygotowany przez radę rodziców gruszczyckiej podstawówki. Zabawie towarzyszyła mała gastronomia i atrakcje
dla dzieci.

Organizatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Gruszczycach przy współudziale Centrum Kultury w Błaszkach. Zawody współfinansowała gmina Błaszki. Patronat nad projektem
objął Karol Rajewski, burmistrz Błaszek.
RED.
Zawody w Gruszczycach gromadzą setki osób
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To był dobry sezon

G

JUNIORZY PIASTA CORAZ LEPSI
Ostatniego czerwca zakończył się drugi miesiąc piłkarskich treningów nowo powstałej drużyny juniorów Piasta Błaszki rocznik 2008 i młodsi. Odbywały
się one dwa razy w tygodniu: środę i piątek o godzinie 16. Zajęcia prowadziła dwójka instruktorów piłki
nożnej: Grzegorz Grabowski i Piotr Goplarek.
Grupa liczyła ponad 30 zawodników, którzy bardzo
chętnie brali udział w zajęciach sportowych na stadionie
LKS Piast Błaszki. Zakres prowadzonych zajęć ograniczał się na razie do najprostszych ćwiczeń z piłkami ze
względu na wiek i poziom umiejętności zawodników.
Jednak po dwóch miesiącach można stwierdzić duży
postęp w zachowaniu młodych adeptów piłki nożnej.

Drużyna Piasta z trenerami i działaczami
porażką. Tak naprawdę najlepsi statystycy w naszym klubie nie obstawiali takiego poziomu gry
i wyników osiągniętych przez piłkarzy PIASTA.
Najważniejszym i jak się okazało najistotniejszym meczem był kończący ligę, gdzie na boisku
w Kalinowej przegraliśmy z WKS Wieluń 2:5
i tym samym, jak już wcześniej napisałem uplasowaliśmy się na 6 miejscu. Trudno było się z tym
pogodzić, bo przez całą rundę znajdowaliśmy
się blisko 3 miejsca i naszym celem było zajęcie
miejsca na podium. Ostatecznie pogodziliśmy się
z sytuacją i po końcowej analizie oceniamy sezon
bardzo dobrze.
Na koniec kilka słów o klubie. Jesteśmy jednym z nielicznych, który gra głównie swoimi
zawodnikami, a spoza naszej gminy rozgrywającymi mecze w naszych barwach jest tylko dwóch
wypożyczonych piłkarzy z oddalonej aż (!) o 12 kilometrów Warty. To pokazuje, że jest u nas klimat
i potencjał, o który trzeba dbać i go pielęgnować.
Przez te dwa lata zmieniło się wiele. Klub stał się
miejscem mocno kojarzonym ze sportem i piłką

Drużyna roczników 2007-2009 została już zgłoszona
do rozgrywek przy OZPN Sieradz i we wrześniu rozpocznie walkę o pierwsze, ligowe punkty.
Z tego miejsca zarząd oraz trenerzy LKS Piast
Błaszki dziękują wszystkim rodzicom i ich pociechom
za liczny i solidny udział w procesie tworzenia nowej
drużyny piłkarskiej. Jednocześnie informujemy, że
wciąż trwa nabór do naszej drużyny i po lipcowej
przerwie 2 sierpnia wznawiamy zajęcia, poszerzając
skład drużyny o rocznik 2007. Wszelkie informacje na
ten temat można uzyskać, kontaktując się osobiście
z zarządem klubu, bądź telefonicznie z Piotrem Goplarkiem, dzwoniąc na numer: 607-113-114.
PIOTR GOPLAREK

nożną, gdzie od najmłodszych lat można spróbować swoich sił (mamy 4 sekcje juniorskie). To
tutaj można przyjść i poćwiczyć na jedynej w okolicy siłowni, która właśnie została doposażona
w nowy sprzęt (bieżnie, orbit rek, rowerek,
sprzęt fitness). To wszystko byłoby niemożliwe
bez wspaniałych zawodników, kibiców a także
ludzi, którzy w nas wierzą. W imieniu zarządu klubu dziękuję wspierającym naszą pasję:
burmistrzowi Karolowi Rajewskiemu, firmie
Pietrucha, Olgran Łubna Jakusy, ANTRANS A.
Kolankowski, SYSTEM-DACH, Bankowi Spółdzielczemu w Błaszkach i wszystkim, którzy działają na rzecz naszego klubu. Co nas czeka w przyszłym sezonie? Myślę, że może być tylko lepiej.
Od 15 lipca ruszamy z treningami i sparingami
(zaplanowanych jest 5 meczów, o których będziemy informować na bieżąco), by po przerwie między sezonami wejść na boisko na świeżo i odnosić
coraz większe sukcesy.
Z KIBICOWSKIM POZDROWIENIEM
RADOMIR WOSIAK

Trening juniorów Piasta

FOT. PIOTR GOPLAREK

dyby się pokusić o podsumowanie rundy I
i II sezonu 2016/2017 sieradzkiej klasy okręgowej, w której rozgrywki prowadził nasz Klub
LKS PIAST BŁASZKI można śmiało powiedzieć,
że to był dla nas dobry sezon. Rozegraliśmy 30
meczów, w których zdobyliśmy 59 punktów, co
uplasowało nas na 6 miejscu w tabeli. Zabrakło
niewiele do zajęcia miejsca na podium (1 punkt
do trzeciego miejsca), co wskazuje, jak nieprzewidywalna i zacięta jest walka w sieradzkiej lidze
okręgowej.
W trakcie rozgrywanych meczów nasi zawodnicy strzelili 77 bramek i stracili 49. Wygraliśmy
17 meczów, zremisowaliśmy 8, a przegraliśmy 5.
Statystyka jasno pokazuje, że z każdym sezonem
idziemy do przodu i od pamiętnego sierpnia 2015
roku, kiedy naprawdę nikt nie wiedział, co z nami
będzie, dziś udowadniamy, że daliśmy radę. Przekonaliśmy tych, którzy nie wierzyli, że jeśli robi
się to, co kocha i z hobbistycznym zamiłowaniem,
to musi się udać. Przez te dwa lata dużo się zmieniło. Nowy start zaczynaliśmy z założeniem utrzymania się w lidze, co w sezonie 2015/2016 przy
reorganizacji ligi nie było łatwym zadaniem. Po
wywalczeniu tego celu nadszedł czas na odbudowanie wizerunku i walkę o cenne punkty plasujące nasz klub w coraz wyższych miejscach tabeli
sezonu 2016/2017. Pierwszym sukcesem był remis 17 kolejki z pretendentem do awansu do 4 ligi
Orkanem Buczek 2:2. Wystarczy spojrzeć na pozostałe wyniki tej drużyny, żeby ocenić skalę odniesionego sukcesu. W kolejce 21 nasza drużyna
wyjeżdżała do jednego z najbardziej oddalonych
rywali tj. do Czarnych Rząśnia, gdzie zawodnicy
PIASTA po ciężkiej walce pokonali wynikiem 2:1
drugiego pretendenta do awansu 4 ligi. Ten mecz
z perspektywy czasu rozstrzygnął o awansie do
4 ligi. Od tamtej pory drużyna z Rząśni grała już
nie tę piłkę. Kolejne mecze przynosiły zwycięstwa i remisy oraz małe potknięcia zakończone

••• Czasopismo mieszkańców Gminy Błaszki
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KONCERTY – Park miejski w Błaszkach
SOBOTA 26 SIERPNIA 2017 ROKU OD GODZ. 18.00 – 24.00
• Zespół muzyki cygańskiej „Czardasz Trio”
• Piotr Petrykowski
• Sławomir Kowalewski i Jacek Malanowski z Zespołu „Trubadurzy”
NIEDZIELA 27 SIERPNIA 2017 ROKU OD GODZ. 18.00 – 23.00
• Zespół folkowy „Paka Marcelaka”
• Zespół „No To Co”
• Kramska Kapela Podwórkowa
• Zespół „Silent”

Plener malarski

Armagedon

Biesiada piknikowa

Kraina dzieci

Dobre jadło

„Czardasz Trio”

Animacje

Zespół „Silent”

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
19-27 SIERPNIA 2017 ROKU
• Plener malarski. Warsztaty plastyczne i malarskie.
25 SIERPNIA 2017 ROKU
• III Nocny Armagedon w Wojkowie. Biegi ekstremalne z przeszkodami. Info – www.armagedonactive.pl
26-27 SIERPNIA 2017 ROKU
• III Jarmark Błaszkowski – stoiska z wyrobami kulinarnymi, plastycznymi i rękodziełem.
• Kraina dzieci – od godz. 16.00 – 20.00
• Warsztaty plastyczne. Animacje. Gry. Plac zabaw.
• Wycieczki turystyczne z przewodnikiem PTTK – „Szlakiem Dworków Szlacheckich” godz. 15.00,
info: www.blaszki.pl
• Animacje: rycerze, kowal, cieśla, stolarz, młyno-piekarnia.
26 SIERPNIA 2017 ROKU
• Koncert operowy artystów Teatru Wielkiego w Łodzi „Nie taki straszny dwór” w ramach Festiwalu
„Kolory Polski” organizowanego przez Filharmonię Łódzką – Dwór w Kalinowej godz. 17.00
27 SIERPNIA 2017 ROKU
• II Rajd Turystyczny – 44 Błaszkowska Drużyna Harcerska „Parasol”. Zapisy 26 sierpnia od godz. 18.00
• Dożynki gminno-parafialne – msza Gruszczyce godz. 11.30.
• Animacje Park Miejski w Błaszkach od godz. 18.00

Prowadzący Błaszkowskie Noce
MAGDALENA LIBISZEWSKA I LESZEK BONAR

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA
• Krajowe Dni Ziemniaka w Kalinowej 26-27 sierpnia 2017 godz. 10.00-16.00 w programie:
Wystawy. Prezentacje. Manewry kombajnów. Pokazy. Seminaria. Konkursy.

Koncert operowy
do wspólnej zabawy zaprasza

ZBIÓRKA KRWI „Krew za fotel burmistrza”
26 sierpnia 2017 roku godz. 12.00 – 16.00
ORGANIZATORZY

BŁASZKI

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

JACEK WALCZAK
Dyrektor Błaszkowskich Nocy
PATRONI

STAROSTA
POWIATU SIERADZKIEGO
Mariusz Bądzior

Zespół „No To Co”
więcej na stronie:
www.blaszkowskienoce.pl
PATRONI MEDIALNI

