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Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbył się
w Błaszkach 1 marca. Uczestniczyła w nim
młodzież z Publicznego Gimnazjum, Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych i Szkoły Podstawowej w Błaszkach oraz delegacje ze wszystkich szkół w gminie
Błaszki. Łącznie prawie 400 osób. Obchody rozpoczęły się hymnem narodowym przed gimnazjum,
którego uczniowie przygotowali patriotyczny program artystyczny. Lekcję historii poprowadził Piotr
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Rolirat, dyrektor błaszkowskiej podstawówki. Miejsce
obchodów zostało wybrane nieprzypadkowo, gdyż w
przyszłości ma tu powstać pomnik poświęcony Żołnierzom Wyklętym.
Po oficjalnym otwarciu pochód wyruszył pod pomnik Bohaterom Tej Ziemi. W przemarszu oprócz
uczniów wzięli udział przedstawiciele władz gminy,
radni, harcerze, poczty sztandarowe szkół oraz Patriotycznego Stowarzyszenia Miasta i Gminy Błaszki. Or-

kiestra dęta grała narodowe utwory. Pod pomnikiem
Bohaterom Tej Ziemi kwiaty złożył burmistrz Gminy
i Miasta Błaszki. Znicze zapalili członkowie Młodzieżowej Rady Doradczej burmistrza. Zgromadzeni oddali
hołd ofiarom walk o wolność ojczyzny. Spod pomnika
uczestnicy przeszli do kościoła św. Anny, gdzie została
odprawiona msza św. w intencji żołnierzy niezłomnych, polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i ofiar komunistycznego terroru.

Można składać wnioski

niczyli nauczyciele, rodzice, sołtysi, radni i przyjaciele
szkoły. Został wybrany honorowy komitet przygotowujący jubileusz. W jego składzie są m.in.: Irena
Majnert, wieloletnia dyrektor szkoły i Eugeniusz Jakubowski, Marek Zawisła, księża z parafii Gruszczyce.
Karol Rajewski, burmistrz Błaszek został honorowym przewodniczącym tego gremium.
RED

którzy zorganizowali karaoke. Do Orkiestry dołączył
Karol Rajewski, burmistrz Błaszek, proponując na licytację „Dzień z burmistrzem Błaszek”.
W błaszkowskiej zbiórce uczestniczyło 100 wolontariuszy, głównie uczniów ze szkół na terenie gminy.
Łukasz Opora był szefem sztabu WOŚP Błaszki.

Od 1 kwietnia w Urzędzie Gminy i Miasta Błaszki
przyjmowane są wnioski o przyznanie świadczenia
wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500
plus”. Zgodnie z nim przysługuje 500 zł miesięcznie
na drugie i kolejne dziecko bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka. Jednak dochód na osobę nie może przekroczyć 800 zł
netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania
w rodzinie niepełnosprawnego dziecka.
O przyznanie świadczenia mogą ubiegać się rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dzieci, które nie
ukończyły 18 lat. Prawidłowo wypełniony wniosek
i złożony w czasie od 1 kwietnia do 1 lipca pozwoli na
ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłatę z wyrównaniem od 1 kwietnia.
Wypełnione wnioski z dokumentami można składać w Urzędzie Gminy i Miasta Błaszki, w pokoju nr 8,
w poniedziałki od godziny 7.30 do 16.00 i od wtorku
do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Możliwe jest też
składanie wniosków za pośrednictwem Poczty Polskiej i drogą elektroniczną (więcej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).
Gmina Błaszki podobnie jak wszystkie samorządy
w kraju otrzymała z budżetu państwa fundusze nie
tylko na wypłatę świadczeń, ale i na obsługę programu „Rodzina 500 plus” przez pracowników. W błaszkowskim magistracie powstały dwa etaty w referacie
świadczeń i integracji społecznej.
RED

Jubileusz szkoły

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gruszczycach obchodzi w tym roku 30 - lecie. Uroczystości zostały zaplanowane na 12 czerwca. Odbyło się
pierwsze spotkanie organizacyjne, w którym uczest-
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Gimnastyka i plastyka

Centrum Kultury w Błaszkach ogłasza nabór na nowe
zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Będzie gimnastyka dla seniorów, czyli ćwiczenia dla osób w średnim i
starszym wieku. Warsztaty plastyczne planowane są dla
dwóch grup: do 12 lat i powyżej tego wieku. Zajęcia plastyczne obejmą malarstwo, rysunek, rzeźbę i ceramikę.
Dodatkowo przewidziane są otwarte warsztaty łączące
wiele technik m.in. dekorowanie przedmiotów użytkowych, mebli i wykonywanie biżuterii.
Aby zajęcia ruszyły jest jeden warunek. W każdej
z grup musi być minimum 10 osób. Więcej informacji
na stronie www.ckb.blaszki.pl.
MIM
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KONCERTY, KONCERTY
30.04.2016

Orkiestra zagrała rekordowo

W XXIV Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Mierzymy wysoko” w Błaszkach padł rekord
w dotychczasowej historii zbiórki. Po przeliczeniu
zawartości wszystkich puszek i z przeprowadzonych
licytacji w domu kultury, szkołach oraz pubach na
koncie WOŚP znalazło się 29.180,64 zł. Na szczególne
wyróżnienie zasługują zbiórki w Publicznym Gimnazjum w Gruszczycach – 2.800 zł, Szkole Podstawowej
w Gruszczycach – ponad 1.400 zł, Pizzerii Gang Leona – 4.170 zł i w Centrum Kultury podczas koncertu
„Kasy Chorych” – ponad 2.200 zł.
Finał byłby skromniejszy, gdyby nie przyjaciele
błaszkowskiego sztabu – Tomek Janiak i Rafał Bialik,
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z prac samorządu

Działamy w wielu
kierunkach
GRUDZIEŃ 2015 – MARZEC 2016
◊ Z artystami i twórcami ludowymi z grupy roboczej Aktywna Gmina Błaszki zorganizowaliśmy kiermasz świąteczny w Łaźni.
◊ Za pracę na rzecz dzieci i młodzieży przyznaliśmy nagrody kadrze szkół i przedszkoli
(2 dyrektorów, 72 nauczycieli, 9 pracowników administracji i 64 pracowników obsługi szkół).
◊ Kapituła Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej przyznała burmistrzowi Błaszek tytuł „Syzyfa Roku 2015” za wkład w rozwój społeczeństwa
obywatelskiego.
◊ Wręczyłem 11 odznaczeń państwowych przyznawanych przez prezydenta RP z okazji
50 -lecia pożycia małżeńskiego.
◊ Przystąpiliśmy do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na Rzecz Budowy
Drogi Ekspresowej S12.
◊ Koło Gospodyń Wiejskich z Brończyna, działające w grupie roboczej Aktywna Gmina Błaszki, zajęło I miejsce w konkursie „Potrawy wigilijne regionu sieradzkiego”.
◊ Sąd Okręgowy w Sieradzu oddalił powództwo byłego dyrektora Centrum Kultury w Błaszkach o odszkodowanie w wysokości ponad 20 tys. zł z tytułu odwołania ze stanowiska.
◊ Nabyliśmy działki pozwalające polepszyć warunki zagospodarowania terenu wokół strażnicy OSP w Zawadach.
◊ Zorganizowaliśmy „Świąteczne spotkanie z burmistrzem”, na które zaprosiliśmy radnych,
sołtysów, artystów, prezesów stowarzyszeń, OSP, przedstawicieli LGD „Długosz Królewski”,
dyrektorów szkół, przedsiębiorców, pracowników magistratu oraz AS i P.
◊ Przygotowaliśmy wydarzenie „Świątecznie roztańczone i rozśpiewane Centrum Kultury
w Błaszkach”.
◊ Z prawie pół tysiącem dzieci ze szkół i przedszkoli w gminie Błaszki ubraliśmy choinkę na
błaszkowskim rynku.
◊ Rada jednogłośnie przyjęła mój pierwszy projekt budżetu na 2016 rok.
◊ Kupiliśmy radnym nowoczesne tablety, które nie tylko usprawnią pracę Rady, ale i przyniosą oszczędności.
◊ Zorganizowaliśmy Sylwester pod Gwiazdami na błaszkowskim rynku.
◊ Sejmik Województwa Łódzkiego zaakceptował nasz projekt dofinansowania remontu hali
sportowej przy Szkole Podstawowej w Błaszkach i budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Gruszczycach.
◊ Ruszyła bezpłatna pomoc prawna w gminie Błaszki.
◊ Organizowaliśmy XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczną atrakcją
była licytacja „Dnia z burmistrzem Błaszek”. Zebraliśmy prawie 30 tys. zł.
◊ Zrealizowaliśmy fundusz sołecki za niebagatelną kwotę – ponad 600 tys. zł.
◊ Włączyliśmy się w kampanię społeczną „Pomarańczowa poMOC”.
◊ Zawiadomiliśmy Łódzkiego Kuratora Oświaty o rażących nieprawidłowościach w dowozach dzieci do szkół.
◊ Zgłosiliśmy Szkoły Podstawowe w Gruszczycach, Kalinowej i Błaszkach do projektu edukacyjnego, dzięki któremu można pozyskać nawet 1,5 mln zł.
◊ Przedstawiliśmy radnym szokujące wyniki kontroli finansowo-organizacyjnej oświaty
w gminie Błaszki.
◊ Zorganizowaliśmy Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki.
◊ Kilkudziesięciu mieszkańców pikietowało przed Urzędem Gminy i Miasta Błaszki, wyrażając swoje niezadowolenie z naszych działań dotyczących reorganizacji systemu oświaty
i ratowania gminy od zapaści finansowej.
◊ Rozpoczęliśmy program usuwania odpadów zawierających azbest.
◊ Wsparliśmy organizację X Turnieju Rolników Powiatu Sieradzkiego.
◊ Opracowaliśmy program zapobiegania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami w gminie.
◊ Zaapelowałem o pomoc w finansowaniu oświaty w naszej gminie do parlamentarzystów
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PiS z województwa łódzkiego, prezydenta RP, premier RP i prezesa PiS. Niestety, nikt nie
odpowiedział.
Rada Gminy i Miasta Błaszki podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji 5 szkół podstawowych.
Udałem się do MEN w Warszawie z diagnozą organizacyjno-finansową oświaty i zestawieniem wydatków. Poprosiłem o pomoc przy wdrażaniu rozwiązań oświatowych i finansowe
ratowanie gminy. Nie otrzymałem odpowiedzi na pismo.
Odbyło się spotkanie przedstawicieli naszej gminy i Kuratorium Oświaty w Łodzi dotyczące
trudnej sytuacji oświatowej w Błaszkach.
Zorganizowaliśmy akcję charytatywną „Uśmiech na gwiazdkę”, z której dochód przeznaczyliśmy na wyjazdy prawie 200 dzieci na basen, do kina i lunch w restauracji w Kaliszu.
Zebraliśmy ponad 9,5 tys. zł.
Przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach wydarzenia Kulturalna Zima w Centrum Kultury w Błaszkach.
Zdobyliśmy dofinansowanie na zakup lekkiego i średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP w Błaszkach i Włocinie.
Łódzki Kurator Oświaty nie zgodził się na likwidację nierentownych szkół.
Wspólnie z mieszkańcami, Komisariatem Policji w Błaszkach i Komendą Powiatową Policji
w Sieradzu tworzyliśmy mapy zagrożeń gminy.
W związku z trudną sytuacją finansową gminy Błaszki, mimo wcześniejszych planów, nie
może być nawiazane porozumienie z gminą Szczytniki na temat zaplanowania i wykonania wspólnych ciągów komunikacyjnych łączących obie gminy. Wcześniejsze uzgodnienia
dotyczyły pozyskania środków zewnętrznych na drogę Główczyn – Romanów i drogę Sędzimirowice – Lipka.
Powołałem Młodzieżową Radę Doradczą.
Pożegnaliśmy zmarłego Dariusza Olejnika, sieradzkiego starostę.
Podczas XXXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Dąbrowie Górniczej
przedstawiłem wiceminister MEN trudną sytuację naszej gminy i zaapelowałem o pomoc.
Uruchomiliśmy siłownię wewnętrzną w Błaszkach.
Rozpoczęliśmy rozmowy dotyczące wprowadzenia budżetu obywatelskiego w naszym mieście.
Zorganizowaliśmy II Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Błaszkach.
Przygotowaliśmy Dzień Kobiet w Błaszkach.
Grupa robocza Aktywna Gmina Błaszki reprezentowana przez Koło Gospodyń Wiejskich
z Brończyna zdobyła II miejsce podczas VIII Wystawy Tradycyjnych Sieradzkich Stołów
Wielkanocnych.
Wystosowałem kolejne pisma do prezydenta RP, premier RP, ministra edukacji narodowej
i wszystkich parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości z województwa łódzkiego, informując o trudnej sytuacji finansowej naszej gminy.
Zorganizowaliśmy gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”.
Z Młodzieżową Radą Doradczą burmistrza włączyliśmy się w imprezę charytatywną
„Bal Czerwonej Róży”.
Zainspirowaliśmy działalność Szkoły Boksu i Kickboxingu w Błaszkach.
Z przedstawicielami grupy roboczej Aktywna Gmina Błaszki uczestniczyliśmy w Misterium
Męki Pańskiej na poznańskiej Cytadeli.
Przeprowadziliśmy naradę burmistrza Gminy i Miasta Błaszki z sołtysami.
Zostałem wybrany przewodniczącym Honorowego Komitetu Organizacji 30 – lecia Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Gruszczycach.
Nawiązaliśmy współpracę z gminą Złoczew w celu przyłączenia gminy Błaszki do Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego.
KAROL RAJEWSKI, burmistrz Błaszek
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z działalności rady

Debata o oświacie najważniejsza
Od stycznia do marca odbyły się 4 sesje Rady Gminy i Miasta Błaszki.
Obrady radnych zdominowała sytuacja oświaty w gminie.

J

uż na pierwszej, tegorocznej sesji, a XVII
w tej kadencji radni usłyszeli diagnozę dotyczącą organizacji i finansów oświaty w gminie
Błaszki. Przygotował ją Instytut Zarządzania
w Edukacji Vulcan, który przeprowadził audyt
w szkołach podstawowych i gimnazjach. Wynika
z niego, że szkoły w gminie Błaszki są zorganizowane w sposób wyjątkowo kosztowny. Jedną
z przyczyn jest rozdrobniona sieć podstawówek.
Drugą bardzo małe oddziały w większych szkołach.
Na następnej, XVIII sesji radni, wyciągając
wnioski z przedstawionego audytu oświaty, podjęli uchwały dotyczące zamiaru likwidacji szkół
w: Domaniewie, Łubnej Jakusach, Kwaskowie,
Włocinie i Sędzimirowicach, pozostawiając ostateczną decyzję, która ze szkół zostanie zlikwidowana kuratorowi oświaty w Łodzi. Nie zgodzili
się na utworzenie zespołów szkół.
Podczas XIX sesji rajcy zdecydowali o przekazaniu w tym roku funduszy na zakup samochodu
służbowego dla Komisariatu Policji w Błaszkach.
Jego komendant zwrócił się z prośbą o dofinansowanie kupna służbowego pojazdu, co ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców.
Radni podjęli uchwałę o zamiarze likwidacji filii Biblioteki w Kalinowej mieszczącej się
w budynku należącym do Szkoły Podstawowej
w Kalinowej na zasadzie użyczenia. Pomieszczenie, w którym znajduje się biblioteka nie spełnia
minimalnych standardów przypisanych współczesnym placówkom bibliotecznym. Jest zbyt
małe na prowadzenie dostatecznej statutowej
działalności m.in. na zwiększenie księgozbioru
i zajęcia kulturalno-edukacyjne. Zbiór książek
zostanie przeniesiony do Biblioteki w Błaszkach.
Uchwałą zostały określone kryteria rekrutacji
do publicznych szkół podstawowych i pierwszej
klasy publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Błaszki.
Radni zdecydowali o sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów oraz granicach ich obwodów. Na wniosek rodziców z miejscowości Woleń postanowili dokonać zmiany
w planie sieci publicznych szkół podstawowych
w ten sposób, że miejscowość Woleń dopisali do
obwodu Szkoły Podstawowej w Błaszkach.
Na XX sesji radni zgodzili się na przekazanie
gminnej działki o pow. 0,2447 ha z budynkiem
o powierzchni zabudowy 420 m2 położonej
w miejscowości Równa sołectwu Równa do korzystania i zarządzania z przeznaczeniem na
świetlicę wiejską oraz działalność bojową Ochotniczej Straży Pożarnej.
Rajcy przyjęli „Regulamin udzielania dofinansowania na demontaż, zbieranie, transport oraz
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unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
na terenie Gminy i Miasta Błaszki”. Zdecydowali
również, w związku z planowanym odejściem
na emeryturę Pani Elżbiety Trzeciak i złożonym
przez nią wnioskiem o rozwiązanie stosunku
pracy, o odwołaniu jej z funkcji skarbnika Gminy
i Miasta Błaszki. Jednocześnie radni na wniosek
burmistrza powołali na to stanowisko Panią Małgorzatę Woźniakowską od 1 maja 2016 roku.
Radni upoważnili burmistrza Błaszek do
reprezentowania gminy przy partnerskim
projekcie „Złoczewski Obszar Funkcjonalny –
współpraca samorządów powiatów sieradzkiego
i wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału
powstającej kopalni odkrywkowej „Złoczew”
oraz drogi ekspresowej S8”. Wcześniej, bo 22
marca w Złoczewie odbyło się robocze spotkanie inicjujące partnerstwo gminy Złoczew

z gminą Błaszki. Uczestnicy: Jadwiga Sobańska,
burmistrz Złoczewa, Karol Rajewski, burmistrz
Błaszek, Andrzej Konieczny, przewodniczący
Rady Miejskiej w Złoczewie, Wiktor Płóciennik,
prezes Złoczewskiej Strefy Inwestycyjnej, Jacek
Walczak, sekretarz Błaszek i Dominik Drzazga,
przewodniczący Młodzieżowej Rady Doradczej
burmistrza Błaszek. Podczas spotkania określono, że głównym celem współpracy będzie zwiększenie roli samorządów w kreowaniu przedsiębiorczości i samodzielności społecznej poprzez
zwiększenie zaangażowania młodych w projekty
służące lokalnemu rozwojowi.
Pierwszym etapem budowania partnerstwa
z gminą Złoczew jest przystąpienie Gminy i Miasta Błaszki do Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego. Obecność naszej gminy w tym przedsięwzięciu zwiększy dostęp do informacji, wzmocni
pozycję w otoczeniu i umożliwi planowanie oraz
realizację własnych zadań strategicznych.
JACEK WALCZAK, sekretarz Błaszek

MŁODZI DORADCY BURMISTRZA
Karol Rajewski powołał Młodzieżową Radę Doradczą Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki. 5-osobowy
skład tworzą: Dominik Drzazga, radny Rady Miejskiej w Złoczewie, Erwin Ozdoba, student prawa,
Szymon Szereda, licealista i strażak-ochotnik, Dawid Woźniak, utalentowany fotograf przyrody i Robert Niedźwiedzki, utytułowany sportowiec.
Zadaniem Młodzieżowej Rady Doradczej Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki jest wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, a szczególnie udział
przedstawicieli środowisk młodzieżowych w kształtowaniu spójnej polityki, która ma zachęcać młodych do
uczestnictwa w lokalnym życiu społecznym. W polu
widzenia jest też nawiązywanie współpracy z samorządowymi organizacjami młodzieżowymi innych
gmin i miast oraz z zagranicy. Młodzi doradcy mają też
asystować burmistrzowi podczas narad, spotkań, sesji
Rady, konferencji i uroczystości.

W skład Rady mogą wchodzić przedstawiciele różnych organizacji młodzieżowych oraz osoby aktywne
społecznie od 18 do 30 roku życia. Kadencja Rady jest
równa kadencji burmistrza. Posiedzenia Rady mają się
odbywać przynajmniej raz na kwartał. Udział w nich
będzie nieodpłatny.
Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Doradczej
odbyło się 1 marca 2016 roku. Karol Rajewski, burmistrz
Błaszek wręczył akty powołania. Uczestnicy zatwierdzili
regulamin Rady i wybrali przewodniczącego, którym został Dominik Drzazga, a jego zastępcą Erwin Ozdoba.
Młodzieżowa Rada Doradcza podjęła 2 uchwały:
w sprawie budowy pomnika Żołnierzy Wyklętych
w Błaszkach oraz uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Młodzi doradcy wraz z burmistrzem wzięli udział w II Marszu Pamięci Żołnierzy
Wyklętych w Błaszkach.



Młodzieżowa Rada Doradcza z burmistrzem Karolem Rajewskim

DOMINIK DRZAZGA

temat numeru

Szkoły w centrum uwagi
Błaszkowscy radni uchwalili zamiar likwidacji 5 podstawówek na terenie gminy. Łódzki Kurator
Oświaty się nie zgodził, więc szkoły zostają. Czy gminę Błaszki stać na wszystkie placówki?

S

zkopuł w tym, że na utrzymanie oświaty błaszkowski samorząd wydaje ponad
połowę budżetu. Gmina zleciła audyt
w podstawówkach i gimnazjach zewnętrznej firmie Vulcan, aby przedstawiła optymalny sposób
organizacji oświaty w gminie wraz z realizacją.
Audytorzy podkreślili, że z ekonomicznego
punktu widzenia trudno uzasadnić prowadzenie
bardzo małych szkół w Łubnej Jakusy i Domaniewie. Proponowali wziąć pod uwagę jednoczesną
likwidację Publicznego Gimnazjum w Kalinowej
i Szkoły Podstawowej w Sędzimirowicach. Większe szkoły są bardziej elastyczne i pozwalają na
wdrażanie takich rozwiązań, których zastosowanie w małych placówkach nie jest możliwe, np. nauka języków obcych w grupach o podobnym poziomie zaawansowania. Podpowiadali, że można też
rozważyć likwidację szkół we Włocinie i Kwaskowie lub pozostawić w tych placówkach wyłącznie
oddziały przedszkolne oraz klasy 1-3. Wskazywali
na gimnazja w gminie Błaszki, które nie są zorganizowane oszczędnie. Najbardziej nieefektywne jest
ich zdaniem największe gimnazjum w Błaszkach.
W szkole tej funkcjonują małe oddziały. Innym
rozwiązaniem i istotnym czynnikiem usprawniającym zarządzanie szkołami (m.in. poprzez
optymalne wykorzystanie pomieszczeń) byłoby
utworzenie Zespołów Szkół w Błaszkach, Kalinowej i Gruszczycach. Dyrektor zespołu miałby do
dyspozycji cały obiekt. Niewątpliwą korzyścią byłaby również dostępność obiektów sportowych dla
wszystkich uczniów na tych samych zasadach.
Po zapoznaniu się z analizą Vulcana radni podjęli uchwały dotyczące zamiaru likwidacji szkół
w: Domaniewie, Łubnej Jakusach, Kwaskowie,
Włocinie i Sędzimirowicach. Nie debatowali na
temat utworzenia wspomnianych zespołów.
– Rozpoczęliśmy reformę oświaty, gdyż tutaj
nieracjonalność jest największa, co potwierdziła kontrola zewnętrzna, która wykazała,
że obecny stan oświaty zrujnuje finansowo
gminę – napisał Karol Rajewski, burmistrz
Błaszek na stronie miasta. – Z roku na rok dzieci będzie mniej, a wydatków coraz więcej. Już
za trzy lata dzieci będzie mniej o 10 proc. Na
oświatę przeznaczamy 50,5 proc. budżetu i do
subwencji w kwocie 12,5 mln złotych dokładamy już ponad 8 do 10 milionów rocznie. Razem
z pewnością oświata będzie kosztować ponad
22 miliony złotych, tj. ponad 57 proc. budżetu,
co doprowadzi do katastrofy finansowej gminy.
Już teraz nie odtwarzamy majątku gminy i nie
stać nas na inwestycje rozwojowe, mimo że każ-

Dotacja nie wystarcza

SZKOŁA

WYDATKI W ZŁOTYCH

SP Domaniew

SUBWENCJA W ZŁOTYCH

910.908

SP Kwasków

377.190

1.026.293

548.406

SP Łubna

654.739

222.890

SP Sędzimirowice

909.858

470.909

762.791

406.311

SP Włocin

dy z nas składa się na oświatę średnio po około
700 złotych rocznie.
Burmistrz wystąpił do Ministerstwa Edukacji
Narodowej i wszystkich parlamentarzystów PiS
z województwa łódzkiego, prezydenta RP, premier
RP, prezesa PiS oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty, by pomogli wdrażać oświatowe rozwiązania
i finansowo ratować gminę Błaszki. Tylko kurator
odpowiedział. Reszta milczy. Znaczy to, że gmina
ma sobie radzić sama. Szkoły zostają, bo Łódzki
Kurator Oświaty nie zgodził się na likwidację żadnej z 5 podstawówek. Uzasadnienia były podobne.
Na przykładzie szkoły w Łubnej opinia negatywna opierała się głównie na tym, że brak placówki
spowoduje znaczne ograniczenie dostępu dzieci
do edukacji, w szczególności poprzez wydłużenie
drogi do szkoły, a także zaburzy potrzebę bezpieczeństwa, zwłaszcza najmłodszych. Kurator docenił warunki lokalowe tej podstawówki, podkreślając, że pozwalają na „indywidualizację procesu

kształcenia i właściwą realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych oraz opiekuńczych”.
W 2000 roku ówcześni radni przyjęli uchwałę dotyczącą „Programu restrukturyzacji bazy
oświatowej na terenie Gminy i Miasta Błaszki”,
która nigdy nie została wykonana. Zakładała zracjonalizowanie sieci szkół w gminie. Z programu
wynikało, że w gminie powinno funkcjonować
5 szkół podstawowych i te gimnazja, które będą
mieć minimum 150 uczniów.
Minęło kilkanaście lat i gmina Błaszki nie
zmieniła swojej sytuacji. Wciąż nie ma pieniędzy
na rozwój. W tegorocznym budżecie, który sięga
prawie 42 milionów złotych, tylko 2,5 miliona
zostało przeznaczonych na inwestycje. Resztę,
oprócz oświaty, pochłania pomoc społeczna, gospodarka komunalna, administracja, transport.
To największe wydatki. I do spłacenia jest jeszcze
15-milionowy kredyt.
BIS

Liczba uczniów SP w gminie Błaszki według arkuszy organizacyjnych na rok 2015/2016

SZKOŁA
SP w Błaszkach
SP w Domaniewie
SP w Gruszczycach
SP w Kalinowej
SP w Kwaskowie
SP w Łubnej Jakusach
SP w Sędzimirowicach
SP we Włocinie

Łubna Jakusy. W tej VI-klasowej szkole jest tylko V klas.
Najmniejsza składa się zaledwie z 2 uczniów

KLASA
1

2

3

4

5

6

110
7
43
27
13
8
14
6

99
7
35
24
8
4
11
9

70
7
29
7
8
2
8
5

70
8
38
16
10
4
8
5

64
5
24
13
6
7
5
11

56
7
22
12
5
—
10
6

RAZEM
469
41
192
99
50
25
56
42

5

na przełaj

Paweł Popłonikowski przy studzience
melioracyjnej

D

epozyt ppor. pilota Pawła Łuczyńskiego
został odnaleziony na polu Pawła Popłonikowskiego, wnuka Franciszka z Wrzącej. Stało
się to po 77 latach od zakopania broni osobistej,
mapnika i pasa oficera, absolwenta dęblińskiej
„Szkoły Orląt”. Pilota wysokiej klasy, który już
w pierwszych dniach września 1939 roku zdążył
strącić dwa niemieckie bombowce.
Łuczyński pilotujący polski myśliwiec spadł
na pogranicze Wrzącej i Gruszczyc 7 września
1939 roku. Tyle było wiadomo. Ale odnośnie
depozytu panowała cisza, choć w rodzinie Popłonikowskich pamięć o tej wojennej historii
była żywa. Paweł Popłonikowski opowiedział
o zakopanym depozycie dopiero 3 lata temu, gdy

Pamiątki po pilocie
odkryte
w jego domu zjawił się Robert Kielek, sieradzki
miłośnik historii, pasjonat lotnictwa wojskowego. Przyjechał, bo Paweł Popłonikowski jest
wnukiem Franciszka, do którego trafił ranny
pilot Łuczyński po tym jak, ścigając niemieckiego bombowca Dorniera rozbił się. Upadek samolotu widzieli dwaj mieszkańcy Wrzącej Łapigrosza Antoni Kaźmierczak i Pawlik. Podjechali do
wraku myśliwca PZL 11c i usłyszeli proszącego
o pomoc oficera. Nie zwlekając przetransportowali go rowerem do Franciszka Popłonikowskiego, który wraz z córką Weroniką opatrzył
zmiażdżoną nogę i poranioną twarz pilota. Dał
też schronienie, ale Niemcy szybko go zabrali. Zanim jednak do tego doszło synowie Franciszka –
Zygmunt i Józef zakopali pistolet z amunicją, pas
i mapnik pilota, aby nie dostały się w ręce wroga.
– Poszli w pole jakiś kilometr od domu.Tam
był młody sad i studzienka melioracyjna – wspomina Paweł Popłonikowski. - Miałem 17 lat jak
mój ojciec Józef po raz pierwszy opowiedział tę
historię. Mówił, że kopali 13-14 stóp na zachód od
studzienki.
Józef Popłonikowski opowiedział o upadku
myśliwca ze 132. EskadryArmii „Poznań” nastoletniemu wówczas Witkowi Krzesińskiemu,
który przyszedł do niego w połowie lat 80., bo
miał napisać wypracowanie „Lata okupacji
w naszej okolicy”. Pan Józef, choć przemilczał
sprawę depozytu, to i tak zaciekawił chłopaka,
który dobrze zapamiętał tę historię. Kilka lat
później, gdy usłyszał w radiu komunikat, że ppor.
pilot Łuczyński poszukuje tych, którzy uratowali mu życie Witek znów zjawił się u pana Józefa,
który skontaktował się z I Programem Polskiego Radia. Wiadomość dotarła do mieszkającego
w Stanach pilota, który przyjechał do Wrzącej
w 1992 roku. Obejrzał miejsce katastrofy, ale o depozycie nie wspomniał. Paweł Popłonikowski też

do niego nie nawiązał aż do spotkania z
Robertem Kielkiem.
Ten do poszukiwań przygotował
się solidnie. Zaprosił
symatyków lotnictwa wrześniowego
i
stowarzyszenie
„Wizna 1939” oraz
archeologa Adama
Ppor. Paweł Łuczyński
Golańskiego. 12 marca tego roku na pole wjechali profesjonaliści –
skanowali teren, prześwietlali georadarami. Bezskutecznie. Nie zrezygnowali i 16 marca ponowili
próbę. Po 15 minutach mała koparka natrafiła na
drewnianą skrzynkę. Gdy ją otwierali komisyjnie
w sieradzkim muzeum ukazała się kabura z bronią, pas oficerski i mapnik.
– Widać było, że mój ojciec i wuj starali się te
przedmioty zabezpieczyć – sumuje Paweł Popłonikowski. – Skrzynkę wyłożyli słomą, broń
zawinęli w natłuszczony papier, a kaburę okryli
szmatą. Jedynie mapa nie przetrwała.
Paweł Łuczyński przez całą wojnę przebywał
w obozie jenieckim w Niemczech. Po odzyskaniu wolności pozostał w amerykańskiej strefie
okupacyjnej. W 1946 roku rozpoczął żołnierską
służbę w Brygadzie Świętokrzyskiej na terenie
Niemiec. Wówczas przyjął pseudonim Longin,
który stał się jego nazwiskiem. Awansował na
stopień porucznika. Jeszcze w Niemczech ożenił
się z Estonką, z którą dochował się córki i syna.
W 1949 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował jako fotograf w „Tribune
Bismark”. Gdy zamieszkał w 1953 roku w Niagara
Falls założył studio fotograficzne. Z rodziną Popłonikowskich spotkał się tylko raz. Potem przysyłał
świąteczne kartki. Do późnego wieku latał swoim
ultralekkim samolotem. Zmarł w 2007 roku.
Depozyt pilota trafił do konserwacji. Ma wrócić do sieradzkiego muzeum i stać się częścią ekspozycji.
BIS

Tuż po otworzeniu depozytu w sieradzkim muzeum

Wydobywanie znaleziska

Witold Krzesiński usłyszał radiowy komunikat
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parafia
W ostatnim numerze
„Kuriera Błaszkowskiego”
prezentowaliśmy dziecięce
i młodzieżowe wspólnoty
istniejące w parafii św. Anny
w Błaszkach. Te wspólnoty to:
Eucharystyczny Ruch Młodych,
Podwórkowe Kółka Różańcowe,
ministranci, młodzieżowe
i dziecięce scholie muzyczne.
Kontynuując powyższy temat
pragniemy teraz przybliżyć
pozostałe grupy i wspólnoty
funkcjonujące w Błaszkach.

Wspólnoty w parafii
Błaszki
W naszej parafii od wielu już lat istnieje 5 wspólnot „Żywego Różanca” tzw. Róże różańcowe,
z których każda liczy po 20 osób. Członkowie Róż
różańcowych modlą się codziennie modlitwą różańcową, tworząc zaplecze modlitewne i duchowe wsparcie dla całej parafii. Co miesiąc w tych
„Różach” wymieniane są tajemnice różańcowe,
a w ogłoszeniach parafialnych co miesiąc podawane są intencje modlitewne dla Róż różańcowych. Ci, którzy tworzą „Żywy Różaniec” są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają, bądź
gdy zeń odchodzą.
Od 1995 roku działa w naszej parafii Koło Przyjaciół Radia Maryja. Przewodniczącą Koła jest
Jadwiga Żubrowska z Kokoszek, a opiekunem duchowym ks. Rafał Hącia. Spotkania modlitewne
Koła odbywają się w każdą środę po mszy św. wieczorowej. Członkinie Koła poza stałym apostolatem modlitwy zajmują się także organizowaniem
pielgrzymek autokarowych do sanktuariów Ma-

Członkowie Koła na spotkaniu z ojcem
Tadeuszem Rydzykiem

Droga Neokatechumenalna
jest formacyjną wspólnota wiary

W Harfie śpiewa około 20 osób

ryjnych, rozprowadzają czasopisma katolickie
i podejmują akcje prowadzone przez Radio Maryja oraz przyjmują dobrowolne ofiary na utrzymanie, a także rozwój tegoż radia. Członkowie
Koła wyjeżdżają nieraz wraz ze swoim opiekunem na spotkania Radia Maryja do Kalisza.
Inną grupą osób funkcjonującą w parafii jest
Chór parafialny Harfa, który wznowił swą działalność w 2001 roku, z inicjatywy poprzedniego proboszcza, ks. kan. Ryszarda Tuzina wraz
z podejmującym pracę na stanowisku organisty
dyrygentem – Mariuszem Walczakiem. Jest to
chór mieszany, składający się z 4 rodzajów głosów: sopran, alt, mezzosopran, bas. Liczy około
20 osób. Chórzyści spotykają się regularnie ze
swoim dyrygentem na próbach chóru, szkoląc się
w śpiewie, by dawać oprawę muzyczną podczas
różnych kościelnych uroczystości.
Kolejną propozycją formacyjną dla wszystkich chętnych, niezależnie od wieku, jest Droga
Neokatechumenalna. Po konsultacji z ks. bisku-

pem Teofilem Wilskim i spotkaniu z osobami
odpowiedzialnymi za Neokatechumenat w naszej diecezji zaprosiłem jesienią 2009 roku ks. dr.
Andrzeja Latonia i grupę świeckich katechistów
z Kalisza do przeprowadzenia wstępnych katechez neokatechumenalnych dla zainteresowanych z naszego dekanatu. Później jeszcze dwa
razy katechezy te zostały powtórzone. Owocem
tych katechez jest kolejna formacyjna wspólnota
wiary – Droga Neokatechumenalna (ponad 20
osób), której członkowie wraz z proboszczem,
a od pół roku również z ks. wikariuszem Marcinem Szymczakiem spotykają się regularnie
(2 razy w tygodniu) na Liturgii Słowa oraz na
wspólnej Eucharystii. Neokatechumenat jest
Drogą zatwierdzoną przez Stolicę Apostolską
i cieszy się jej dużym poparciem. Ma swoje seminaria duchowne również w Polsce i przynosi
piękne owoce wiary oraz życia chrześcijańskiego
na całym świecie.
KS. JERZY MIKOŁAJEWSKI

••• Czasopismo mieszkańców Gminy i Miasta Błaszki
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parafia
Zarówno Prawo kanoniczne
jak i Synod Diecezji Kaliskiej
nakazuje ustanowić w każdej
parafii Parafialną Radę do spraw
ekonomicznych oraz Parafialną
Radę Duszpasterską. W pierwszym
roku mojego pasterzowania
w Błaszkach te Rady zaczęły

Wspólnota Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym
istnieje w błaszkowskiej parafii niespełna trzy lata

istnieć.

Kościół żywy
i duchowo twórczy
J

esienią 2012 roku obie Rady w dotychczasowym składzie zakończyły swoją kadencję.
22 października 2012 roku odbyło się pierwsze
spotkanie Rady Parafialnej w odnowionym składzie liczącym ponad 30 osób. I tak funkcjonuje do
dzisiaj.
Zebrania radnych z ks. proboszczem odbywają się średnio raz w miesiącu. Rada organizuje co roku festyn parafialny, a w uroczystość
Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym kwestowała na rzecz generalnego remontu
zabytkowej kaplicy cmentarnej. Obecnie radni
w ostatnią niedzielę każdego miesiąca zbierają
datki na renowację (tynkowanie) kościoła św.
Anny w Błaszkach. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim radnym, zarówno I, jak i II
kadencji za dotychczasową działalność i współpracę z proboszczem dla dobra naszej parafii.
Ostatnią wspólnotą powstałą w naszej parafii
jest Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym
(APDC). Wspólnota zawiązała się w listopadzie
2013 roku po spotkaniu z s. Anną Czajkowską
ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz
Czyśćcowych. 17 listopada 2013 roku (niedziela)

Rada parafialna zazwyczaj zbiera się co miesiąc
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s. Anna gościła w parafii św. Anny w Błaszkach
i podczas wszystkich mszy św. przybliżała wiernym ideę Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym istniejącego od 1983 roku oraz zachęcała do
powstania w parafii grupy modlitewnej APDC.
Dla chętnych do wstąpienia do Apostolstwa
siostra zostawiła deklaracje członkowskie z niezbędnymi informacjami.
Członkowie tej wspólnoty co miesiąc gromadzą się na mszy św. za zmarłych i na spotkaniu
formacyjnym po mszy. Codziennie też modlą się
za zmarłych oraz prenumerują i czytają kwartalnik Apostolstwa o charakterze formacyjnym pod
nazwą DO DOMU OJCA, a także inne publikacje.
Do tej wspólnoty należy około 40 osób. Wciąż zachęcamy innych do jej zasilenia.

Zadania członków APDC
Pamiętają, że są powołani do świętości. Dlatego trwając w łasce uświęcającej: przystępują
regularnie do sakramentów świętych (spowiedź
i Eucharystia), czytają i rozważają Pismo Święte,
prowadzą życie modlitwy oraz okazują czynną
miłość bliźniego.

Wspomagają zmarłych poddanych oczyszczeniu, dlatego kierując się miłością: przebaczają
im wszelkie wyrządzone zło i zachęcają innych
do przebaczenia zmarłym wszystkich krzywd
oraz uraz, odmawiają codziennie dowolną modlitwę za zmarłych, w ich intencji ofiarują codzienne trudy, doznane przykrości, cierpienia,
w miarę możliwości zamawiają msze św. za zmarłych lub przynajmniej starają się ofiarować za
nich swoje uczestnictwo w Eucharystii. W ich intencji ofiarują dobre uczynki, jałmużnę, odpusty
i uczynki pokutne.
Akt codziennego ofiarowania za dusze
czyśćcowe, umieszczony na „Pamiątce” wyraża
wzbudzenie odpowiedniej intencji, a codzienne
odmawianie go jest również wyrazem łączności z wszystkimi pozostałymi członkami APDC.
Modlitewną pamięcią obejmują także konających, aby w ostatnim momencie życia uznali swój
grzech, okazali żal i oddali się w ręce miłosiernego Boga.
Troszczą się o rozwój Apostolstwa członkowie, którzy odkryli wartość i piękno apostolstwa
na rzecz dusz czyśćcowych, nie tylko sami wspomagają zmarłych, ale również starają się zachęcać do tego innych. Przynależność do APDC nie
jest związana z obowiązkiem płacenia składek
pieniężnych, ani od tego uzależniona, ale wczuwając się w jego potrzeby każdy według swoich
możliwości może wspierać je swoimi ofiarami.
Na koniec, gdy mowa o wspólnotach, to
wspomnieć też trzeba o styczniowej wizycie
duszpasterskiej zwanej kolędą, w czasie której my kapłani zanosimy błogosławieństwo
Boże naszym parafianom, poznajemy się
z nimi bliżej i budujemy parafialną wspólnotę wiary. Również codzienne spotkania z parafianami w kancelarii parafialnej są okazją
do budowania takiej wspólnoty. Istniejące
w naszej parafii wspólnoty dają nadzieję, że Kościół w tej parafii jest i będzie żywy oraz duchowo
twórczy.
KS. JERZY MIKOŁAJEWSKI

oświata

Pomagają
potrzebującym
W

Zabawa studniówkowa rozpoczęła się tradycyjnym polonezem

Noc delikatnych
wzruszeń i pięknych
wspomnień
Studniówka uczniów Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
w Błaszkach odbyła się 6 lutego
w sali Arka w Smaszkowie.

B

al oficjalnie otworzyła dyrektor Jadwiga
Napieralska, witając zgromadzonych. Następnie maturzyści z klas IV technikum i klas III
liceum w pięknych kreacjach i idealnie skrojonych garniturach rozpoczęli tańce tradycyjnym
polonezem. Serdeczne podziękowania należą się
nauczycielowi Dominikowi Strumińskiemu odpowiedzialnemu za przygotowanie uczniów do
tego jakże stresującego momentu.

Nie obyło się bez delikatnych wzruszeń, życzeń udanej zabawy oraz kilku słów otuchy przed
zbliżającą się maturą ze strony gości: Elżbiety
Cieślak, naczelnika wydziału spraw społecznych
w Sieradzu, Karola Rajewskiego, burmistrza
Gminy i Miasta Błaszki oraz ks. Piotra Gąsiorka,
który przybył na tę uroczystość aż z Gibraltaru.
Po oficjalniej części nie pozostało wszystkim
nic innego jak przetańczyć całą noc i stworzyć
kilka nowych, pięknych wspomnień. Miejmy
nadzieję, że ten wspaniały nastrój towarzyszący
maturzystom tamtej nocy pozostanie z nimi na
czas egzaminów maturalnych i da motywację do
nauki, by osiągnąć jak najlepsze wyniki. 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Błaszkach działa od 7 lat Szkolne Koło
Caritas Diecezji Kaliskiej. Opiera się na zaangażowaniu młodych ludzi na rzecz osób potrzebujących, zaufaniu, współdziałaniu i pracy zespołowej. Najbardziej powszechna jest pomoc
materialna i duchowa kierowana do starszych
oraz dzieci. Członkowie Koła działają w szkole, parafii i lokalnym środowisku. Współpracują
z księdzem proboszczem i wikariuszami parafii
św. Anny w Błaszkach, ks. Aleksandrem, wicedyrektorem Caritas Kalisz oraz samorządem szkolnym.
Uczniowie gromadzą informacje dotyczące
najbardziej potrzebujących i do nich docierają ze
wsparciem. Angażują się w akcje bożonarodzeniowego drzewka i kwesty wielkanocne. Pomagają w inicjatywach Góra Grosza czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dla Domu Dziecka
w Rafałówce i Domu Dziennej Opieki w Rożdżałach corocznie organizują zbiórkę produktów
spożywczych i słodyczy. W porozumieniu z rodzinami osób niepełnosprawnych zbierają plastikowe nakrętki lub rozprowadzają cegiełki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. W ubiegłym roku
szkolnym wraz z Caritas Diecezji Kaliskiej kompletowali obuwie i ubrania. Natomiast 4 i 5 marca
2016 roku pod hasłem Tak, pomagam! kwestowali w Biedronce, gromadząc żywność dla najbiedniejszych.
JUSTYNA GRACZYKOWSKA

PATRYCJA RAJSKA Z III A

Świetnie się spisali

W

ogólnopolskim konkursie Alfik Humanistyczny wzięło udział 16 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kalinowej. Rozwiązywali testy
w trzech grupach wiekowych: klasy IV (6 uczniów)
klasy V (3 uczniów) i klasy VI (7 uczniów). Na odpowiedzi mieli 45 minut.
Nasi uczniowie uzyskali bardzo dobre wyniki.
Patrycja Brocka z kl. IV zajęła 19 miejsce w woj.
łódzkim i 430 w kraju. Michał Małolepszy z kl.
VI uplasował się na 22 pozycji w Łódzkiem i 439
w kraju. Szymon Bryś z kl. VI wywalczył 24 miej-

sce w naszym województwie. Marcel Skrzypiński
i Adam Kałużny z kl. VI osiągnęli równorzędną
26 lokatę w Łódzkiem.
W konkursie uczestniczyło 15613 uczniów
z 451 szkół, z całej Polski. Województwo łódzkie
reprezentowało 734 uczniów z 24 podstawówek.
Dziękujemy także pozostałym uczestnikom,
którzy wykazali się wiedzą z języka polskiego
i historii. Uczniów przygotowała do konkursu
Elżbieta Radojewska.

MB

Wolontariuszki zbierały żywność
potrzebną do przygotowania paczek
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Nauczyciele doskonalili się w międzynarodowym towarzystwie

Natalia
zwyciężyła
U

Spotkali się w Turcji
Nauczyciele z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach
odwiedzili po raz kolejny Turcję. Było to możliwe dzięki udziałowi
w programie Erasmus plus.

S

potkanie zostało zaplanowane w Anamur, w południowej Turcji i trwało od
6 do 11 marca. Jego uczestnikami byli
nauczyciele nie tylko z Polski, ale Słowenii,
Rumunii, Bułgarii, Włoch i Turcji. Głównym
punktem było opracowanie i przygotowanie do
druku poszczególnych rozdziałów metodycznego przewodnika o zastosowaniu nieformalnej
metody nauczania Forum Theatre. Uczestnicy
prezentowali zebrane materiały dydaktyczne,
scenariusze lekcji, przykłady dobrych praktyk.
Duże wrażenie na wszystkich zrobiły dwie lekcje, przygotowane przez nauczycieli i uczniów z
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach.

Jedna z nich dotyczyła problemu wykluczenia
społecznego, druga asertywności. Obie zostały
sfilmowane i pokazane w Anamur.
Wizyta w Turcji była jednocześnie okazją
do zacieśniania przyjaźni pomiędzy partnerami projektu, odkrywania podobieństw i różnic
między nimi. Polacy mieli niepowtarzalną okazję gościć w domu zaprzyjaźnionej nauczycielki ze szkoły w Anamur. Spotkanie i wyjazd do
miasta Antalya pozwoliły poznać codzienne
zwyczaje mieszkańców regionu i zabytki kurortu położonego nad Morzem Śródziemnym.
Następny wyjazd w ramach programu Erasmus
plus odbędzie się w maju. ZESPÓŁ ERASMUS PLUS

Śpiewajcie, bo warto
W

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Błaszkach odbył się I Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek pod patronatem ks. bp.
Łukasza Buzuna i starosty sieradzkiego Dariusza
Olejnika. Konkurs zgromadził 44 uczestników z
Błaszek, Gruszczyc, Kalinowej, Szczytnik, Warty,
Stawu, Brzezin i Pleszewa.
Jury przewodniczył ks. Grzegorz Mączka. Nagrody w kategorii soliści otrzymali:
I miejsce Eliza Pawlak (Błaszki), II miejsce Kamila Dawidowska (Kalinowa) i III miejsce Anna
Czarnecka (Szczytniki). W kategorii duet zwyciężyły Natalia i Marcelina Sroczyńskie (Błaszki),
a II miejsce zajęły Eliza Pawlak i Wiktoria Grabowska (Błaszki). Natomiast w kategorii zespół
najlepszy okazał się Zespół Decyma (Warta), II
miejsce zdobył Zespół Mocni Głosem (Błaszki), a
III Zespół z Brzezin.
Podsumowując poziom konkursu i doceniając
zaangażowanie młodych wykonawców przewodniczący jury powiedział: „Życzę wam wszystkim
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dobrego przeżycia właśnie tego czasu, dobrego
spotkania z Jezusem, naprawdę błogosławionych
świąt i śpiewajcie jak najdłużej, śpiewajcie, bo
JADWIGA NAPIERALSKA
warto”.

czniowie ze Szkoły Podstawowej im. St. Moniuszki w Kalinowej już po raz trzeci wzięli
udział w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym ORTOGRAF dla klas IV – VI zorganizowanym
przez Firmę Edukacyjną „Orzeł”.
W tym roku szkolnym zwycięzcą ogólnopolskiej rywalizacji została Natalia Czarnecka
z klasy V. Uzyskała 49 punktów na 50 możliwych i zajęła II miejsce, pokonując wiele tysięcy
uczestników z całego kraju. W nagrodę otrzymała dyplom laureata i srebrny medal. Na wyróżnienie zasłużyli także: Michał Małolepszy, Adam
Kałużny i Amelia Golanowska z klasy VI (zdobyli po 46 punktów), Przemysław Maruszewski
z klasy V (otrzymał 45 punktów), Szymon Bryś,
Martyna Juszczak z klasy VI i Justyna Płatek z klasy
V (zgromadzili po 43 punkty). Firma nagrodziła ich
dyplomami finalisty i pamiątkowymi medalami.
Podczas przygotowań pod czujnym okiem polonistki Elżbiety Radojewskiej uczniowie układali
łamigłówki, rebusy i krzyżówki ortograficzne oraz
stosowali znane im reguły w praktyce. Dzięki konkursowi zmierzyli się z najlepszymi z całej Polski.
My, nauczyciele mamy satysfakcję, że osiągnęli
bardzo wysokie wyniki. 
MB

Kochanym
babciom
i dziadkom
W

naszym przedszkolu mali artyści przygotowali specjalny program z okazji Dnia Babci
i Dnia Dziadka. Dzieci niecierpliwie czekały na wyjątkowych gości.
Przybyli z zachwytem oglądali swe pociechy,
podziwiając ich zapał, wytrwałość i aktorskie umiejętności. Wnuczęta dla ukochanych babć i dziadków
grały różne role podczas inscenizacji, śpiewały
i tańczyły oraz składały życzenia. Po części artystycznej dzieci wręczyły laurki, a goście zostali zaproszeni do wspólnego biesiadowania.

DOROTA HUMIEJA
Wzruszające święto dla babci i dziadka

Podczas konkursu wystąpili soliści,
duety i zespoły

oświata

Atrakcyjnie

w Baśniowej Krainie

W

Przedszkolu ,,Baśniowa Kraina” w Błaszkach
zapraszanie babć i dziadków na uroczystość
z okazji ich święta jest na stałe wpisane w repertuar
imprez placówki. Tak samo było w tym roku. Na to
wspaniałe święto dzieci z wychowawcami w swoich
pięknie udekorowanych salach przygotowały program artystyczny. W większości były to wzruszające
wiersze, piosenki i tańce. Goście z uwagą przyglądali
się występom, nagradzając dzieci gromkimi brawami. Duma rozpierała serca babć i dziadków przy tak
utalentowanych i kochanych wnuczętach.
Przedszkolaki wręczyły babciom i dziadkom
samodzielnie wykonane laurki. Wspaniała zabawa
była wdzięcznym upominkiem dla babć i dziadków. 100 lat rozbrzmiewało raz po raz, a goście
świetnie się bawili z wnukami.
W styczniu odbył się również bal karnawałowy.
Dla naszych milusińskich był to niezwykły dzień,
wyczekiwany przez wiele tygodni. Barwne postacie z książek i filmów na kilka godzin opanowały
przedszkole. Zabawę przygotowali wychowawcy
z doświadczonymi animatorami. Dzieci tańczyły,
brały udział w konkursach i korzystały z przygotowanych dla nich atrakcji.
ILONA POLOWCZYK, MAŁGORZATA POLEWSKA

Udany występ błaszkowskich przedszkolaków

Razem stroili choinkę

P

rawie pół tysiąca dzieci ze szkół i przedszkoli w gminie Błaszki razem z burmistrzem
uczestniczyło w ubieraniu choinki. Świąteczne
dekoracje młodzi mieszkańcy przygotowali z nauczycielami. Kolorowe drzewko stanęło na błaszkowskim rynku.

Jeszcze tylko wspólne zdjęcie i zaczyna się zabawa

Do dzieci przybyły wróżki

J

ak co roku w karnawale w Przedszkolu Samorządowym w Gruszczycach odbył się
oczekiwany przez dzieci bal. To właśnie podczas
tych kilku godzin magicznej zabawy spełniają
się wszystkie marzenia. Dzieci, choć na krótką
chwilę mogą się wcielić w ulubioną postać z bajki
i przenieść do Wielkiej Krainy Bajek.
Przygotowane przez rodziców stroje karnawałowe były fantastyczne i ciekawe. W przedszkolu od rana można było spotkać księżniczki,
wróżki, czarodziejów, żołnierzy, policjantów, marynarza, piratów, Spider-Mana, Batmana, motyl-

ki, biedronki i wiele innych postaci z ulubionych
bajek. Po wielkiej prezentacji strojów rozpoczęła
się długo wyczekiwana zabawa taneczna poprowadzona przez DJ. Trwały też konkursy. Wielkim zaskoczeniem dla dzieci było pojawienie się
na balu wróżek, które obdarowały je świecącymi,
kolorowymi odblaskami.
Karnawałowa zabawa przyniosła naszym
przedszkolakom wiele radości, o czym świadczyły ich roześmiane buzie. Zachwytom i ekscytacji
nie było końca. Dzieci przez kolejne dni rozmawiały o Wielkiej Krainie Bajek. DOROTA HUMIEJA

Gościom wręczyli kalendarze
U
roczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
na stałe zagościła pośród imprez organizowanych w Szkole Podstawowej im. St. Moniuszki
w Kalinowej. Święto Babci i Dziadka to niezwykły
dzień nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim
dla babć i dziadków, którzy jak zwykle nie zawiedli i licznie przybyli na występy. To dzień pełny
uśmiechów, łez szczęścia i radości.
Na program złożyły się wzruszające wiersze
i piosenki okolicznościowe związane z tym świętem. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie
podziwiali swoje pociechy w różnych formach
artystycznych. Oprócz montażu słowno-muzycznego, goście obejrzeli piękne pokazy taneczne
w wykonaniu swoich wnuczek i wnuków.

Szczególne podziękowania należą się rodzicom, którzy przygotowali poczęstunek w postaci
ciasta, kawy i herbaty. Na zakończenie akademii
wszyscy goście otrzymali własnoręcznie wykonane kalendarze. 
MAŁGORZATA BODZIOCH

Dla dziadków założyli wąsy

Karnawał u Moniuszki

Z

abawa karnawałowa w Szkole Podstawowej
im. St. Moniuszki w Kalinowej odbyła się
10 stycznia. Wzięli w niej udział uczniowie, ich
rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz wszyscy chętni niekoniecznie
związani ze szkołą. Frekwencja przeszła nasze
najśmielsze oczekiwania.
Dzieci aktywnie uczestniczyły w konkursach, tańczyły, pląsały, co zachęciło dorosłych do
wspólnej zabawy. Pięknie udekorowana przez
nauczycielki sala gimnastyczna sprawiła, że
wszyscy jeszcze na chwilę wróciliśmy do Świąt
Bożego Narodzenia.
Dzięki bardzo dobrej współpracy szkoły
z rodzicami udało się zorganizować paczki dla

wszystkich dzieci, które wręczył św. Mikołaj.
Ogromne zaangażowanie nauczycieli pozwoliło
pozyskać sponsorów, którzy pomogli szkole finansowo i rzeczowo, a oficjalne ogłoszenie tego
wsparcia odbyło się w trakcie zabawy. Cała szkolna społeczność składa serdeczne podziękowania.
MAŁGORZATA BODZIOCH

Karnawałowo i gwiazdkowo
było na balowej sali
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Malowali, tańczyli, śpiewali...
W Kulturalnej Zimie zorganizowanej podczas ferii przez Centrum Kultury w Błaszkach wzięło udział ponad 250.
najmłodszych mieszkańców miasta i gminy. Dzieci i młodzież uczestniczyli w cyklu bezpłatnych warsztatów.
Patryk Rożniecki, choreograf, tancerz, uczestnik programu You Can Dance uczył tańca w stylu New Age
i Street Dance. Krzysztof Czarnek, malarz, rzeźbiarz i rysownik prowadził warsztaty plastyczne. Mariusz
Jabłoński, fotograf podpowiadał, jak robić dobre zdjęcia. Małgorzata Lipka, pedagog muzyczny, trenerka
wokalna i konsultantka programu Mali Giganci szkoliła początkujących wokalistów.
Na zakończenie ferii młodzi ludzie mogli zobaczyć spektakl teatralny ”Królowa Śniegu”.
Przedstawienie zostało oparte na jednej z najsłynniejszych baśni Hansa Christiana Andersena.
MIM
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...i nie chcieli się rozstać

••• Czasopismo mieszkańców Gminy i Miasta Błaszki
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kultura

Ś

wietnie rozpoczęły ten rok wokalistki z Centrum Kultury w Błaszkach. Po każdych konkursowych zmaganiachwracały z nagrodami.
Na początku stycznia młode solistki prezentowały talenty wokalne podczas XVII Festiwalu
Kolęd i Pastorałek w Żegocinie. Na tle 70 wykonawców reprezentantki Błaszek wypadły znakomicie.
Przełożyło się to na ocenę jury, które przyznało
pięć nagród oraz wyróżnienie naszym wychowankom. W pierwszej kategorii wiekowej Olga Polew-

O nagrodach w Nysie decydowały niuanse

Reprezentantki Błaszek z festiwalu
w Miłkowicach przywiozły najwyższe
trofeum Grand Prix

Posypały się nagrody
ska zajęła II miejsce, a III duet Maja i Tosia Giejko.
Z kolei duet Daria i Olga Polewskie wyśpiewał II
miejsce w II kategorii wiekowej. Wreszcie w III
kategorii Duet Twins, Marcelina i Natalia Sroczyńskie zdobył II miejsce, a Eliza Pawlak ulokowała się
na III miejscu. Z wyróżnieniem powrócił zespół
wokalny Singerls w składzie: Milena Grabowska,
Julia Nowacka, Wiktoria Grabowska, Eliza Pawlak.
W połowie stycznia odbył się XVIII Festiwal
Kolęd i Pastorałek w Nyskim Domu Kultury.
Wzięło w nim udział około 90 solistów i grup artystycznych z wielu zakątków Polski. Wśród nich
nie zabrakło oczywiście wokalistek z Centrum
Kultury w Błaszkach. Naszą gminę reprezentowały: Eliza Pawlak, Marcelina i Natalia Sroczyńskie, Wiktoria Grabowska, Naomi Wesselius,
Julia Nowacka oraz Milena Grabowska.
Jury przeglądu miało niezwykle trudne zadanie wyłonić spośród uczestników tych najlepszych. Przy bardzo wysokim poziomie o wygranej decydowały niuanse. Po konkursowych
przesłuchaniach jurorzy przyznali zaszczytne II
miejsce Naomi Wesselius, przedstawicielce Centrum Kultury w Błaszkach.

Aż cztery nagrody, w tym Grand Prix, zdobyły nasze reprezentantki podczas VIII Festiwalu
Kolęd i Pastorałek, który został zorganizowany
w Miłkowicach koło Legnicy. W konkursie przygotowanym przez Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Miłkowicach wzięło udział prawie 300
uczestników. Festiwal obywał się w dwóch kategoriach: soliści i zespoły; z podziałem na szkoły
podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, osoby dorosłe oraz zespoły folklorystyczne.
Grand Prix otrzymał zespół Singerls, który
tworzą Julia Nowacka i Wiktoria Grabowska. II
miejsce zostało przyznane duetowi DO, RE, MI,
czyli Darii i Oldze Polewskim (kategoria szkoły
podstawowe). Również II miejsce przypadło Darii Polewskiej (kategoria szkoła podstawowa).
Wreszcie II miejsce odebrał duet TWINS, czyli
Marcelina i Natalia Sroczyńskie (kategoria gimnazjum).
Z kolei na początku marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Głownie ruszył XI Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar „Za każdy uśmiech
Twój”. Wśród 76 uczestników tegorocznej edycji znalazły się również wokalistki z Centrum

NA DZIEŃ KOBIET OWACJE
P
anie z pewnością zapamiętają ten dzień na długo. W dniu ich święta na scenie Centrum Kultury w Błaszkach najpierw wystąpiły uczestniczki
warsztatów wokalnych w repertuarze Anny Jantar,
następnie w tańcu zaprezentowały się dzieci biorące udział w zajęciach z rytmiki i tańca nowoczesnego. Na finał na scenie pojawili się soliści z Teatru
Wielkiego w Łodzi: Dominika Kobalczyk i Dawid
Kwieciński, a koncert poprowadził Jerzy Wolniak.
W repertuarze dominowały arie i duety z najpopularniejszych operetek i musicali. Panie mogły
usłyszeć między innymi „Usta milczą...” z operetki
„Wesoła wdówka”, duet „Choć na świecie dziewcząt
mnóstwo” z „Księżniczki czardasza” i arię „Wielka
sława to żart” z operetki „Baron cygański”.
Artyści zostali bardzo ciepło przyjęci przez błaszkowską publiczność, otrzymując owacje na stojąco.
MIM
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Występ uczestników warsztatów
tańca nowoczesnego

Soliści Teatru Wielkiego w Łodzi:
Dominika Kobalczyk i Dawid
Kwieciński podczas koncertu,
prowadzonego przez
Jerzego Wolniaka (z lewej)

Na festiwalu w Żegocinie rozpoczęła się
dobra passa błaszkowskich solistek

Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
również był szczęśliwy dla wokalistek
z Centrum Kultury w Błaszkach
Kultury w Błaszkach, które wróciły z medalami
i wyróżnieniem. Daria Polewska zajęła III miejsce (kategoria do 11 lat), Olga Polewska zdobyła
małe wyróżnienie, natomiast Eliza Pawlak wyśpiewała III lokatę (kategoria 12-15 lat).
MIM

kultura

Przemierzali cudowną krainę
W

błaszkowskiej bibliotece zorganizowaliśmy dwa spotkania z Piotrem Marczakiem. Podróżnik omówił i pokazał naszym czytelnikom
film, który zatytułował
„Droga Mojżesza przez
Ziemię Świętą”. Było to
wspomnienie o Izraelitach, których Mojżesz
wywiódł z ziemi egip-

skiej i doprowadził do Góry Nebo. Wkroczyli
do Ziemi Świętej pod wodzą Jozuego. Opowieść
podróżnika sięgała aż do śladów Jezusa – od narodzin po śmierć. Pan Piotr opowiadał bardzo żywiołowo, ciekawie i ujmująco, tak jakby powtórnie przemierzał tę cudowną krainę.
Czytelnicy dzięki spotkaniu poznali najciekawsze miejsca biblijne Starego i Nowego Testamentu w Ziemi Świętej. Dowiedzieli się o dzisiejszej kulturze, życiu mieszkańców Egiptu, Jordanii

i Izraela. Oprócz ciekawych opowieści i filmu z podróży nasi czytelnicy oglądali także zdjęcia oraz
pamiątki z tego niezwykłego miejsca na ziemi.
Piotr Marczak mieszka we Wróblewie i jest
właścicielem sklepu spożywczo-przemysłowego
w tej miejscowości. Z zamiłowania został podróżnikiem. Od ponad 40 lat zwiedza i poznaje różne
zakątki świata. Przemierzył już całą Europę,
część Afryki i dotarł do Ziemi Świętej.
MAŁGORZATA SZCZEPAŃSKA

Ponad 40 osób
uczestniczyło
w spotkaniach
z podróżnikiem

Piotr Marczak w błaszkowskiej bibliotece

Urok starej fotografii
Do końca kwietnia można oglądać wystawę ”Błaszki w starej fotografii”
przygotowaną w miejscowej książnicy mieszczącej się w Łaźni.

Ekspozycja zawiera prawie 50 zdjęć pochodzących z prywatnych zbiorów
mieszkańców Błaszek i Małgorzaty Szczepańskiej, kierującej biblioteką.

E

kspozycja przypomina o świecie minionym,
ale w kadrze zostały też zatrzymane miejsca, budynki, które niewiele się zmieniły, choć
upłynęło kilkadziesiąt lat. Pokazany jest między
innymi targ na błaszkowskim rynku, okazała
Błaszkowianka, Dom Nauczyciela. W nim podczas II wojny mieściła się Służba Pracy Rzeszy dla
Kobiet. Zachowało się również zdjęcie mieszkanek tego domu.

– Mamy także fotografię ze spalonym, na błaszkowskim rynku, czołgiem w styczniu 1945 roku.
Wówczas zginęło trzech żołnierzy radzieckich
– relacjonuje Małgorzata Szczepańska. – Prezentujemy zdjęcia z budowy Łaźni, pożaru strażnicy
w Błaszkach, czy nieistniejącej już Piwiarni
u Kwaśniewskiego przy ulicy Ogrodowej.
Wystawa jest dostępna od poniedziałku do soboty w godzinach pracy biblioteki.
MODESTA
Małgorzata Szczepańska podczas
przygotowywania wystawy

Cenna pomoc
S

towarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Przyszłość dla Żelisławia” współpracuje z tutejszą
świetlicą środowiskową, organizując wspólnie
uroczystości dla mieszkańców wsi. Podczas przygotowywania imprez częścią kulinarną zajmują
się członkowie Stowarzyszenia, a o oprawę artystyczną dbają dzieci i młodzież ze świetlicy.
Wszystkie inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie i świetlicę wspierają władze gminy
i Bank Spółdzielczy w Błaszkach. Niedawno
jego prezes Jerzy Jałowy przekazał, w ramach
współpracy ze świetlicą, fundusze na kupno
sprzętu komputerowego.
Zaoferowana pomoc jest dla nas niezwykle
cenna i z pewnością przyczyni się do podniesienia umiejętności dzieci i młodzieży oraz usprawni
zajęcia świetlicowe. Sprzęt komputerowy umożliwia Stowarzyszeniu prowadzenie spraw administracyjnych oraz opracowywanie wniosków
o unijne dofinansowanie. Na zaproszenie Stowarzyszenia, dzieci i młodzieży ze świetlicy środowiskowej w Żelisławiu przybył tutaj w lutym prezes
Jałowy wraz z Ewą Wzgardą, członkiem zarządu
Banku Spółdzielczego w Błaszkach. Dzieci podziękowały za przekazany sprzęt komputerowy.
Wspólnie spędzony czas zaowocował obietnicą
dalszej współpracy. Prezes zadeklarował wspieranie ciekawych projektów realizowanych przez
Stowarzyszenie, które wpłyną korzystnie na integrację mieszkańców wsi Żelisław oraz Gminy
i Miasta Błaszki.
DOROTA KOWALCZYK
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Koło KGW Brończyn na wystawę tradycyjnych stołów
wielkanocnych w sieradzkim starostwie przygotowało
nie tylko potrawy, ale i dekorację stoiska

Pielęgnują zwyczaje,
sięgają po nowości
S

ą zorganizowane, zaangażowane i utalentowane. Nie żałują wolnego czasu, poświęcajac
go innym. Kultywują tradycję, ale i nie omijają
nowinek. Koło Gospodyń Wiejskich z Brończyna, bo o nie tutaj chodzi, jest solidnym filarem
Aktywnej Gminy Błaszki.
Do Koła należy prawie 50 pań. W większości
są to gospodynie, ale znajduje się wśród nich
pielęgniarka, fryzjerka, księgowa. Nie brakuje
emerytek i kobiet, które mają mniej niż 30 lat.
KGW żyje w symbiozie z miejscową Ochotniczą
Strażą Pożarną, co obu stronom wychodzi na dobre. Prezesem Koła jest Ewa Klimaszewska, którą
zastępują: Elżbieta Owsiana i Jolanta Chojnacka.
Funkcję skarbnika pełni Beata Jóźwiak, a sekretarza Monika Koraf.
Chętnie wracają do starych zwyczajów. W ubiegłym roku zorganizowały Wieczór Sobótkowy,
wiły wianki, szukały kwiatu paproci. Regularnie
urządzają Andrzejki, Tłusty czwartek, spotkania

opłatkowe, bale karnawałowe i majówki. Uczestniczą w pokazach kulinarnych,
kursach gotowania i dekorowania stołów.
Korzystają ze wskazówek pracowników Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Kościerzynie.
KGW z Brończyna jest widoczne na wielu
uroczystościach, targach i konkursach. Panie
prezentowały się na gminnych i diecezjalnych
dożynkach, uczestniczyły w Jarmarku Sieradzkim i Jarmarku Adwentowym w Sieradzu, Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej
i Agroturystyki Agrotravel w Kielcach, wybrały
się na Tygiel Smaków, czyli Międzynarodowe
Targi Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej NATURA FOOD do Łodzi. Ostatnio reprezentowały
gminę Błaszki na VIII Wystawie Tradycyjnych
Stołów Wielkanocnych zorganizowanej przez
sieradzkie starostwo. Oprócz żurku, bigosu, mazurków, serników i jaj na wiele sposobów przygotowały konkursową przekąskę – przepiórczą

fantazję w sosie chrzanowym, co zaowocowało
sukcesem, czyli II miejscem. Jurorzy docenili
walory wizualne i smakowe potrawy. W nagrodę
Koło otrzymało mikrofalówkę i warnik, które
wręczył starosta sieradzki.
Widząc zaangażowanie, działanie na rzecz
środowiska i promocję gminy uczestniczący
w wystawie Karol Rajewski, burmistrz Błaszek
dołożył jeszcze jeden prezent. Z gminnego budżetu wyremontuje i wyposaży kuchnię w budynku, z którego korzysta KGW w Brończynie.
Potrawy przygotowywane przez brończyńskie Koło są bogate i apetycznie podane. Do
sztandarowych przysmaków należą
pierogi z różnymi farszami, rolady
mięsne, kaszanka z warzywami, ciasta
i chleby. Mają też panie rękę do nalewek, gdyż właśnie ich Akacjowa zwyciężyła w konkusie podczas ubiegłorocznych Błaszkowskich Nocy.
KGW Brończyn organizuje też wycieczki pod
sympatyczną nazwą „Wesoły autobus z Brończyna mknie”. Dotarł już do Dusznik, czeskiej Pragi,
Warszawy, Torunia, Ciechocinka, Szczawnicy,
Sandomierza, Opatowa i Łodzi. Odbyło się również wiele wyjazdów do teatrów i kin.  MODESTA

Przepiórcza fantazja w sosie chrzanowym
zdobyła drugie miejsce

NAPISZ, PRZYJDŹ, NIE ZWLEKAJ

A

ktywna Gmina Blaszki to grupa robocza
powołana z inicjatywy Karola Rajewskiego,
burmistrza Błaszek. Zrzesza artystów, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich i inne organizacje działające na terenie Gminy i Miasta Błaszki. Grupa jest ciałem doradczym burmistrza
i współorganizatorem wydarzeń społeczno-kulturalnych w gminie. Zachęcamy wszystkich, którzy współtworzą grupę do przesyłania
na mejla urzad@blaszki.pl zdjęć i informacji
o swojej dotychczasowej działalności.
W marcu błaszkowscy samorządowcy spotkali się z przedstawicielami stowarzyszeń
i kół gospodyń wiejskich działających w ramach
grupy roboczej Aktywna Gmina Błaszki. Omówione zostały zasady współpracy przy organizacji planowanych przez gminę wydarzeń w tym
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roku. Burmistrz zaprosił również na spotkanie
przedstawicieli Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, którzy zapoznali
zebranych z konkursem „Grant na lepszy start!”
umożliwiającym grupom realizującym lokalne

działania i młodym organizacjom pozarządowym ubieganie się o dotację do 5 tys. zł. Następne
spotkanie grupy roboczej Aktywna Gmina BłaszRED
ki zostało wyznaczone na 10 maja.
Przedstawiciele Aktywnej Gminy Błaszki chcą
uczestniczyć w tegorocznych wydarzeniach
organizowanych przez błaszkowski samorząd

galeria twórców
OBRAZY ALEKSANDRA GARNCARKA

„Zaczarowana dorożka”

Blaszane anioły
artysty z Kwaskowa
Aleksander Garncarek (od lewej) z artystami z całego kraju przy jednym z aniołów

W

słońcu skrzą się z daleka. Przyciagają
uwagę. Od razu widać, że mieszka tu ktoś
niepospolity. Ich twórca Aleksander Garncarek
mówi o nich blaszaki.
Wokół domu w Kwaskowie ustawił ich sześć. – Był
materiał i chęć, więc je zrobiłem – mówi skromnie
artysta. – Znacznie chętniej maluję. Najczęściej obrazy olejne. Interesuje mnie nasz pejzaż, portrety
i abstrakcja.
Aleksander Garncarek na swojej stronie internetowej napisał, że do
pracy wykorzystuje własną wyobraźnię i nigdy
nie czerpie z cudzych
pomysłów.

Aleksander Garncarek

– Nie zatrzymuję się, wciąż poszukuję. To bardzo pobudza moją wyobraźnię – dodaje.
Od urodzenia mieszka w Kwaskowie, tutaj
ukończył podstawówkę, a potem błaszkowskie
liceum. Krótko studiował w Wyższej Szkole
Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, ale zrezygnował. Nie posiada dyplomu
artystycznej uczelni.
– Dostałem się na Akademię Sztuk Pięknych w
Warszawie, ale jej nie podjąłem z przyczyn osobistych – wspomina Aleksander Garncarek. – Nie
przeszkadza mi to. Wiele się nauczyłem i nadrobiłem. Nie mam kompleksów.
Zwłaszcza, że jak twierdzi żyje ze sztuki. To
jest miara sukcesu. Jego prace rzadko są w galeriach. – Chyba, że kupione na rynku wtórnym –
dodaje Garncarek. – Cały czas maluję. 99 procent
moich obrazów idzie za granicę. Wszystko sprzedaję przez internet.
W Kwaskowie osiadł z żoną Sylwią i trzema
synami: Pawłem, Adamem i Jankiem. Pracownię
ma w domu. Wykonuje obrazy na zamówienie.
– Jestem z Kwaskowa – mówi zdecydowanie twórca. – Nawet mam zaproszenia od ludzi
z różnych stron świata, abym przyjechał i u nich
pomalował, ale mnie nie ciągnie. Tak się jakoś zasiedziałem.
BIS

„Błaszkowskie dachy”

„Ulica Mleczarska w Błaszkach”

„Magia kogutka”

TOWARZYSTWA KONTRA LICHWA

M

arek Król, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Błaszkach, historyk
napisał książkę „Towarzystwa oszczędnościowo-pożyczkowe w guberni kaliskiej do 1914 roku”. Publikacja sygnowana przez Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego jest jednocześnie pracą doktorską autora. Dotyczy idei rozwoju spółdzielczości w polskim społeczeństwie pod zaborami.
Prezentuje działalność spółdzielczych instytucji kredytrowych na terenie
guberni kaliskiej stanowiącej integralną część Królestwa Polskiego znajdującego się pod rosyjską jurysdykcją.
„Towarzystwa i późniejsze spółdzielnie oszczędnościowo-kredytowe,
które powstawały w poszczególnych zaborach, mimo wielu form organizacyjnych i różnych zasad działania, łączyły te same cele – integrowanie wy-

siłków w walce z lichwą na zasadach samopomocy, utrzymanie polskiego stanu posiadania
i rozwoju społeczno-gospodarczego w walce
o tożsamość narodową i niepodległość – pisze
Marek Król. – Obsługiwały one przede wszystkim rzemiosło i gospodarstwa rolne. Istotnym
problemem, który porusza niniejsze opracowanie, jest udział różnych grup społecznych
w tworzeniu i zarządzaniu towarzystwami
pożyczkowo-oszczędnościowymi. 
RED
Książka jeszcze pachnie świeżością
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reportaż satyryczny

bo taką dostałem ksywkę, wróci... Jest!!! Widać
go...biała czapeczka sunie ponad polem kukurydzy. Tak będzie co dzień, nawet w deszcz (Maszeruj albo giń!).
Mieszkańcy podtrzymują mnie na duchu... Siedzę w centrum miasteczka, blisko jezdni, z tego
miejsca mam motyw. „Paaaanie co pan maluje,
idź pan na działki, ogródki, tam jest co malować!”.
Dziękuję za życzliwość, chcąc być delikatnym.
Z kłopotliwej sytuacji wybawia mnie kobieta: „No
co ty, ten pan chyba wie, co ma malować!”. Rzeczywiście wiem, ale przez grzeczność nie wdaję się
w polemikę, spieszę dokończyć obrazek przed
deszczem. Wracam szybkim marszem, niestety
pada. Deszcz zalewa okulary, a TIR-y zalewają
błotem (Maszeruj albo giń!).
Na sobotę i niedzielę część z nas przenosi się
do gospodarstwa agroturystycznego położonego 3 kilometry od Błaszek. Tu sielanka... spokój,
las, pola, staw, kozy, przemykające sarny, wiewiórki i kołujące jastrzębie. Maluję portrety
gospodarzom za życzliwość i wspaniałe jedzenie. Wstaję o 7.00. Prosto z łóżka wychodzę na
rześki poranek dokonać rytuału – piję kakao
Eugeniusz Binek (z lewej) sportretowany przez Andrzeja Sobczyka

MASZERUJ, ALBO GIŃ!
Andrzej Sobczyk, artysta malarz, który brał udział w plenerze
zorganizowanym podczas Błaszkowskich Nocy satyrycznie opisał
sierpniowe dni spędzone w Błaszkach i okolicy. Do tych wspomnień
uśmiechają się pozostali uczestnicy Impresji błaszkowskich
”
w obrazach” z całego kraju: Ewa Dobrzańska, Barbara Kowalska,
Liliana Soja, Tamara Bączkowska-Urban, Renata Bulicz,
Ewa Osowska, Wojciech Rutkowski i Zbigniew Kotynia.

J

adę... 6.05, pociąg relacji Warszawa –
Wrocław. Jak zwykle mam bagaż plenerowy: farby, pędzle, paletę, stołek malarski, ubrania, buty, kosmetyki, robi się ciężko.
9.57 wysiadam na dworcu w Sieradzu. Potem
krótka podróż do Błaszek, miejsca naszego postoju. Z marszu trafiam do burmistrza, ustalamy szczegóły. Pierwszy plener w tym mieście...
Obie strony chcą wypaść dobrze, władze gminy
i artyści. Szybką kawę przyrządza sekretarka,
a ja staram się zrobić wrażenie... Rozstajemy się
zadowoleni. Pędzę do naszej bazy. Staję przed
zajazdem Villa Feniks. Budynek jest okazały
w stylu mazowiecko – śródziemnomorskim
z detalami grecko-egipskimi (będę go malował
na prezent dla właścicielki). Tego samego dnia
niesie mnie do miasta, jestem głodny nowych
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miejsc. Zaczynam zwiedzanie takich miasteczek
„od kuchni”. Odkrywam cudownie malarsko –
klimatyczne zapyziałe podwóreczka (tego samego dnia oprowadzam po nich koleżanki artystki).
Z bazy do miasta jest 15 minut marszu...Co ja
mówię, marszu!!! To jest 15 minut przetrwania.
Szosa relacji Sieradz – Kalisz zapchana wielkimi ciężarówkami. TIR-y pędzą jeden za drugim
w obie strony. Idę wąskim poboczem między
szosą, a polem kukurydzy. Pęd powietrza TIR-ów spycha mnie do rowu. Z ciężkim plecakiem
i teczką pod pachą, wolną ręką przytrzymuję czapkę, osłaniam oczy przed wirującym piaskiem,
w buty wchodzi żwir pobocza. Co chwilę fala uderzeniowa zatyka, a ja niosę z pokorą ten kaganek
sztuki mieszkańcom Błaszek. Pozostali w Villi
z niepokojem wyczekują czy „Ojciec Dyrektor”,

z miodem. Patrzę na las, wokół cisza tylko wiatrak
swoimi białymi skrzydłami macha do mnie na
powitanie z oddali.
W trakcie pleneru mamy jeszcze czas na zwiedzanie Sieradza. Malarsko urokliwe miasto.
Siostra Goretti oprowadza nas po klasztorze. Kupuję słoik zakonnego miodu, chcę się targować...
Urszulanka mówi: „Przymusu nie ma”. Tym zdaniem zamyka moją gębę otwartą do targowania.
Zwiedzamy także szlacheckie dwory w gminie
Błaszki. Są w różnym stanie, świadkowie naszej
dumnej historii.
Plener kończymy wernisażem. Przed
nim urządzamy mały happening w centrum
miasta, rysuję karykatury władzom gminy
i kilku chłopcom. „Ojciec Dyrektor” dziękuje
podczas wystawy za gościnę i życzliwe przyjęcie
w imieniu artystów, a burmistrz zaprasza za rok.
Na spotkaniu poplenerowym „Ojciec Dyrektor”
podochocony winem wygłosił esej o kobietach
z uwzględnieniem ich roli jako dzieł sztuki w życiu mężczyzny. Koleżanki dziękowały, za to, że
o kobietach mówiłem barwnie i pięknie.
Szok poplenerowy trwa zwykle dwa dni,
u mnie wydłużył się do trzech. Myślę o przyszłych plenerach.
ANDRZEJ SOBCZYK

sołectwa

Sami dla siebie
Równa to piękna wieś. Typowo rolnicza z firmami, które w większości działają
na rzecz gospodarstw. Mieszkańcy są otwarci, a po wspólnie zorganizowanych
imprezach, uroczystościach coraz bardziej się angażują, czym dodają mnie jako
sołtysowi skrzydeł – nie kryje Józefa Szcześniak, która od sierpnia ubiegłego
roku pełni tę zaszczytną funkcję.

Józefa Szcześniak na co dzień prowadzi
zakład fryzjerski
Dzień Kobiet z Conchitą Wurst
(stoi w środku z różą)

S

potykają się w świetlicy, która dawniej była
remizą. Budynek przez lata nie był remontowany, więc wymaga sporo nakładów. Dotychczas
zostały wymienione okna, ale to kropla w morzu
potrzeb.

– Konieczna jest naprawa dachu, bo przecieka,
a i wokół budynku teren trzeba uporządkować
– wymienia pani Józefa. – Przy świetlicy są dwa
boiska: do siatkówki i piłki nożnej, które należy
doprowadzić do użyteczności. W ubiegłym roku

Jasełka
i kiermasz

Chętnych do udziału w przedstawieniu nie brakowało

W

raz z dziećmi, nauczycielami ze Szkoły Podstawowej w Jasionnej i mieszkańcami naszej miejscowości zorganizowałam pierwsze, wspólne jasełka. Wzruszające przedstawienie zostało
wystawione w wypełnionej po brzegi sali OSP Jasionna-Niedoń. Przybył także nasz radny Aleksy
Pietrzak, który złożył mieszkańcom świąteczne życzenia i przyznał, że takich tłumów tu jeszcze
nie widział.
Po jasełkach odbył się kiermasz bożonarodzeniowych ozdób zrobionych przez dzieci. I tutaj
mieszkańcy nie zawiedli. Sprzedane zostały wszystkie stroiki, a za zebrane pieniądze cała szkoła
pojedzie na wycieczkę. Był też poczęstunek przygotowany przez rodziców dzieci.
Rok temu, udzielając wywiadu do „Kuriera Błaszkowskiego” powiedziałam, że chciałabym
zintegrować mieszkańców wsi. Dziś myślę, że bożonarodzeniowe jasełka potwierdzają, iż ludzie
jednak chcą takich spotkań, pragną uczestniczyć w życiu wsi. Wystarczy stworzyć do tego okazję.
SŁAWOMIRA PAPROCKA, SOŁTYS WSI JASIONNA

kupiliśmy stół do tenisa, z którego mieszkańcy
chętnie korzystają.Wierzę, że do naszej świetlicy
wróci życie.
Sala pękała w szwach podczas bożonarodzeniowych jasełek. Przygotowali je sami dla siebie.
Dzieci i rodzice z miejscowości Równa. Ci pierwsi
zaprezentowali się jako zdolni aktorzy i wokaliści, a drudzy pomyśleli o scenografii i kostiumach. Reżyserią spektaklu i koordynacją artystycznych działań zajęła się Marzena Przybyłek.
O choreografię zadbała Anna Bartczak. Duże
wrażenie zrobiły efekty dźwiękowe przygotowane przez Daniela Wróbla.
– Zaskoczyła mnie ofiarność naszych mieszkańców – przyznaje sołtys Równej. – Każdy
chciał się dołożyć. Gospodynie upiekły placki,
przyniosły kawę, herbatę, owoce, a firmy dały
na prezenty dla dzieci. Ogromne zaangażowanie
młodych aktorów i rodziców opłaciło się, gdyż
przedstawienie wywarło duże wrażenie i poruszenie. Natomiast dzieci miały możliwość uczestniczenia w tradycji i zaprezentowania swoich
umiejętności artystycznych.
Z okazji Dnia Kobiet świetlica znów się wypełniła, tym razem mieszkankami sołectwa, ale
w kuchni prym wiedli dwaj panowie: Henryk Różański i Andrzej Szcześniak.
Strzałem w dziesiątkę okazał się konkurs piękności. O wyborze miss decydowało losowanie.
Można było zostać choćby Miss Wiosny, Podwórka, Moherowego Beretu czy Równej, który to
tytuł przypadł Magdalenie Kucharskiej. Koronę
pani Magdalena ma nosić do przyszłego roku.
W Dniu Kobiet świetlica stała się też wielką,
międzynarodową sceną. Zaśpiewał Boney M.,
w którym jedną z wokalistek była pani sołtys.
Widowiskowy występ dała Conchita Wurst,
w którą wcielił się Czarek Szcześniak. Profesjonalną oprawę muzyczną zapewnił DJ AceDriver
– Marcin Wróblewski. 
MODESTA
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historia

Straże Ogniowe, jak kiedyś nazywano
Ochotnicze Straże Pożarne zaczęły na szeroką skalę

Straż Ogniowa w Błaszkach.
Zdjęcie zrobione na początku XX wieku

powstawać w małych miasteczkach i na wsiach
w Królestwie Polskim dopiero pod koniec XIX wieku.
Wcześniej władze rosyjskie zabraniały Polakom
tworzenia jakichkolwiek organizacji społecznych,
co wynikało z restrykcyjnej polityki zaborcy
po powstaniu styczniowym.

D

opiero liberalna polityka generał-gubernatora warszawskiego
księcia Aleksandra Imeretyńskiego przyniosła Polakom takie
zmiany prawne, które, wprawdzie
po akceptacji władz rosyjskich, ale stwarzały
możliwość zrzeszania się. Pierwszym regionem
w Królestwie, gdzie idea tworzenia towarzystw
ogniowych trafiła na podatny grunt było kaliskie.
To właśnie tam w ostatnich latach XIX wieku ze-

Marcin Lisowski, Stanisław Krupczyński, Moszek Glicensztejn, Dawid Blombard, Icek Młocik,
Jakub Huberman, Szymon Madowicz, J. Rappaport, Jakub Wąsewski i Szmul Skorasiewicz. We
wniosku do urzędu gubernialnego mieszczanie
napisali, że „…w Błaszkach znajduje się 456 domów mieszkalnych i innych budynków, głównie
drewnianych, które na skutek zwartej zabudowy
przedstawiają duże zagrożenie pożarowe”. W odpowiedzi na prośbę błaszkowian gubernator M.
Daragan zezwolił decyzją z 28 czerwca 1899 roku
na założenie straży ogniowej w miasteczku. Po

Błaszkowska straż w pierwszych latach funkcjonowania dysponowała znaczną grupą 80 wyszkolonych mężczyzn podzielonych na 4 zastępy:
toporników, sikawkowych, wodnych i gospodarczych. Na czele tych zastępów stali ich dowódcy:
W. Świdnicki, Białoskórski, Klemens Fornalski
i Walenty Kozłowski. W kolejnych latach, wraz z
rozwojem organizacji utworzono jeszcze sekcję
ratunkową i zakupiono cztery beczki dwukołowe i hydrofor. Do akcji gaśniczych wynajmowano konie, a jeżeli pożar był na terenie miasta, to
wozy z beczkami ciągnęli sami strażacy.
W 1901 roku właściciel Smaszkowa Alojzy Gątkiewicz, postać niezwykle zasłużona dla błaszkowskiej kultury i oświaty początków XX wieku,
zakupił z własnych funduszy dla ochotników
błaszkowskich 9 hełmów, 8 pasów i 6 mundurów,
natomiast w 1902 roku przystąpił do organizowania orkiestry dętej, której tradycje w mieście
przetrwały do czasów współczesnych.
Jednak mimo że w Błaszkach funkcjonowała straż ogniowa, to nie ustrzegła miasta przed

Bojowa straż ogniowa
zwalano na tworzenie straży ogniowych nie tylko w miastach powiatowych, ale także w małych
miasteczkach i osadach. Niewątpliwie wpływ na
taki stan rzeczy miała także bardzo przyjazna Polakom polityka gubernatora kaliskiego Michaiła
Daragana.
Jako jedna z pierwszych na terenie kaliskiego
utworzona została Straż Ogniowa w Błaszkach.
Początkowe próby zawiązania się straży w miasteczku podjęte zostały już w 1881 roku, kiedy
Błaszki nie otrząsnęły się całkowicie z wielkiego
pożaru w 1876 roku, który strawił znaczną część
miasta. Jednak gubernator kaliski nie wydał
wówczas stosownego zezwolenia. Kolejną próbę
zawiązania straży błaszkowianie podjęli w 1897
roku, znów doświadczeni pożarem, który zniszczył część drewnianej zabudowy miasteczka
trzy lata wcześniej. Wówczas to zebrała się grupa inicjatywna, składająca się z przedstawicieli
Polaków, Żydów i Niemców zamieszkujących
Błaszki. Wśród nich znaleźli się: Wilhelm Koszade, Jan Halbert, Walenty Kozłowski, Antoni
Kowalski, Ignacy Bruncki, Mikołaj Piątkiewicz,
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pozytywnej opinii władz gubernialnych członkowie założyciele zwołali 6 września 1899 roku
walne zebranie, które miało za zadanie przede
wszystkim powołać do życia władze statutowe
straży. Prezesem obrano Stefana Arnolda, naczelnikiem Stanisława Szoslanda, pomocnikiem
naczelnika został Mateusz Arnold, zaś gospodarzem Jan Halbert. W szeregi zarządu powołano
również ks. Jűttnera, ale na udział miejscowego
proboszcza nie wyraziły zgody władze rosyjskie. Uroczyste otwarcie straży w Błaszkach
miało miejsce w cztery dni później i połączone
było z przejęciem od miasta sprzętu gaśniczego:
4 sikawek ręcznych, 4 beczek, 5 drabin i 15 bosaków. Dzięki otrzymanemu sprzętowi straż mogła
przystąpić do ćwiczeń i brać udział w akcjach
gaśniczych.
Pierwsze pieniądze do budżetu błaszkowskiej
straży ogniowej wpłacił jej prezes Mateusz Arnold. Były to 52 ruble, które zebrała kasa miejska
od mieszkańców Błaszek po pożarze w 1894 roku
i przekazała właścicielowi Borysławic na przechowanie.

ogromnym pożarem, który strawił jego całą
zachodnią część, ścierając z powierzchni ziemi
praktycznie wszystkie budynki przy ulicy Kaliskiej. Najpierw 16 sierpnia 1904 roku spłonęło 30
zabudowań po lewej stronie ulicy. Ogień wyszedł
z domu rabina i przemieszczał się w kierunku
rzeki. Kiedy jeszcze tliły się resztki zabudowań,
20 sierpnia, w niedzielę zapaliła się druga strona
ulicy. W pożarze spłonęło tym razem 16 budynków. Na dodatek na pomoc strażakom z Błaszek
nie dojechała straż z Kalisza. Z braku połączenia
telefonicznego, posługiwano się wtedy tylko depeszami, a telegrafista z Błaszek wysłał meldunek
do Kalisza dopiero nad ranem.
Po wypadkach z 1904 roku w mieście zapanował głód. Ludzie mieszkali w ogromnej ciasnocie,
zniszczone warsztaty rzemieślnicze i składy handlowe przestały przynosić dochody. Odbudowa
ulicy Kaliskiej trwała praktycznie do wybuchu
I wojny światowej. Zdecydowana większość domów, które wtedy zbudowano, nadaje charakter
ulicy współcześnie.


MAREK KRÓL

wokół nas

G

imnazjalistka Roksana Kolińska będzie reprezentowała nie tylko gminę Błaszki, ale
i powiat sieradzki w wojewódzkich eliminacjach
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
„Młodzież zapobiega pożarom”. Zwyciężyła podczas tej rywalizacji na etapie powiatowym w kategorii gimnazjum.
Na podium, oprócz Roksany Kolińskiej, znaleźli się również inni uczniowie z gminy Błaszki.
W kategorii szkół podstawowych II miejsce zajęła Patrycja Smits, a na III uplasował się Mikołaj
Pawlik. Z kolei w grupie wiekowej gimnazja Kornel Kwiatecki wywalczył III lokatę. Natomiast
Olga Szymczak w grupie szkół ponadgimnazjalnych osiągnęła II miejsce.
W eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej uczestniczyli
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych, wytypowani w eliminacjach gminnych. Sprawdzian wiedzy odbył
się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży

Uczestnicy eliminacji w Błaszkach otrzymują nagrody

Podium dla błaszkowskiej młodzieży
Pożarnej w Sieradzu. Najpierw był test, a potem
indywidualne pytania. Opowiedzi oceniała komisja konkursowa.
Uczestnicy musieli się wykazać znajomością
przepisów przeciwpożarowych, zasad pierwszej
pomocy i postępowania na wypadek powstania
pożaru.
Zanim uczniowie dotarli do powiatowego
etapu turnieju musieli przejść gminne eliminacje, których organizatorem był zarząd Miej-

sko- Gminny ZOSP RP w Błaszkach, a fundatorem nagród Karol Rajewski, burmistrz Błaszek.
Rywalizowało 19 uczestników ze szkół różnych
szczebli w Centrum Kultury w Błaszkach. Wśród
uczniów podstawówek miejsca od I do III zajęli:
Mikołaj Pawlik, Patrycja Smits i Michalina Figas. Gimnazjaliści uplasowali się od pierwszego
miejsca w kolejności: Roksana Kolińska, Kornel
Kwiatecki i Julia Stępińska. Najlepszą I lokatę pośród przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych

KOTY ••• KOTY ••• KOTY ••• KOTY
Jeżeli twój kot większość dnia spędza w kuwecie, pomiaukuje podczas oddawania moczu, a do tego stracił apetyt
i dawny wigor, to może oznaczać, że cierpi na SUK (syndrom urologiczny kotów). Jest to zespół zaburzeń dotyczących układu
moczowego.
Objawy kliniczne często przypominają te, które obserwuje się w zapaleniu pęcherza moczowego u ludzi. Są one charakterystyczne i łatwe do zauważenia. SUK może mieć wiele przyczyn, dlatego najważniejszym zadaniem jest ustalenie
schorzenia będącego jego źródłem. SUK może wystąpić u każdego kota, niezależnie od jego wieku, płci czy rasy. Zjawisko to
częściej obserwuje się u kocurów niż u samic.
Objawy choroby
Przez właściciela kota są łatwe do zauważenia, szczególnie jeśli ten stale przebywa w domu. Do najczęstszych należą: krwiomocz, zaburzenia w oddawaniu moczu i jego nieprawidłowa barwa, częste wylizywanie okolic prącia lub sromu,
bolesność podczas oddawania moczu (głośne miauczenie), oddawanie moczu poza kuwetę, częste oddawanie moczu w małych ilościach, niepokój, apatia, niechęć do
jedzenia i zabawy oraz jakiegokolwiek ruchu.
Przyczyny występowania SUK
Należą do nich: iopatyczne zapalenie pęcherza, kamienie moczowe, wady budowy anatomicznej, nowotwory, zapalenie pęcherza moczowego, wirus białaczki
kotów i infekcje bakteryjne.
Jakie czynniki sprzyjają rozwojowi syndromu urologicznego?
Dieta. Istotny jest rodzaj i ilość stosowanego pokarmu. Bardzo ważne jest podawanie odpowiedniej ilości karmy w stosunku do zapotrzebowania kota, gdyż otyłość
jest istotnym czynnikiem zwiększającym ryzyko syndromu urologicznego. Koty otrzymujące większą część jedzenia w postaci karmy „mokrej” są mniej narażone na
choroby dolnych dróg moczowych, ponieważ wraz z pokarmem spożywają więcej wody i ich mocz jest bardziej rozcieńczony. Zaleca się, aby pokarm „mokry” stanowił
przynajmniej 1/3 dziennej dawki jedzenia. Istotny jest również skład diety, nie może być ona zbyt bogata w magnez, fosfor i wapń. Te pierwiastki są głównymi składnikami najczęściej występujących kryształów moczowych u kotów: struwitów i oksalatów. Karmy komercyjne są z reguły odpowiednio zbilansowane pod względem
zawartości tych składników. Do niezbilansowania diety może dojść jeśli podajemy kotu np. duże ilości ryb lub produktów mlecznych.
Styl życia. Niezbyt aktywny tryb życia, przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach, ograniczone spożycie wody i brudna kuweta mogą powodować, że kot
będzie oddawał mocz rzadziej, co zacznie sprzyjać rozwojowi SUK.
Stres. Wystąpienie syndromu urologicznego bardzo często poprzedzone jest sytuacją stresową. Stres sprzyja zaciskaniu się cewki moczowej, a tym samym utrudnia
oddawanie moczu. Warto pamiętać, że koty są bardzo wrażliwymi zwierzętami i większość z nich nie lubi zmian. Niektóre sytuacje są stresujące w sposób oczywisty np. hałas i
zamieszanie związane z remontem. Inne na pierwszy rzut oka, mogą wydawać się błahe, jednak dla kota mają istotne znaczenie. Przykładem może być zbyt rzadko sprzątana
kuweta lub nieodpowiedni rodzaj żwirku. W obu sytuacjach kot będzie wstrzymywał się z załatwieniem swoich potrzeb, co zwiększa ryzyko chorób układu moczowego.
Leczenie
Jest zależne od istnienia danego schorzenia lub niedrożności cewki moczowej. W przypadku zatkania cewki najważniejszym krokiem jest usunięcie zatoru, co
umożliwi normalne oddawanie moczu. By przeprowadzić odpowiednie leczenie, należy wcześniej udać się do lekarza weterynarii, w celu zdiagnozowania przyczyny
wystąpienia SUK. Nie wolno nigdy podawać kotu jakichkolwiek preparatów bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
Lek.wet. Cezary Jasiński • Lubanów 18b,98-235 Błaszki • https://www.facebook.com/gabinetvet/?ref=hl

zdobyła Olga Szymczak, a za nią byli: Albert Kieremkampt i Gabriela Owczarek.
Podczas gminnych eliminacji w Błaszkach za
zajęcie pierwszego miejsca, w każdej grupie był
smartwatch. Zdobywcy drugiej lokaty otrzymali
urządzenia powerbank. Trzecie miejsca nagrodzone zostały słuchawkami. Pozostali uczestnicy, którym nie udało się stanąć na podium otrzymali nagrody w postaci kart pamięci.
MODESTA

Strażacy dostaną
samochody

J

ednostka OSP w Błaszkach otrzyma lekki
samochód ratowniczo-gaśniczy, a jednostka
OSP we Włocinie średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Kupno dwóch strażackich pojazdów
zostanie dofinansowane w ramach projektu
„Wsparcie techniczne systemu ratowniczo- gaśniczego w Gminie i Mieście Błaszki poprzez
zakup lekkiego i średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu gminy
Błaszki”. Umowę w tej sprawie podpisał Karol Rajewski, burmistrz Błaszek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. W sumie na
ten cel gmina wyda 1.023.900 złotych, a dofinansowanie wyniesi 367.326 złotych.
Wcześniej gmina Błaszki zabiegała o wyższe
dofinansowanie kupna wspomnianych pojazdów, ale nie znalazła się na liście wybranych projektów. Jednak po monitach burmistrza Zarząd
Województwa Łódzkiego zdecydował o dofinansowaniu projektu złożonego przez Urząd Gminy
i Miasta Błaszki na obniżonym poziomie. MAL
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sport
Wyposażenie siłowni kosztowało
dotychczas 40 tysięcy złotych

Siłownia
przyciąga
mieszkańców
W budynku LKS Piast Błaszki działa od marca siłownia dostępna dla wszystkich mieszkańców
naszego miasta i gminy. Powstała z inicjatywy Pana Karola Rajewskiego, burmistrza Błaszek.

Z

racji umiejscowienia opiekę i prowadzenie
zajęć w siłowni, objął najmocniej związany
w naszej gminie ze sportem Klub LKS Piast Błaszki. Siłownia znajduje się w dużej sali obiektu
klubowego. Dla korzystających udostępniona została również szatnia i zaplecze sanitarne, a także
wszelka pomoc jej opiekuna.
Po miesiącu działalności już wiadomo, że siłownia cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem,
szczególnie wśród młodzieży. W sali zajmującej
około 100 metrów kwadratowych mieści się 13 stanowisk, z urządzeniami renomowanej firmy, do
ćwiczeń siłowych wszystkich partii ciała.
Założenie siłowni, to popularyzacja aktywności i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców
naszej gminy, głównie wśród uczącej się młodzie-

ży, dla której siłownia jest bezpłatna. Chodzi o
młodych ludzi w wieku od 16 do 18 lat ćwiczących
pod opieką osoby pełnoletniej oraz młodzież powyżej 18 roku życia z legitymacjami szkolnymi
lub studenckimi. Dla pozostałych mieszkańców
godzina pobytu na siłowni została skalkulowana na 5 zł. Dostępne są też miesięczne karnety w
cenie 64 zł i 84 zł. Siłownia otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 15-21, a w soboty
od 11 do 18.
Wartość dotychczas kupionego sprzętu do
siłowni sięga 40 tysięcy złotych. Planowane jest
jej doposażenie w urządzenia do ćwiczeń cardio
typu orbit rek, bieżnia i wyposażenie fitness
mające na celu upowszechnienie siłowni także
dla pań.

– Ze względu na liczne prośby mieszkańców
zdecydowałem wzbogacić niedawno uruchomioną siłownię w Błaszkach o sprzęt dla kobiet
– przyznaje Karol Rajewski, burmistrz Błaszek.
– Na ten cel jeszcze w tym roku przeznaczymy
prawie 20 tysięcy złotych.
Przewidziany jest także zakup urządzeń audiotelewizyjnych, by w muzycznym klimacie
spędzać czas na sportowo. W najbliższej przyszłości także, po doposażeniu siłowni w odpowiedni sprzęt odbywać się będą zajęcia fitness.
Już teraz można korzystać z porad animatora kulturystki, który systematycznie odwiedza naszą
siłownię i zarówno fachowo doradza, jak i testuje
wyposażenie.

••• SZCZYPIORNIŚCI ZAGRALI
O PUCHAR BURMISTRZA

wynagrodzenia dla szkoleniowców, zakup sprzętu
i organizację obozów sportowych.
Umożliwi to Program „KLUB” wprowadzony
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Do podziału jest 15 milionów złotych z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej. Program „KLUB” powstał po
konsultacjach resortu sportu z lokalnymi środowiskami sportowymi. Jest jednym z największych
dotychczas realizowanych projektów ministerstwa
i bezpośrednio adresowanych do lokalnych środowisk, w których kluby sportowe stanowią centrum
aktywności fizycznej oraz miejsce kształcenia sportowych talentów.
W programie chodzi przede wszystkim o wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do
aktywności fizycznej, wsparcie działalności klubów
sportowych i optymalne wykorzystanie infrastruktury posiadanej przez samorządy. Klub ubiegający
się o dotację musi prowadzić, formalnie zarejestrowaną działalność sportową, co najmniej 3 lata.
Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje o programie
znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa
Sportu i Turystyki.

••• INWESTYCJE NA LIŚCIE

W hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Błaszkach odbył się w połowie
stycznia Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Burmistrza
Gminy i Miasta Błaszki Karola Rajewskiego. Do
rywalizacji zgłosili się: Wojskowy Klub Sportowy
„Grunwald” Poznań, Klub Piłki Ręcznej Ostrovia
Ostrów Wielkopolski i Miejski Klub Sportowy Kalisz.
Puchar burmistrza powędrował do szczypiornistów
z Ostrowa Wielkopolskiego.
Turniej zorganizował Karol Rajewski , burmistrz
Błaszek z Andrzejem Gościmskim, radnym Gminy i Miasta Błaszki przy współpracy z Jackiem
Walczakiem, sekretarzem Gminy i Miasta Błaszki,
Arkadiuszem Kiełbasą, dyrektorem Centrum Kultury w Błaszkach i Piotrem Roliratem, dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica
w Błaszkach.

••• SZANSA NA DOTACJĘ

RED

Do 15 kwietnia kluby sportowe mają szansę składać wnioski o dotację działań związanych z upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży.
Uzyskane fundusze będą mogły przeznaczyć na
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RADOMIR WOSIAK

Remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej
w Błaszkach za 250 tysięcy złotych i budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Gruszczycach
za 800 tysięcy złotych, to dwa zadania wpisane do
Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej
Województwa Łódzkiego w latach 2016 – 2020. Dokument został przyjęty przez Sejmik Województwa
Łódzkiego. Inwestycje zgłosił Urząd Gminy i Miasta
Błaszki. Zaakceptowanie ich przez Sejmik otwiera
błaszkowskiemu samorządowi możliwość ubiegania się o dofinansowanie.
– Remont hali przy Szkole Podstawowej w Błaszkach został zaplanowany na 2017 rok, a budowa
biosk w Gruszczycach w latach 2018-2019 – zapowiada Karol Rajewski, burmistrz Błaszek.
Samorząd Województwa Łódzkiego od 1999
roku realizuje Program Rozwoju Bazy Sportowej
oraz wspiera budowę obiektów sportowych. Takie
nastawienie sprzyja zaangażowaniu gmin i ośrodków miejskich jako lokalnych miejsc aktywności
sportowo-rekreacyjnej oraz wspomaga rozwój
infrastruktury w regionie. Oznacza również wymierne poparcie oddolnych inicjatyw służących
upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu.
RED

Piast Błaszki wychodzi
na prostą

sport

Zawodnicy Piasta Błaszki

Po zakończeniu zupełnie nieudanego
sezonu 2014 – 2015 do dymisji podał
się zarząd Klubu Piasta Błaszki
z prezesem na czele. Nie było
chętnych, by przejąć po nich schedę.
Doszło do tego, że do Starostwa
Powiatowego w Sieradzu wpłynęło
pismo o rozwiązaniu stowarzyszenia.

W

tedy znalazła się grupa młodych ludzi,
którzy nie przyjęli do wiadomości tego,
że tradycja jaką kontynuowali ich ojcowie czy
dziadkowie może przestać istnieć. I tak 14 sierpnia 2015 roku wybrano nowy zarząd Klubu Piasta Błaszki, w skład którego wchodzą: Radomir
Wosiak, prezes, Piotr Goplarek, wiceprezes, Sylwester Łużyński, wiceprezes, Michał Militowski,
skarbnik, Łukasz Nieborak, sekretarz oraz Wiesław Sroczyński, Marek Michalski i Marek Przezdzięk, członkowie zarządu.
Powyższa grupa postawiła sobie ambitny
plan odbudowania dobrego imienia klubu. Postawiliśmy na zawodników wywodzących się
z Błaszek lub pobliskich miejscowości. Są to
młodzi, ambitni i perspektywiczni piłkarze. Do
kadry powołaliśmy dwóch młodych zawodników: Patryka Palat z Masovii Kraszewice oraz
Kamila Majchrowskiego z SMS Łódź, który na
stałe mieszka w Kalinowej. Trenerem seniorskiej drużyny został Mariusz Gostyński, swego
czasu znakomity zawodnik w takich klubach jak

Legia Warszawa, Widzew Łódź, KKS Kalisz, który swoją piłkarską przygodę zaczynał właśnie
w naszym Klubie. Piast prowadzi dodatkowo
dwie grupy juniorskie Trampkarza 2001 oraz
Orlika 2004, których trenerami zostali Grzegorz
Grabowski i Janusz Pawlak. Co roku w Klubie trenuje około 60 zawodników. Młodzi wychowankowie pod okiem szkoleniowców odnoszą większe
i mniejsze sukcesy w rozgrywkach ligowych oraz
rozmaitych turniejach. Owocem tych działań
w przyszłości mają być młodzi zawodnicy powołani do kadry seniorskiej.
Początki działalności nowego zarządu nie
były łatwe. Jednak determinacja i ambicja ludzi
tworzących zarząd z pomocą przychylnych nam
władz gminy zagwarantują odbudowę potęgi

Klubu. Zadbaliśmy o jego wygląd estetyczny, remontując kompleksowo dwa pomieszczenia przeznaczone na siedzibę zarządu i obsługę Klubu,
dzięki czemu prezentują się teraz znakomicie i są
utrzymane w sportowym klimacie piłki nożnej.
Klub utrzymuje się głównie z dotacji przekazywanej przez Urząd Gminy i Miasta Błaszki. Pozyskujemy również fundusze od coraz bardziej
przychylnych nam sponsorów. Możemy zapewnić, że otrzymane pieniądze nie pójdą na marne,
a różnie to w ostatnich latach bywało. Biorąc pod
uwagę zaangażowanie nowego zarządu Klubu,
sponsorów oraz osób przychylnych w Urzędzie
Gminy i Miasta Błaszki na czele z Panem burmistrzem o dalszą przyszłość Klubu LKS Piast Błaszki jest spokojny.
RADOMIR WOSIAK

SZKOŁA KICKBOXINGU ZAPRASZA

Z

ajęcia w Szkole Boksu i Kickboxingu odbywają się w sali gimnastycznej
błaszkowskiego gimnazjum. Są one skierowane do młodzieży i dzieci od
10 lat. Szkołę firmuje Klub Sportowy ZIĘTEK Team sekcja Błaszki. Pierwszy
trening kickboxingu poprowadził Mariusz Ziętek. Zajęcia mają się odbywać w każdy wtorek od godziny 17 do 18.30. Dodatkowe informacje są dostępne pod numerem telefonu 607 942 400.

Błaszkowka sekcja Klubu Sportowego ZIĘTEK Team powstała z inicjatywy Roberta Niedźwiedzkiego, młodzieżowego doradcy burmistrza, niezwykle utalentowanego sportowca, który ma na koncie wiele sukcesów. Jest
m.in. złotym medalistą międzynarodowego turnieju kickboxingu WAKO
„SLOVAK OPEN 2016” oraz dwukrotnym zdobywcą pierwszego miejsca
w Pucharze Świata Seniorów „Irish Open” Dublin Irlandia. 
RED

••• 100 TYSIĘCY NA SPORT

czające dla utrzymania poziomu wsparcia sportu z poprzedniego roku. Łącznie zapotrzebowanie zgłosiło 6 wnioskodawców na kwotę 238 tysięcy złotych. Z przyczyn
formalnych odrzucono jeden wniosek, gdyż został uzupełniony po wyznaczonym
terminie.
Decyzją burmistrza, na wniosek komisji konkursowej, zdecydowano o podziale
funduszy uwzględniającym zróżnicowanie według dyscyplin sportowych, zastosowanie koncentracji podziału środków i promocję udziału własnego we wnioskowanym przedsięwzięciu. Uwzględniając powyższe 70 procent kwoty przeznaczono na
piłkę nożną, 30 procent funduszy na sporty walki, a dostępne środki skoncentrowano. Ostatecznie LKS Piast Błaszki otrzyma 60 tysięcy złotych, Towarzystwo Sportowe
Gruszczyce 10 tysięcy złotych, KS Ziętek Team – sekcja Błaszki (kickboxing) 20 tysięcy
złotych, a sieradzki KS Kyokushinkai (karate) 10 tysięcy złotych.
JW

Rozstrzygniety został konkurs na udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Błaszki na tworzenie warunków sprzyjających sportowi. Procedura konkursowa
odbywała się na podstawie Ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 roku oraz uchwał
Rady Gminy i Miasta Błaszki z 28 stycznia 2011 i 28 grudnia 2015 roku. Zasady przyznawania i warunki udzielania dotacji, tryb składania wniosków oraz zakres wspieranych przedsięwzięć określone zostały w zarządzeniu burmistrza z 15 lutego 2016
roku.
Łączna wysokość publicznych funduszy dostępna na wymieniony cel została
wskazana w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Błaszki na 2016 rok i wynosiła 100
tysięcy złotych. Niestety z powodu trudności finansowych gminy, kwoty dostępne na
bieżący rok są o 37 procent mniejsze niż w roku 2015 i okazały się mocno niewystar-

••• Czasopismo mieszkańców Gminy i Miasta Błaszki

23

przyroda

Opowiedz
o tym miejscu

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

