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Z okazji świąt Bożego Narodzenia z całym szacunkiem i oddaniem życzę Wam, abyście zawsze znajdo-
wali czas dla najbliższych, bo tak łatwo przeoczyć coś ważnego, gdy się zapomina o bliskich, a skupia 
tylko na pracy, zakupach i pogoni za wynikami w nauce. Nauczcie się znajdować czas, by Być, Kochać  
i cieszyć się z małych - wielkich rzeczy. Święta Bożego Narodzenia dają szansę na spotkanie, a Nowy Rok 
na realizację postanowień. Błogosławionych świąt i szczęśliwego Nowego Roku 2017 Kochani!

 KAROL RAJEWSKI, BURMISTRZ GMINY I MIASTA BŁASZKI

aktualności

NAGRODA DLA MAGDY
W poprzednim wydaniu „Kuriera Błaszkowskiego” 
zamieściliśmy wypowiedź Magdy Owczarek, któ-
ra rozpoznała i opisała miejsce przedstawione na 
okładce naszego kwartalnika. Uczennica klasy VI 
Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkół Katolickich w Jasionnej barwnie i 
prawidłowo przygotowała swą wypowiedź, którą 
opublikowaliśmy. Obiecaliśmy Magdzie nagrodę, 
którą otrzymała w obecności Lidii Weszczak, dy-
rektora szkoły od Arkadiusza Kiełbasy, dyrektora 
Centrum Kultury w Błaszkach. Był to bon do empi-
ku o wartości 200 złotych. MAL

KULINARNY ALBUM
Gmina Błaszki znalazła się w albumowym wyda-
niu „Kulinarne podróże po Łódzkiem”. Publikacji 
przygotowanej przez „Dziennik Łódzki” patronuje 
marszałek województwa. Album przedstawia róż-
norodność kulinarną naszego województwa, gdzie 
kilka stron poświęconych jest gminie Błaszki i jej 
oryginalnym przepisom kulinarnym.

Książka została pomyślana jako atrakcyjny prze-
wodnik i świetna promocja gminy Blaszki oraz po-
wiatu sieradzkiego. Zawiera unikatowe i tradycyjne 
przepisy potraw. Jest wyjątkową gratką dla miło-
śników regionalnej i tradycyjnej kuchni. MAL

ZAGRA ORKIESTRA
25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
odbędzie się 15 stycznia 2017 roku. Także w naszej 
gminie będzie działał sztab WOŚP przy Centrum 
Kultury w Błaszkach, który zorganizuje zbiórkę 
pieniędzy i imprezy towarzyszące, w tym finałowy 
koncert na sali widowiskowej. Tegoroczna kwesta 
zostanie przeznaczona na ratowanie życia i zdrowia 
dzieci na oddziałach pediatrycznych oraz zapew-
nienie godnej opieki medycznej seniorom.

Błaszkowski sztab liczy co roku około 100 wo-
lontariuszy, którymi głównie są uczniowie z naszej 
gminy. Mieszkańcy aktywnie wspierają inicjatywę 

N a terenie miasta i gminy Błaszki ruszyła VII edy-
cja akcji charytatywnej „Uśmiech na gwiazdkę”, 

której pomysłodawcą jest Karol Rajewski, burmistrz 
Błaszek.  W tym roku w jej organizację włączyła się 
ogólnopolska Fundacja „Dr Clown”, która pomoże 
przeprowadzić zbiórkę, a całkowity dochód z niej 
przekaże na organizację wypoczynku oraz atrakcji 
dla dzieci i młodzieży z gminy Błaszki..

Tegoroczna akcja „Uśmiech na gwiazdkę” jest 
współorganizowana przez Centrum Kultury 
w Błaszkach i Młodzieżową Radę Doradczą Burmi-
strza Błaszek. Zachęcamy do wsparcia tej inicjaty-
wy, która pozwoli spełnić marzenia naszych dzieci.

RED.

UŚMIECH 
NA GWIAZDKĘ

Jurka Owsiaka, czego wymiernym efektem jest 
kwota zebrana w latach 2011-2016. Na konto Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostało przeka-
zanych ponad 150 tys. zł. MIM

SYLWESTER Z FAJERWERKAMI
Sylwester pod gwiazdami rozpocznie się na błasz-
kowskim rynku o godzinie 23.  Przez dwie godziny 
będzie można posłuchać muzyki proponowanej 
przez DJ. O północy wszystkim zgromadzonym 
na rynku złoży życzenia Karol Rajewski, burmistrz 
Błaszek. Przygotowywany jest też widowiskowy 
pokaz sztucznych ogni. MAL



Burmistrz na półmetku 

z prac samorządu
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◊ Wdrożyłem zarządzanie gminnymi finansami poprzez fundusz sołecki. W ciągu dwóch lat 
kwota zainwestowana przez mieszkańców to około milion 200 tys. zł.

◊ Spłaciłem prawie milion złotych długu zaciągniętego przez poprzedników.
◊ Wprowadziłem wieloletnie planowanie inwestycji dzięki czemu lepiej można nimi zarządzać.
◊ Zrezygnowałem ze stanowiska zastępcy burmistrza, oszczędzając już ponad 200 tys. zł.
◊ Przekazałem z własnego wynagrodzenia kilkadziesiąt tysięcy złotych na cele charytatywne. 
◊ Dokonałem zmiany na stanowisku dyrektora Centrum Kultury. Zmiany są widoczne - tłumy 

dzieci uczęszczają na zajęcia, sukcesy wychowanków powodują, że o Błaszkach słyszy się 
w całej Polsce, a obleśny budynek CK zmienił się wewnątrz i na zewnątrz nie do poznania.

◊ Umożliwiłem bezpłatne korzystanie z obiektów sportowych dzieciom i młodzieży do 18 
roku życia oraz studentom do 24 roku życia.

◊ Uruchomiłem nowoczesną siłownię wewnętrzną w Błaszkach bezpłatnie udostępnianą 
młodzieży od 16 do 18 roku życia pod opieką osoby pełnoletniej oraz młodzieży powyżej 
18 roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej. 

◊ Skończyłem z wieloletnią tradycją wyłączania oświetlenia ulicznego w okresie letnim.
◊ Powołałem do życia grupę roboczą Aktywna Gmina Błaszki, która skupia artystów, stowa-

rzyszenia, koła gospodyń wiejskich i inne organizacje, współtworzy lokalne wydarzenia  
i promuje gminę na zewnątrz. 

◊ Reaktywowałem akcję charytatywną „Uśmiech na gwiazdkę”, z której dochód przezna-
czany był na wyjazdy dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół do aquaparku i kina w czasie 
zimowych ferii. 

◊ Powołałem Młodzieżową Radę Doradczą Burmistrza.
◊ Zapoczątkowałem Trylogię Patriotyczną, której I odsłoną są walki rycerskie, II Marsz Nie-

podległości, a III Historyczna Zaduma Patriotyczna. 
◊ Przyłączyłem gminę do Związku Miast Polskich, Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego, 

Stowarzyszenia „Tak dla kopalni Złoczew”, Konwentu Gmin Powiatu Sieradzkiego i Stowa-
rzyszenia JST na rzecz budowy drogi ekspresowej S12.

◊ Zostałem wybrany na wiceprezesa Lokalnej Grupy Działania Długosz Królewski i przewod-
niczącego komisji rewizyjnej Stowarzyszenia „Tak dla kopalni Złoczew”.

◊ Zainicjowałem organizację Błaszkowskich Nocy - największego i najważniejszego wyda-
rzenia plenerowego dla mieszkańców gminy Błaszki oraz Nocnego Armagedonu w Woj-
kowie - ekstremalnych biegów terenowych z przeszkodami, Sylwestra pod gwiazdami, 
wydarzenia „Błaszki w rytmie disco” i Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

◊ Rozpocząłem gruntowny remont Szkoły Podstawowej w Błaszkach, zmodernizowałem 
salę gimnastyczną w Gruszczycach i uporządkowałem kanalizację przy szkole w Kalinowej.

◊ Podniosłem dodatki za wychowawstwo w szkołach podstawowych, przedszkolach, od-
działach przedszkolnych i gimnazjach. 

◊ W ramach przejrzystości i jawności działania urzędu i jednostek podległych ujawniłem 
rejestr zawieranych umów. 

◊ Zreorganizowałem urząd, utworzyłem Biuro Obsługi Klienta i dostosowałem godziny  pra-
cy magistratu do potrzeb mieszkańców.

◊ Wprowadziłem budżet obywatelski dla miasta Błaszki na rok 2017.
◊ Uruchomiłem lokalną sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu w Błaszkach.
◊ W trakcie mojej kadencji nastąpiło ożywienie gospodarcze i powstaje jeden z największych 

i najnowocześniejszy w Polsce zakład drobiarski za ponad 60 mln zł. Powołana została 
Błaszkowska Rada Gospodarcza.

◊ Zleciłem przeprowadzenie audytu oświatowego i finansowego gminy. Oba dokumenty 
potwierdziły tragiczną kondycję finansową samorządu i wymusiły konieczne zmiany. 

◊ Zmodernizowaliśmy ponad kilometrowy odcinek drogi w miejscowości Cienia za ponad 160 
tys. zł i powstał prawie kilometrowy odcinek drogi asfaltowej w tej miejscowości za prawie 
240 tys. zł. Wykonaliśmy powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych emulsją asfaltową i gry-
sem w miejscowościach: Wcisło, Wrząca, Adamki, Maciszewice za ponad 78 tys. zł. 

Przystępując do podsumowania dwóch lat pracy na stanowisku burmistrza Gminy  
i Miasta Błaszki pragnę podkreślić, że przyczyniłem się do pozytywnych zmian  

w gminie wspólną pracą z radnymi, pracownikami urzędu, współpracownikami, 
kierownikami jednostek organizacyjnych i mieszkańcami szczególnie poprzez to, że:

◊ Utwardziliśmy nawierzchnie dróg gminnych destruktem asfaltowym za prawie 770 tys. zł 
w Brończynie, Romanowie, Kołdowie, Woleniu, Garbowie, Łubnej-Jarosłaj, Łubnej-Jakusy, 
Lubanowie, Wrzącej, Adamkach oraz w miejscowościach Marianów i Wcisło.

◊ Wspólnie z radnymi udało się wypracować drogowy plan kadencyjny. 
◊ Zlikwidowałem Administrację Szkół i Przedszkoli, tworząc Centrum Usług Wspólnych.
◊ W celu usprawnienia pracy Rady i wprowadzenia oszczędności zakupiłem radnym nowo-

czesne tablety. Teraz pracujemy nad zmianą statutu, który umożliwi powiadamianie rad-
nych i sołtysów o terminach sesji drogą elektroniczną.

◊ Sejmik Województwa Łódzkiego zaakceptował projekt dofinansowania budowy boiska 
wielofunkcyjnego w Gruszczycach i remontu hali sportowej w Błaszkach do realizacji  
w latach 2017-2019.

◊ W gminie ruszyła bezpłatna pomoc prawna.
◊ Uruchomiliśmy program usuwania azbestu. Jesteśmy w trakcie opracowywania planu go-

spodarki niskoemisyjnej. 
◊ Zakupiłem dwa samochody ratowniczo - gaśnicze za ponad 1 mln zł (średni dla OSP Włocin, 

lekki dla OSP Błaszki), nowy samochód dla potrzeb pracowników urzędu oraz dofinanso-
wałem zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Błaszkach.

◊ Zainspirowałem prowadzenie bezpłatnych zajęć z boksu, kickboxingu i karate w Błaszkach.
◊ Sukcesem zakończyło się wdrożenie programu Rodzina 500+. Łącznie w 2016 roku wypła-

cono mieszkańcom gminy ponad 6 milionów złotych.
◊ Uruchomiłem bezpłatne wakacyjne wyjazdy dla dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół do 

Aquaparku w Kaliszu.
◊ Dzięki współpracy ze starostwem udało się przebudować 1,8 km drogi powiatowej Maria-

nów-Włocin i chodnik wzdłuż ulicy Kościuszki w centrum Błaszek.
◊ Zostałem uhonorowany tytułem Samorządowiec Przyjazny Rodzinie, odznaczony Honorową 

Odznaką Miłośnika Ziemi Sieradzkiej i otrzymałem tytuł Syzyf Roku 2015 w kategorii Bur-
mistrz Roku, a nasza gmina została nominowana do nagrody Lidera Rozwoju Regionalnego. 

◊ Od początku kadencji borykam się z trudną sytuacją finansową gminy czego efektem było 
wdrożenie wewnętrznego hamulca finansowego zmniejszającego wydatki na drogi i inne 
inwestycje oraz desperackie poszukiwanie oszczędności poprzez reorganizację szkolnictwa 
włącznie z bardzo niepopularną decyzją likwidacji pięciu szkół, która z powodu działań ku-
ratora ostatecznie nie została wdrożona.

◊ Uporządkowałem system zagospodarowania odpadów komunalnych i urealniłem cenę 
odpadów, co niestety z konieczności spowodowało ich podwyżkę.

◊ Urealniłem opłatę czynszową za mieszkalne lokale komunalne, co umożliwiło sfinansowa-
nie koniecznych remontów tych pomieszczeń kwotą kilkudziesięciu tysięcy złotych tylko 
w 2016 roku.

◊ Wypracowałem i uzgodniłem z radnymi strategiczne inwestycje rozwojowe gminy w na-
stępnych latach, na które jednocześnie można będzie uzyskać dofinansowanie zewnętrzne. 
Chodzi o budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – dla zmniej-
szenia kosztów funkcjonowania zbiórki odpadów komunalnych, utworzenie Ośrodka Rekre-
acyjnego „Wioska Woja” w Wojkowie – miejsca zabaw i spędzania czasu wolnego przez dzieci 
i dorosłych, zagospodarowanie terenu wokół „Stawu Trojana” w Żelisławiu z cross par-
kiem dla użytkowników: deskorolek, łyżworolek i rowerów, budowę sztucznego boiska 
wielofunkcyjnego w Gruszczycach oraz remont sali sportowej przy Szkole Podstawowej  
w Błaszkach – jako wzmocnienie potencjału sportowego oraz zwiększenie oferty obiektów 
sportowych w naszej gminie.

Po tak pracowitych dwóch latach na stanowisku burmistrza, wypełnionych ciągłą  nauką, 
podejmowaniem trudnych tematów i decyzji oraz koniecznością odpierania ataków za te de-
cyzje, wierzę że teraz czas na zbieranie plonów dobrej pracy, czego życzę sobie i wszystkim 
mieszkańcom gminy.

KAROL RAJEWSKI, BURMISTRZ BŁASZEK

GRUDZIEŃ 2016



z działalności rady

L istopadowa sesja Rady Gminy i Miasta Błasz-
ki przebiegła w atmosferze zmian kształtu 

jednej z jednostek organizacyjnych gminy – 
Administracji Szkół i Przedszkoli w Błaszkach. 
Zmiany zostały zaproponowane z konieczności. 
Ponieważ przepisy uniemożliwiają funkcjono-
wanie takiej jednostki po 1 stycznia 2017 roku, 
burmistrz przygotował rozwiązanie z jednej 
strony ratujące pracowników już zatrudnionych, 
a z drugiej przygotowujące jednostkę do pracy 
zgodnie z nowymi przepisami. Przewidując 
jednocześnie, że z czasem czeka ją rozszerzenie 
kompetencji. Aby zmiany weszły w życie, naj-
pierw trzeba było zlikwidować jednostkę (czego 
ze zrozumiałych względów najbardziej bali się 
pracownicy), a potem powołać nową o nazwie 
Centrum Usług Wspólnych. Było nerwowo, ale 
po rozwianiu wątpliwości i uspokojeniu atmos-
fery przygotowane rozwiązania organizacyjne 
zostały zaakceptowane i zaczną obowiązywać 
wraz z nadchodzącym rokiem.

Podczas obrad radni przekazali w użyt-
kowanie sołectwu Nacesławice gminną nie-
ruchomość, na której wcześniej z funduszu 
sołeckiego 2016 roku został urządzony plac 
zabaw. Zarządzanie placem przez mieszkańców 
pozwoli na zwiększenie ich zaangażowania 
poprzez o dbałość o stan obiektu, utrzymanie 

na nim czystości i porządku oraz bieżącego 
bezpieczeństwa. Jednocześnie rajcy przyjęli 
regulamin korzystania z placu zabaw w Nace-
sławicach. 

Radni po namyśle i dyskusji przyjęli uchwałę 
określającą zasady udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub budowla-
ne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabyt-
ków, a położonych na terenie gminy. O uchwale 
dyskutowano już drugi raz (pierwsza nieudana 
próba była poczyniona przez burmistrza jeszcze 
w 2015 roku), ale ciągle wzbudzała skrajne emo-
cje. Ostatecznie uchwała została głosami więk-
szości przyjęta, co umożliwiło przygotowanie 
przez burmistrza pierwszej kwoty w wysokości 
10 tys. zł z przeznaczeniem na zabytki już w roku 
2017. Można oczywiście mieć odrobinę niedosy-
tu z uwagi na bardzo małe fundusze, ale z pewno-
ścią rok następny będzie można uznać za przeło-
mowy w podejściu gminy do ochrony zabytków. 
Jeśli mieszkańcy nauczą się sięgać po budżetowe 
fundusze i co najważniejsze należycie je potem 
rozliczać, a gmina przeznaczy większe pieniądze 
na ratowanie zabytków, to będziemy mieć realny 
wpływ na nasze dziedzictwo narodowe. 

Po przyjęciu środków z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na zakup dwóch samochodów strażackich dla OSP 

Włocin i OSP Błaszki można było uwolnić własne 
fundusze i dokonać koniecznych, miesiącami 
oczekiwanych zmian w budżecie gminy na po-
nad 600 tys. zł. Kwota zostanie przeznaczona na: 
bieżące wydatki związane z utrzymaniem urzędu 
(opłaty za wodę, energię, ochronę, wypłatę od-
praw emerytalnych i jubileuszowych nie ujętych 
w planie budżetu w grudniu 2015 roku – łącznie 
380 tys. zł), 60 tys. zł na już wykonane dokumenta-
cje, 23 tys. zł na dokumentacje geodezyjne, 41 tys. 
zł na dokumentacje przygotowane pod planowa-
ne inwestycje, 40 tys. zł na zabezpieczenie prze-
ciwpożarowe, 38 tys. zł na domy opieki, 28 tys. zł 
na dodatki mieszkaniowe, 15 tys. na schroniska 
dla zwierząt (razem w roku 2016 będzie to ok. 130 
tys.zł) i 35 tys. zł na sfinansowanie ostatniego eta-
pu budowy studni głębinowej w Borysławicach.

Na grudniowej sesji Rady Gminy i Miasta Błasz-
ki został zaakceptowany nowy program współ-
pracy gminy z organizacjami pozarządowymi, 
pożytku publicznego i wolontariuszami. Była 
też próba zrekompensowania mniejszych w 2017 
roku dochodów z podatków lokalnych poprzez 
niewielką podwyżkę (o 6 groszy za m2 gruntów 
wykorzystywanych na działalność gospodarczą  
i o 30 groszy za m2 powierzchni w budynkach 
przeznaczonych na działalność gospodarczą). 
Mimo tłumaczeń, że łączna wysokość podatków 
lokalnych obliczonych na następny rok jest mniej-
sza o ok. 70 tys. zł i należałoby te wpływy wyrów-
nać, nie było na to zgody. Radni nie zwiększyli 
również podatku od środków transportowych  
i pozostawili na przyszły rok zwolnienie z podat-
ku od nieruchomości budynków mieszkalnych  
i ich części zlokalizowanych na terenie gminy.

JACEK WALCZAK, SEKRETARZ BŁASZEK

INTERWENIOWALI U MINISTRA
Błaszkowscy radni z komisji rolnej i ochrony środo-
wiska napisali do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. 
Interweniowali z powodu katastrofalnych cen skupu 
płodów rolnych. Obecnie rolnicy w gminie Błaszki za 
sprzedaż zbóż otrzymują od 40 zł do 60 zł za kwintal, 
a za kilogram ziemniaka i kapusty po 10 groszy. Spadła 
też cena żywca wieprzowego, a pozostałe artykuły rol-
ne są poniżej kosztów produkcji.

Rajcy zawnioskowali o podjęcie przez ministra na-
tychmiastowych działań w sprawie przerwania im-
portu zbóż z Ukrainy, negocjowania zniesienia zakazu 
eksportu polskiej żywności do Federacji Rosyjskiej  
i zajęcie stanowiska w sprawie afrykańskiego pomoru 
świń. Pod wnioskiem radnych podpisał się Karol Ra-
jewski, burmistrz Błaszek.

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi  
nadesłał do Błaszek obszerną odpowiedź. Wynika z niej 

LOBBUJĄ ZA KOPALNIĄ

Zmian nie należy się bać. 
Kształtują rzeczywistość

Radni z komisji rolnej i ochrony środowiska 
upomnieli się o rolników

Karol Rajewski, burmistrz Błaszek został  
przewodniczącym komisji rewizyjnej  
stowarzyszenia

przede wszystkim to, że krajowy rynek rolny jest ściśle 
powiązany z rynkiem unijnym, co determinuje większość 
decyzji. „Ministerstwo widzi potrzebę podwyższenia 
określonej w przepisach unijnych ceny interwencyjnej 
ziarna, dlatego też zabiega o to na forum Unii Europej-
skiej” – czytamy w piśmie. Szef resortu odniósł się też 
do przywozu zbóż z Ukrainy, twierdząc że jest niewielki, 
ale może zakłócać rynek wewnętrzny i występował  
w tej sprawie do Unii, krytykując liberalizację importu 
zboża z Ukrainy. Eksport warzyw i owoców do Federacji 
Rosyjskiej dotyczy całej UE i rozmowy w sprawie wzno-
wienia handlu może prowadzić Komisja Europejska. 
Krzysztof Jurgiel napisał również, że problemem dla 
polskiego rynku ziemniaka jest wysoki poziom wystę-
powania w Polsce bakterii powodującej bakteriozę pier-
ścieniową. Stąd rygorystyczne wymagania fitosanitarne. 
Ministerstwo zdaje sobie sprawę, że potrzebne są dzia-
łania zwalczające chorobę, a jednocześnie uproszczenie 
zasad wysyłki, z czym zwróciło się do UE. Wreszcie sytu-
acja na rynku wieprzowiny także była przedmiotem wy-
stąpień polskiego przedstawiciela resortu. Ministerstwo 
przygotowało program ograniczenia rozprzestrzeniania 
się afrykańskiego pomoru świń i przedstawiło KE. Ewen-
tualna pomoc zostanie uruchomiona po ostatecznej de-
cyzji Komisji i zapewnieniu funduszy.

Informację dotyczącą niskich cen skupu płodów 
rolnych błaszkowscy radni przesłali także do parlamen-

tarzystów wybieranych w naszym okręgu,  wojewody 
łódzkiego i Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. MAL

Stowarzyszenie „Tak dla kopalni Złoczew” zostało po-
wołane przez 10 samorządów z powiatu sieradzkiego  
i wieluńskiego. Jednym z członków założycieli jest gmi-
na Błaszki. Podczas spotkania w złoczewskim magistra-
cie, 4 listopada ukonstytuowały się władze stowarzysze-
nia. Na jego czele stanęła Jadwiga Sobańska, burmistrz 
Złoczewa. Natomiast Karol Rajewski, burmistrz Błaszek 
przewodniczy komisji rewizyjnej tego gremium.

Samorządowcy zdecydowali się na utworzenie 
stowarzyszenia, by wzmocnić głos regionu w kraju  
i lobbować za budową odkrywki Złoczew przez Ko-
palnię Węgla Brunatnego Bełchatów. RED.
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N ajwiększe poparcie mieszkańców Błaszek 
zdobył projekt autorstwa Kamila Zawiasy 

i Tomasza Winiarka „Poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców Błaszek poprzez zakup defibryla-
tora AED” (149 głosów). Równie dużą akceptacją 
cieszyła się propozycja budowy „Studni głębino-
wej do celów nawadniania murawy boiska spor-
towego LKS Piast Błaszki” (113 głosów) zgłoszona 
przez Marka Michalskiego. Uznanie mieszkań-

ców zdobył pomysł „Rozbudowy placu zabaw  
w parku przy placu Niepodległości” (107 głosów) 
pilotowany przez Marka Skweresa. Błaszkowia-
nie postawili również na projekt „Siłownia jako 
miejsce nastawione na dbanie o ciało i umysł” (75 
głosów), którego liderki Ewa Kamańczyk i Aneta 
Wągrowska zaproponowały doposażenie siłow-
ni znajdującej się przy stadionie.

– Pomysł na zakup defibrylatora, którym po-
winna dysponować nasza straż, bo wypadki są 
różne,  mieliśmy już dawno, ale brakowało na 
to urządzenie pieniędzy – wspomina Tomasz 
Winiarek. – Więc jak usłyszeliśmy o budżecie 
obywatelskim, to szybko się zorganizowaliśmy. 
Prosiliśmy o wsparcie sąsiadów, znajomych. Tro-
chę się nachodziliśmy, ale było warto. Na pewno 
skorzystamy z budżetu obywatelskiego w kolej-
nym roku, bo już mamy pewne plany.

– Włączyłem się, bo dobrze jest decydować  
o tym, co jest nam potrzebne – przyznaje Marek 
Michalski z zarządu Klubu Piast. – Pomyślałem 
o budowie studni na stadionie, gdyż wciąż są kło-
poty z murawą. Dzięki temu, że straż pomagała 
nam ją nawadniać, to jest trochę w lepszym stanie 
niż dotychczas. Gdy rozmawialiśmy o naszym 
pomyśle z mieszkańcami, to w większości spoty-
kaliśmy się z pozytywną reakcją, więc złożyliśmy 

wniosek w urzędzie, na który błaszkowianie za-
głosowali.

Aneta Wągrowska chodzi z koleżankami na si-
łownię i wie, że brakuje tam sprzętu potrzebnego 
do ćwiczeń kobietom. – Pomyślałyśmy, że może 
pójdziemy w tym kierunku i się udało. Oczywi-
ście rozmawiałyśmy z mieszkańcami o naszym 
pomyśle, podniesieniu standardu siłowni. I błasz-
kowianie nas wsparli. Żyjemy w jednym mieście, 
więc najlepiej znamy nasze potrzeby, a budżet 
obywatelski nam sprzyja.

Ta nowa w Błaszkach forma obywatelskiej 
aktywności została wprowadzona przez bur-
mistrza Karola Rajewskiego w czerwcu. Wów-
czas został powołany Zespół ds opracowania 
zasad funkcjonowania budżetu obywatelskie-
go w mieście Błaszki. Merytorycznie nad ca-
łością czuwała organizacja pozarządowa z Łu-

kaszem Waszakiem, który jest prezesem 
Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju 
Inicjatyw Obywatelskich OPUS. Już w lipcu 
były konsultacje społeczne, a we wrześniu  
błaszkowianie mogli zgłaszać swoje projekty. 
Od 24 do 28 października trwało głosowanie 
na zadania, których na karcie było osiem. Te, 
które otrzymały najwięcej głosów będą reali-
zowane.

Budżet obywatelski, to cześć budżetu miasta, 
która jest w dyspozycji mieszkańców. Ma zasad-
nicze warunki brzegowe: zrealizowane projekty 
muszą być powszechnie dostępne, wykonane na 
mieniu będącym własnością samorządu i w ciągu 
jednego roku. Reszta zależy od inwencji i inicja-
tywy mieszkańców. Dzięki budżetowi obywa-
telskiemu błaszkowianie po raz pierwszy mogli 
współdecydować o wydatkach, zgłaszać własne 
pomysły na realizację przedsięwzięć, które są dla 
nich ważne.  Mieszkańcy wsi w gminie Błaszki ro-
bią to już drugi rok, bo sprzyja im fundusz sołecki. 
W przyszłym roku mają do podziału 600 tys. zł. 

Na realizację budżetu obywatelskiego w 2017 
roku Błaszki przeznaczyły 50 tys. zł, co w przeli-
czeniu na mieszkańca daje 23 zł. Można powie-
dzieć, że nie jest to oszałamiająca kwota, ale war-
to ją porównać z miastami, które przynajmniej 
już dwa razy realizowały budżet obywatelski  
i co roku zwiększały pulę pieniędzy z uwagi na 
zainteresowanie mieszkańców. Zdecydowanym 
liderem jest pobliska Łódź, gdzie w ramach bu-
dżetu obywatelskiego 2016 na mieszkańca przy-
padło 57 zł. Natomiast we Wrocławiu było to 32 
zł, Gdańsku 24 zł, a w Poznaniu 18 zł.  

Zwycięskie pomysły zostały umieszczone  
w projekcie budżetu gminy na 2017 rok, który zo-
stał przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachun-
kowej. Jeszcze w grudniu 2016 roku wypowiedzą 
się w tej sprawie radni.  BOŻENA BILSKA-SMUŚ

Komisja przed liczeniem głosów

Sukces czterech projektów

Liderzy zwycięskich projektów otrzymali od burmistrza gratulacje, dyplomy i książki

Błaszkowianie wzięli budżet 
obywatelski w swoje ręce. 
Po raz pierwszy mieli taką 
możliwość i z niej skorzystali. 
Najpierw wymyśli własne 
projekty, a potem o nie 
zawalczyli. Zwyciężyły cztery. 
Ich liderzy mają powód  
do zadowolenia.
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Z parafii św. Anny w Błaszkach 9 sierpnia wyruszyła 
po raz VII Grupa Różana do Jasnogórskiego Sank-
tuarium. Przewodnikiem był ks. Marcin Szymczak, 
wikariusz parafii w Błaszkach, wspomagany przez 
ks. Rafała Wawrzyniaka, wikariusza z Koźminka, który  
w czasie pielgrzymki pełnił funkcję ojca duchownego. 
Grupa Różana była jedną z większych grup wchodzą-
cych w skład kaliskiej pielgrzymki i liczyła 104 pątni-
ków. 

Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa: Błogo-
sławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
Trasa pielgrzymki wiodła przez Złoczew-Stolec-Czerni-
ce-Siemkowice-Popów-Mokrą-Kłobuck-Częstocho-
wę. Każdego dnia pielgrzymi mieli do pokonania około 
30 kilometrów. Dzień kończył się wspólnym czuwaniem 
(Złoczew i Mokra) lub pogodnym wieczorem pełnym 
radości zakończonym Apelem Jasnogórskim. 

Jubileuszowy Rok Miłosierdzia obchodzony 
w Kościele katolickim w 2016 roku zaowo-

cował w naszej parafii organizacją kolejnego już 
Parafialno-Gminnego  Festynu Rodzinnego pod 
wymownym hasłem „Miłosierdzie”. To już siód-
my festyn organizowany przez radę parafialną 
przy parafii świętej Anny w Błaszkach pod patro-
natem proboszcza parafii ks. Jerzego Mikołajew-
skiego. Za każdym razem zbierane są pieniądze 
na parafialne inwestycje. W tym roku na remont 
elewacji kościoła, dzięki darczyńcom i ze sprze-
daży cegiełek udało się zgromadzić około 2000 zł.

Deszczowa pogoda towarzyszyła tegoroczne-
mu festynowi rodzinnemu w Błaszkach, ale nie 
przeszkodziła wszystkim uczestnikom w dobrej 
zabawie. Na scenie wystąpiły dzieci z Centrum 
Kultury w Błaszkach w swoich aranżacjach ta-
necznych i wokalnych. Wymowny koncert po-
święcony Miłosierdziu przygotował również 
Chór Parafialny pod kierownictwem organisty 
Mariusza Walczaka. Tematyka ta była także nutą 
przewodnią występu Błaszkowskich Słowików - 
zespołu powołanego i kierowanego od lat przez 
siostrę Olę. Blisko 50 osób na scenie w tym dzieci 
i rodzice śpiewali i tańczyli razem z publicznością 

do najpopularniejszych pieśni religijnych. Jeden 
z utworów dedykowany był księdzu Rafałowi 
Chąci, który odchodził w czerwcu z naszej parafii. 
Na scenie nie zabrakło również zespołu Mocni 
Głosem kierowanego od roku przez księdza Mar-
cina Szymczaka. Zespół wykonał pieśni przygoto-
wywane również na Światowe Dni Młodzieży.

W ramach festynu zorganizowano konkurs 
plastyczny pn. „Kościół i Miłosierdzie”, w którym 
dzieci mogły rysować nasz kościół parafialny 
różnymi technikami plastycznymi. Dzięki temu 
powstały całkiem nowe dziecięce propozycje wy-
glądu odnowionej elewacji kościoła. 

Jak co roku na boisku odbył się turniej 
piłki plażowej o puchar Proboszcza Parafii  
w Błaszkach i Puchar Burmistrza Gminy i Miasta 
Błaszki. Festyn parafialny zakończyły  koncerty 
Zespołu Kabaretowo Ludowego Niechcice, dzia-
łającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Że-
lazkowie od 2001 roku oraz zespołu Trzy Gitary. 
Wysoki poziom artystyczny, a nade wszystko 
łudząco podobne do oryginału głosy muzyków 
powodują, że koncerty Trzech Gitar stanowią 
bardzo atrakcyjną propozycję, wpisującą się  
w każdy typ imprez. Sławne przeboje Czerwo-

nych Gitar porwały więc błaszkowską publicz-
ność do wspólnego śpiewania.

Podczas festynu, jak co roku, działała Kawiar-
nia świętej Anny, gdzie można było spróbować 
przepysznych wypieków, a dzięki sponsorom go-
ście festynu mogli też skosztować innych kulina-
riów. W wydarzeniu uczestniczyli twórcy ludowi 
i Ochotnicza Straż Pożarna z Błaszek. Festyn pro-
wadzili Wioletta Przybylska i Marcin Chorąziak, 
a uroczyście otworzył go i zaprosił wszystkich 
do wspólnego świętowania proboszcz parafii  
w Błaszkach ksiądz Jerzy Mikołajewski. Wszyst-
kim dziękujemy za organizację tego wydarzenia, 
które wpisuje się w jubileusz obchodów Roku 
Miłosierdzia. 

Warto przy tym pamiętać, że Rok Miłosierdzia 
ma przypominać całemu światu istotę orędzia 
Chrystusa: Bóg przebacza każde zło, jeśli tylko 
Go o to poprosimy. Jubileusz ten podkreśla, że 
Bóg jest nieskończonym dobrem, a Jezus ofia-
rował swoje życie za ludzkość. Motto tego roku 
Miłosierni jak Ojciec (Łk 6,36) zachęca do naśla-
dowania Boga tak, aby przekonywać ludzi o jego 
dobroci.

WIOLETTA  PRZYBYLSKA 

Śpiewali, grali i kwestowali

Grupa Różana wraz z innymi grupami dotarła do 
Matki Bożej 13 sierpnia. W Częstochowie większość 
pielgrzymów przebywała do 15 sierpnia i uczestni-
czyła w różnych wspólnych wydarzeniach. 14 sierpnia 
Grupa Różana zorganizowała dla całej kaliskiej piel-
grzymki pogodny wieczór w parku przy Jasnogór-
skim Sanktuarium. Uczestniczyło około 600 osób.

Pielgrzymi 15 sierpnia o godz. 17, dzięki uprzejmości 
Urzędu Gminy i Miasta Błaszki wrócili dwoma autoka-
rami do Błaszek, gdzie zostali powitani przez proboszcza 
parafii św. Anny ks. kanonika Jerzego Mikołajewskiego. 
Parafia dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w piel-
grzymce oraz tym, którzy wsparli to szczególne dzieło 
dobrym słowem i materialnie.  KS. MARCIN SZYMCZAK

Grupa Różana  liczyła ponad stu pątników

GRUPA RÓŻANA NA JASNEJ GÓRZE



finanse

W budżecie na rok 2017 przygotowano 
m.in.: 20,354 mln zł na oświatę; 15,876 

mln na wsparcie rodzin (w tym 10,7 mln na świad-
czenia wychowawcze); 5,3 mln na administrację 
publiczną; 3,5 mln na pomoc społeczną; 1,55 mln 
na drogi; 1,599 mln na zagospodarowanie odpa-
dów; 983 tys. na kulturę i ochronę dziedzictwa, 
534 tys. na oświetlenie ulic; 425 tys. na obsługę 
długu publicznego; 361 tys. na bezpieczeństwo 
publiczne i ochronę przeciwpożarową; 317 tys. 
na kulturę fizyczną; 213 tys. na zaopatrzenie  
w wodę, energię i gaz; 220 tys. na ochronę zdro-
wia; 177 tys. na działalność mieszkaniową; 100 
tys. na oczyszczanie; 100 tys. na utrzymanie ziele-
ni; 170 tys. na schroniska dla zwierząt. 

Zrównoważenie wydatków  
z dochodami

     Budżet w nowym roku będzie bardzo trudny 
w realizacji, ale z wielu powodów jednak przeło-
mowy. Po raz pierwszy od wielu lat dzięki bole-
snym zmianom wdrożonym w 2016 roku zmniej-
szają się wydatki na oświatę. Po raz pierwszy przy 
planowaniu budżetu zdecydowano się na reali-
zację dużych zadań inwestycyjnych rozłożonych 
na kilka lat, co wprowadza zasadę planowania 
wieloletniego, umożliwi lepsze planowanie 
i odciąży budżet od dużych jed-
norazowych wydatków.  
Po raz pierwszy 

podstawą wydatków jest zrównoważenie bu-
dżetowe wydatków bieżących (51,425 mln zł), z 
dochodami bieżącymi (53,059 mln zł), co umoż-
liwiło wydatkowanie środków na inwestycje. Po 
raz pierwszy pojawiają się wydatki w ramach 
realizacji budżetu obywatelskiego, który choć 
niewielki to stanowi przełom w podejściu do 
zaangażowania mieszkańców Błaszek przy 
zmianie otoczenia. Po raz pierwszy i niejako na 
próbę przeznaczane są pieniądze na wsparcie 
właścicieli i zarządców zabytków dotacją z gmi-
ny. Choć kwota nie powala to w przypadku speł-
nienia się pokładanych nadziei w tego rodzaju 
wsparciu może dać zielone światło do jej zwięk-
szania w kolejnych latach. Po dwóch latach reali-
zacji funduszu sołeckiego, możemy być dumni  
z korzystnych zmian, które spowodował. Dlatego 
rok 2017 jest kolejnym, w którym ponad 600 tys. 
zł jest do dyspozycji mieszkańców z 55 sołectw. 

Pieniądze na inwestycje 
    W planie majątkowym wydzielonym na 

zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1,367 
mln zł, jest miejsce m.in. na: zakup autobusu do 
dowozu dzieci do szkół za 150 tys. zł; wykonanie 
nakładek z destruktu na drogach gminnych za 

kwotę 570 tys. zł; pierwszego etapu zagospoda-
rowania terenu wokół „Stawu Trojana” za 50 tys. 
zł; pierwszego etapu utworzenia „Wioski Woja” 
za 60 tys. zł; pierwszego etapu wybudowania 
boiska wielofunkcyjnego w Gruszczycach 25 
tys. zł; pierwszego etapu budowy Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 50 
tys. zł i wielu mniejszych inwestycji, które z całą 
pewnością cieszyć będą lokalne środowiska.   

Trzy gimnazja za 15 milionów
Największym jednak zagrożeniem w nadcho-

dzącym roku będą zmiany forsowane przez rząd 
wymuszające powrót do ośmioletnich szkół pod-
stawowych. To w drastyczny sposób zmniejszy 
fundusze przekazywane przez państwo naszej 
gminie, gdyż do tej pory finansowane były sze-
ścioletnie szkoły podstawowe  i trzyletnie gimna-
zja, co dawało dziewięć roczników dzieci, kiedy 
w niedalekiej przyszłości będzie ich osiem. Zmia-
ny te spowodują likwidację gimnazjów i proble-
my zatrudnionych tam pracowników obsługi 
oraz nauczycieli. Teraz wszyscy uspokajają, ale 
sytuacja za chwilę będzie bardzo nerwowa, bo  
o ile w dużych miastach kłopoty mogą być ledwo 
odczuwalne, to w przypadku naszej gminy już 
nie. Odrębną kwestią jest pozostawienie jako pa-
miątki po starym systemie oświatowym trzech 
obiektów gimnazjalnych wybudowanych przez 
gminę za bagatela (!) 15 milionów złotych, któ-
rych oczywiście nam nikt nie zwróci i w każdym 
przypadku będą generować dodatkowe koszty. 

Pozostaje mieć nadzieję, że o ile sytuacja na 
zewnątrz gminy jest zmienna, to wewnątrz coraz 
bardziej się stabilizuje. Mimo chwilowych na-
pięć zwycięża zdrowy rozsądek i porozumienie, 
co pozwala wchodzić w rok 2017 z ostrożnym 
optymizmem. 

JACEK WALCZAK

Jaki będzie gminny budżet 
w 2017 roku ?
Budżet Gminy i Miasta Błaszki na 2017 rok to budżet, który po raz pierw-
szy osiągnął wysokość 53 milionów złotych. Nie jest to niestety efekt 
szybkiego wzbogacenia się gminy, ale wdrożenia programu 500 plus, na 
który w przyszłym roku zostało przeznaczonych 10,7 mln zł. Ta ogromna 
kwota ma oczywiście wpływ nie tylko na wskaźniki osiągane przez gminę, 
ale przede wszystkim na pokaźne wzmocnienie finansów jej mieszkańców.

Przybliżony wygląd 
„Wioski Woja” ze stołówką, 
sanitariatami, miejscami 
rekreacji, odpoczynku i 
stawem

7
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Będzie rondo w Borysławicach. Ma zo-
stać pobudowane w 2018 roku. Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad wyłoniła wykonawcę.

Karol Rajewski, burmistrz Błaszek jeszcze 
jako radny powiatu sieradzkiego wiele razy in-
terweniował odnośnie wykonania ronda w Bo-
rysławicach. Podkreślał potrzebę przebudowy 
drogi krajowej   nr 12 na skrzyżowaniu z drogą 
wojewódzką nr 449 w miejscowości Borysławi-

W 2-kondygnacyjnym budynku przy Ko-
ściuszki 6 zaczęło palić się poddasze. Do ga-

szenia ognia przybyły jednostki Państwowej Straży 
Pożarnej w Sieradzu i jednostki Ochotniczej Staży 
Pożarnej. Pożar rozprzestrzeniał się błyskawicznie 
czemu sprzyjało stare, drewniane wnętrze.

– Na szczęście nikt nie ucierpiał, choć z po-
wodu szoku i złego stanu zdrowia jedna z miesz-
kanek trafiła do szpitala – przyznaje Karol Ra-

Komisariat Policji w Błaszkach wzbogacił się o nowy 
radiowóz. Zakup nie byłby możliwy, gdyby nie fi-
nansowe wsparcie trzech samorządów: Błaszek, 
Brąszewic i Wróblewa. Gminy dołożyły od kilku do 
kilkunastu tysięcy złotych. Resztę pokryła Komen-
da Główna Policji.

Uczestniczący w przekazaniu samochodu nad-
komisarz Wojciech Kuśmierek, szef Komendy Po-
wiatowej Policji w Sieradzu podziękował samorzą-
dowcom za zaangażowanie. Podkreślił, że policjanci 
będą mogli teraz szybciej interweniować i pomagać 
mieszkańcom. RED.

POLICJANCI DOJADĄ SZYBCIEJ

ce, gdyż jest to jedno  z najniebezpieczniejszych 
skrzyżowań w gminie Błaszki, gdzie doszło już do 
wielu wypadków, w tym śmiertelnych. 

W 2012 roku, po interwencji radnego Rajew-
skiego u premiera ówczesnego rządu, zadanie 
dotyczące   rozbudowy drogi krajowej nr 12 pn. 
„Przejście przez m. Błaszki wraz z przebudową 
skrzyżowania z DW w m. Borysławice” zostało 
wpisane do planu działań, ale wciąż nie było na 
ten cel pieniędzy. Na prośbę radnego interwe-

niowali w GDDKiA: Piotr Świderski, poprzedni 
burmistrz Błaszek, senatorowie RP: Michał Se-
weryński i Przemysław Błaszczyk, posłowie RP: 
Piotr Polak, Marek Matuszewski, Andrzej Bier-
nat, Cezary Tomczyk, Michał Pacholski, Cezary 
Olejniczak, Artur Dunin, Agnieszka Hanajczyk, 
marszałek województwa łódzkiego Witold Stę-
pień i Jolanta Chełmińska, wojewoda łódzki oraz 
Joanna Skrzydlewska, była posłanka Parlamentu 
Europejskiego. Karol Rajewski zwrócił się z proś-
bą również do ówczesnej premier Ewy Kopacz  
o wygospodarowanie w budżecie państwa fun-
duszy na budowę ronda w Borysławicach..

– Trwało to kilka lat – sumuje Karol Rajewski, 
burmistrz Błaszek. – Dzisiaj można powiedzieć, 
że wspólna walka przyniosła efekty. Skrzyżowa-
nie zostanie przebudowane w ramach Programu 
Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach 
krajowych. Maciej Zalewski, rzecznik łódzkiego 
oddziału GDDKiA poinformował, że zarządca 
„dwunastki” zaplanował uzyskanie zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej i skrzyżowa-
nie w Borysławicach zostanie przebudowane  
w roku 2018. 

GDDKiA wyłoniła już wykonawcę projektu 
budowlanego, wykonawczego i materiałów prze-
targowych dla zadania: „Rozbudowa skrzyżo-
wania DK 12 z DW 449 w m. Borysławice km 301  
+ 040”. Dokumentację przygotuje firma z Katowic 
za ponad 321 tys. zł. RED.

Rondo coraz bliżej

jewski, burmistrz Błaszek, który był na miejscu 
zdarzenia.

Przyczyną pożaru była prawdopodobnie awa-
ria pieca. Kamienica nie nadaje się do odbudowy  
i nastąpi jej rozbiórka. Straty spowodowane 
przez ogień zostały oszacowane na 200 tys. zł.

Budynek zajmowały dwie rodziny. W sumie 
czworo dorosłych i pięcioro dzieci. Po pożarze 
poszkodowanymi zajęli się krewni. 

– Rodziny otrzymały wszelką możliwą pomoc 
jaką gmina może zaoferować – dodaje burmistrz. 
– Zaproponowaliśmy też mieszkania. Jedna z ro-
dzin przyjęła i już się wprowadziła, a druga od-
mówiła i czeka na następną propozycję. BIS

Pożar kamienicy

Wieczorem, 12 listopada doszło do pożaru kamienicy w centrum Błaszek.  
W mieszkaniach przebywało pięcioro dzieci i troje dorosłych.  
Szczęśliwie się uratowali. Niestety, stracili dach nad głową i dobytek.

W akcji brali udział strażacy zawodowi i ochotnicy

Kamienica po pożarze nie nadaje się do remontu

Gaszenie pożaru trwało przeszło godzinę
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Burmistrz Karol Rajewski i Robert Mocny  
z firmy Dromed podpisują umowę na realizację 
chodnika

Remont drogi we Wrzącej był 2-etapowy

W Łubnej Jarosłaj  nowy odcinek ma  
400 metrów

Do połowy przyszłego roku w Borysławicach po-
wstanie nowy chodnik z kostki brukowej. Zgodnie 
z podpisaną umową chodzi o rozbudowę ciągu 
pieszego z odwodnieniem. Planowany odcinek  
o szerokości 2 metrów  ma być przedłużeniem już 
istniejącego o 283 metry. Na całej długości zosta-
nie wykonana kanalizacja deszczowa i zjazdy. 

Inwestycja ma kosztować gminny budżet pra-
wie 208 tys. zł. Jej wykonawcą będzie firma Dro-
med z Koźminka. RED.

Podsumowanie dotyczyło dróg w miejscowo-
ściach: Wrząca, Wcisło, Cienia, Marianów, 

Brończyn oraz Łubna Jarosłaj i Łubna Jakusy.  
W przeglądzie oprócz radnych uczestniczył Ka-
rol Rajewski, burmistrz Błaszek i Jacek Walczak, 
sekretarz Błaszek.

Remont odcinka we Wrzącej przebiegał  
w dwóch etapach. Pierwszy w 2015 roku polegał 

NOWY CHODNIK  
W BORYSŁAWICACH

na wzmocnieniu podbudowy tłuczniem kamien-
nym traktu na długości 600 metrów i utwardze-
niu destruktem. Drugi etap, zrealizowany w 2016 
roku, dotyczył 1650 metrów. Za niewiele ponad 
40 tys. zł  nawierzchnia została oczyszczona i wy-
równana, po czym powierzchniowo utrwalona 
emulsją asfaltową i grysem. To samo było wyko-
nane w miejscowości Wcisło. Modernizacja 1330 
metrów kosztowała prawie 30 tys. zł.

Także drogi w miejscowościach Brończyn, 
Romanów, Łubna Jarosłaj, Łubna Jakusy, Ma-
rianów i Cienia zostały utwardzone destruk-
tem asfaltowym i powierzchniowo utrwalone 
emulsją asfaltową oraz grysem. W Brończynie 
zmodernizowany został kilometrowy odcinek. 
Wartość remontu wyniosła blisko 100 tys. zł.  
W Łubnej Jarosłaj zmodernizowano 400 me-
trów drogi za kwotę 42 tys. zł. Z kolei w Łubnej 
Jakusy wyremontowany został odcinek długości 
190 metrów. Koszt tych robót wyniósł 18 tys. zł. 
Remont drogi o długości 130 metrów w miejsco-
wości Marianów kosztował 14, 5 tys. zł. Nato-

miast w miejscowości Cienia zmodernizowany 
został odcinek o długości 1125 metrów za niemal 
165 tys. zł. W tym przypadku dofinansowanie  
z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego 
wyniosło 14,5 tys. zł.

Koszt remontów wymienionych dróg na połu-
dniowej  części gminy Błaszki wyniósł około 410 
tys. zł. W mijającym roku gmina Błaszki na popra-
wienie traktów przeznaczyła 1,5 mln zł. RED.

Lepsze drogi
Błaszkowscy samorządowcy przyjrzeli się drogom zmodernizowanym  
w tym roku na południu gminy. W sumie zostało wykonanych  
6,5 kilometra traktów. 

W miejscowości Wcisło nie można narzekać 
na nawierzchnię
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„Tajemnicza wyspa” jest najnowszym urzą-
dzeniem multimedialnym składającym się  
z trzech części: tablicy, podłogi i projektora. Od 
września z tej nowinki korzystają przedszkolaki  
w Gruszczycach.

Urządzenie jest przeznaczone dla dzieci w wieku 
od 2 do 10 lat. Ma ono wiele zastosowań: wspiera 
rozwój psychoruchowy, prawidłowy rozwój mowy, 
zapobiega deficytom, służy podniesieniu umiejęt-
ności szkolnych, motywuje do zdobywania wiedzy 
w sposób szybki i trwały. Przedszkolaki z Gruszczyc 
rozwijają umiejętność pisania w nowoczesny spo-
sób. Usprawniają mowę, rozwijają umiejętność 
szybkiej reakcji na sygnał, rysują i malują na tablicy. 
Doskonale odpoczywają przy dźwiękach relaksują-
cej muzyki, czy słuchanej bajki oraz mogą zdrowo  
rywalizować  poprzez udział w multimedialnych 
grach dydaktycznych. Zajęcia ruchowe prowadzo-
ne są w oparciu o zestaw gier i zabaw edukacyjnych, 
które wspomagają rozwój dziecka w zakresie po-
znawczym, społecznym, fizycznym  i muzycznym.

Dzieci chętnie uczestniczą w tej multimedialnej 
zabawie przygotowującej do następnego etapu 
edukacji. Przedszkole w Gruszczycach zdecydo-
wało się na kupno „Tajemniczej wyspy” z myślą  
o realizacji priorytetu MEN „Rozwijanie kompeten-
cji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach  
i placówkach”. MP

Po informacjach dotyczących nieprawidłowości 
przy dowozie uczniów do błaszkowskich szkół 
burmistrz Błaszek skontrolował, w jaki spo-
sób jest zorganizowana opieka nad młodzieżą. 
Niestety, w przypadku Publicznego Gimnazjum  
w Błaszkach potwierdziły się wiadomości prze-
kazane przez rodziców, którzy alarmowali, że 
pracownicy szkoły nie odbierają uczniów w wy-
znaczonym miejscu po przyjeździe autobusu,  
a także ich nie odprowadzają po lekcjach.

– Uczniowie po zakończonych zajęciach nie prze-
bywali pod opieką pracowników na terenie szkoły do 

Uroczyste wręczenie nagród burmi-
strza Gminy i Miasta Błaszki oraz dy-
rektorów szkół z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej odbyło się w sali widowi-
skowej Centrum Kultury w Błaszkach. 

W tym roku nagrodą burmistrza Błaszek 
w wysokości 1000 zł zostali uhonorowa-

ni dyrektorzy wszystkich gminnych placówek 
oświatowych, a także wicedyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Błaszkach, były wicedyrektor Pu-
blicznego Gimnazjum w Błaszkach oraz dyrektor 
Administracji Szkół i Przedszkoli w Błaszkach. 
Z kolei dyrektorzy szkół wyróżnili 67 nauczycie-

momentu odjazdu, lecz  spacerowali po Błaszkach 
– przyznaje Karol Rajewski, burmistrz Błaszek. - Pra-
cownicy szkoły nie przyprowadzali także uczniów na 
miejsce odjazdu szkolnego autobusu.

Burmistrz natychmiast wystosował w tej sprawie 
pismo do Ireny Piątkiewicz pełniącej obowiązki spo-
łecznego zastępcy dyrektora gimnazjum i otrzymał 
zapewnienie, że opieka nad dziećmi objętymi dowo-
zami będzie sprawowana zgodnie z obowiązującym 
regulaminem dowozu uczniów do placówek oświa-
towych prowadzonych przez Gminę i Miasto Błaszki. 
Gospodarz gminy powtórzył kontrolę w godzinach 

popołudniowych i okazało się, że pisemne zapewnie-
nia zostały wprowadzone w życie. 

W związku z wykrytymi nieprawidłowościami 
burmistrz przekazał pisma do wszystkich placówek 
oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto 
Błaszki, przypominając dyrektorom o obowiązku prze-
strzegania regulaminu dowozu uczniów. Wynika z nie-
go, że za bezpieczeństwo uczniów przed odjazdem ze 
szkoły odpowiada jej pracownik, który odprowadza ich 
również do autobusu. Obowiązkiem pracownika szko-
ły jest także odebranie uczniów ze szkolnego autobusu  
i piecza w drodze do szkoły. RED.

RODZICE ZAALARMOWALI BURMISTRZA

Posypały się nagrody
li, przyznając po 900 zł. Dla 9 pracowników admi-
nistracji były nagrody po 500 zł, a 65 pracowni-
ków obsługi otrzymało po 440 zł. 

Dodatkowo Karol Rajewski, burmistrz Bła-
szek wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu 
Sieradzkiego o przyznanie nagrody Łukaszowi 
Bitnerowi, dyrektorowi Publicznego Gimna-
zjum im. Bohaterów Powstania Styczniowego  
w Gruszczycach za osiągnięcia o istotnym 
znaczeniu dla kultury powiatu sieradzkiego, 
ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowe-
go. Władze powiatu poparły wniosek burmi-
strza i wyróżniły dyrektora, przekazując na-
grodę wysokości 1200 zł. MAL

BAWIĄ SIĘ I UCZĄ

Przedszkolaki chętnie uczestniczą  
w multimedialnej zabawie
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OPOWIEDZIAŁA O TYM MIEJSCU
Weronika Wilczak, gimnazjalistka z Kalinowej zde-
cydowała się włączyć do naszego konkursu i opi-
sała fotografie zamieszczone na ostatniej stronie, 
poprzedniego wydania „Kuriera Błaszkowskiego”. 
Poniżej publikujemy tekst Weroniki i przyznajemy jej 
nagrodę, którą przekaże dyrektor Centrum Kultury  
w Błaszkach.

W ostatnim numerze „Kuriera Błaszkowskie-
go” pojawiła się fotografia przedstawiająca dwór 
i fragmenty parku w Kobylnikach, stanowiące 
zespół dworsko-parkowy. Jak wskazuje nazwa, 
wieś Kobylniki była zapewne wsią tzw. służeb-
ną, w której hodowano konie. Pierwsze wzmianki  
o Kobylnikach pochodzą z 1421 roku. Dwór, któ-
ry widzimy na fotografii, został wybudowany  
w pierwszej połowie XIX wieku, a przebudowany w 1935 

Tegoroczna edycja konkursu szkolnego w Publicz-
nym Gimnazjum w Gruszczycach wiązała się z 
ustanowieniem przez Sejm RP roku 2016 Rokiem 
Henryka Sienkiewicza. Przyczynkiem do konkur-
su był również Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek 
Szkolnych. 

W rywalizacji wzięło udział 46 uczniów gimna-
zjum w czterech kategoriach: konkurs czytelniczy 
na podstawie książki „Krzyżacy”, konkurs wiedzy  
o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza, konkurs 
literacki polegający na napisaniu listu, charakte-
rystyki lub wypracowania na podstawie powieści 
„Krzyżacy” i konkurs plastyczny zachęcający do 
namalowania dowolną techniką pracy w oparciu  
o powieść „Krzyżacy”.

Jurorzy wyłonili 16 laureatów. Gratulacje, dyplomy  
i nagrody książkowe wręczył zwycięzcom Karol Ra-
jewski, burmistrz Błaszek podczas uroczystego spo-
tkania czytelniczego, które odbyło się 24 października 
w gimnazjum w Gruszczycach. W związku z akcją Na-
rodowego Czytania zainicjowanego przez prezydenta 
RP, burmistrz zaprezentował uczniom fragment po-
wieści „Krzyżacy”, zachęcając młodzież do zapoznania 
się z tą lekturą. W programie wydarzenia była również 
część artystyczna obejmująca twórczość Henryka 
Sienkiewicza „na wesoło” w wykonaniu gimnazjali-
stów. Występ spotkał się z olbrzymim aplauzem. RED.

S zkoła Podstawowej im. Stanisława Mo-
niuszki w Kalinowej przeprowadziła III  

Gminny Konkurs Literacki  „Świętość w oczach 
dziecka – święta Faustyna Kowalska”. Aby 
wziąć w nim udział należało samodzielnie na-
pisać wiersz inspirowany życiem i świętością 
Faustyny Kowalskiej.

W konkursie uczestniczyło 34 uczniów  
z sześciu szkół gminy Błaszki. Dzięki ich pracy 
powstały piękne wiersze. Jury, które oceniało 
prace (ks. Tadeusz Stich, przewodniczący, Boże-
na Brocka, nauczycielka języka polskiego i Jaro-
sław Pawlak, nauczyciel języka polskiego) nie 
miało łatwego zadania. Ogłoszenie wyników i 
rozdanie nagród odbyło się 21 października 2016 
roku podczas akademii związanej zarówno z po-
stacią naszego wielkiego rodaka św. Jana Pawła II 

Wiersze o świętej
(wspomnienie obchodzimy 22 października), jak 
i św. Faustyny Kowalskiej ( wspomnienie przypa-
da 5 października).  Nad całością konkursu i aka-
demii czuwali katecheci: Anna Pawlak i Henryk 
Wolski. 

Przedstawiamy laureatów. 
W kategorii klas III nagrody otrzymali: Alek-

sandra Kondziela – I miejsce  (SP Błaszki) i Julia 
Stanisławska – I miejsce (SP Kalinowa), Julita Buś 
– II miejsce (SP Gruszczyce), Weronika Nowak 
– III miejsce (SP Błaszki) i Kacper Musielski – III 
miejsce (SP Gruszczyce).

W kategorii klas IV - VI nagrody za wiersze 
dostali: Kinga Starońska – I miejsce (SP Sędzi-
mirowice), Natalia Kaczmarek – II miejsce (SP 
Gruszczyce) i Agata Zasina – III miejsce (SP 
Gruszczyce).

GIMNAZJALIŚCI  
RYWALIZOWALI  
Z SIENKIEWICZEM

roku. Otoczony był parkiem w stylu angielskim. Obecnie  
w parku znajduje się kilka pomników przyrody m.in.: 
dwa wiązy szypułkowe, trzy lipy drobnolistne /naj-
większa z nich ma obwód pnia 520cm./, dwa buki 
zwyczajne, dwa jesiony wyniosłe oraz klon srebrzysty.

Ostatnim właścicielem zespołu dworsko-parko-
wego w Kobylnikach był Andrzej Adam Potworowski 
herbu Dębno,  uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, 
ułan ochotnik  203. Pułku Ułanów. Majątek w Kobyl-
nikach prowadził od 1918 roku, kiedy to jego żona - 
Maria z Wyganowskich wniosła go w posagu. Obecnie 
dwór stoi pusty i niszczeje. Niedawno obiekt został 
przejęty przez prywatne przedsiębiorstwo. 

ZŁOTA JESIEŃ NA OBRAZKACH
Tematem VIII Gminnego Konkursu Plastycznego 
zorganizowanego przez Szkołę Podstawową im. 
Stanisława Moniuszki w Kalinowej była „Złota polska 
jesień”. Rywalizowali uczniowie szkół podstawowych 
z gminy Błaszki podzieleni na dwie kategorie wieko-
we:,, Maluchy’’ ( klasy I - III ) i ,, Młodziki’ ( klasy IV –VI ). 

Do konkursu przystąpiło 12 uczniów z 7 podstawó-
wek. Prace uczestników były ciekawe i pomysłowe. 
Komisja konkursowa powołana przez organizato-
ra z niemałym trudem wytypowała zwycięzców.  

Uczestnicy konkursu z nauczycielami

Laureatka Roksana Ligner z nauczycielkami

W kategorii „Maluchy” I miejsce zajęła Roksana Li-
gner (SP Kalinowa), a na II miejscach uplasowały 
się:  Maja Tomalak (SP Kwasków) i Kinga Kolińska (SP 
Gruszczyce). Natomiast wśród „Młodzików” zwycię-
żyła Natalia Kozanecka (SP Kalinowa), II miejscem 
cieszyła się Daria Kudanowska (SP Gruszczyce),  
a III lokatę otrzymała Olga Polakowska (SP Błaszki).                                                                                                                                     
Autorzy najlepszych prac otrzymali dyplomy i atrak-
cyjne nagrody, a pozostali uczestnicy nagrody po-
cieszenia zakupione przez radę rodziców Szkoły 
Podstawowej w Kalinowej  
i sponsora, którym była 
Firma Handlowa Elżbie-
ta Michalak. Wszystkie 
prace można obejrzeć na 
wystawie pokonkursowej  
w kalinowskiej podsta-
wówce. Organizatorami 
i opiekunami przedsię-
wzięcia były: Jolanta Szy-
mańska i Janina Dec.
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Już po raz czwarty do Błaszek zjechało kilkudziesięciu zawodników z całej Polski zaj-
mujących się trikami piłkarskimi. Zwieńczeniem tego listopadowego wydarzenia były 
finały 

”
Błaszki Freestyle Cup”, które odbyły się na sali widowiskowej domu kultury. 

Ogólnopolski Turniej Trików Piłkarskich, którego pomysłodawcą jest Krzysztof Ju-
styński został przeprowadzony w czterech kategoriach: Battle (pojedynek jeden na 
jeden, którego zwycięzcą został Stanisław Kościelny), Junior Battle (pierwsze miej-
sce zajął Piotr Zięba), Sick Tyree (wykonanie przez zawodnika jak najtrudniejszej 
kombinacji składającej się z trzech trików, w czym najlepszy okazał się Emil Wysocki) 
i Rutine (pokaz umiejętności przy muzyce, gdzie triumfował Adrian Duszak).

Na scenie w przerwach między walkami freestylerów pojawili się ze swoimi po-
kazami Trap Boys, znani chociażby z programu Mam Talent oraz młodzi tancerze 
break dance z grupy Break Dance MOK Złoczew. Nagrody i okolicznościowe czeki 
wręczali zwycięzcom Karol Rajewski, burmistrz Błaszek oraz Jadwiga Sobań-
ska, burmistrz Złoczewa. Na zakończenie wystąpił zespół Letni Chamski 
Podryw z Kielc, który podczas koncertu zawładnął błaszkowską pu-
blicznością.  MIM

Błaszki Freestyle
Cup 2016



fotoreportaŻ

13

Najlepsi specjaliści 
w piłkarskich trikach
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N a sali widowiskowej Centrum Kultury w Błaszkach już 2 grudnia można było poczuć magię 
nadchodzących świąt Bożego Narodzenia za sprawą wydarzenia „Bajkowy Mikołaj”. Najpierw 
na scenie wystąpiły dzieci i młodzież korzystająca z zajęć w błaszkowskim domu kultury. Mło-

dzi artyści zaprezentowali się wokalnie i tanecznie. Po występach zaczęła się zabawa dla wszystkich 
zebranych. Pojawił się Mikołaj, z którym można było zrobić pamiątkowe zdjęcie w specjalnej fotobud-
ce, a do wspólnych animacji zapraszały elfy i śnieżynki. Nie zabrakło malowania buziek, warsztatów 
przygotowujących do tworzenia ozdób choinkowych, które dzieci zabrały do domów, by powiesić je 
na swoich choinkach, warsztatów tanecznych połączonych z zabawami i nagrodami oraz uwielbianej 
przez najmłodszych cukrowej waty. MIM

Świetnie  się  bawiliśmy
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16 stycznia, godz. 10-14 
Warsztaty z Szalonym Chemikiem

Szalony Chemik, to jedna z propozycji kre-
atywnego spędzania czasu. Wszyscy, którzy ma-
rzą, aby przeistoczyć się w chemika będą mieli na 
to szansę dzięki naszym warsztatom.

17 stycznia, godz. 10-14
Kreatywny dzień z Detektywem Łąką

Przeniesiemy się do detektywistycznego 
światka Detektywa Łąki. Ten dzień spędzimy  
w towarzystwie zagadek, odcisków palców, lup  
i domysłów. Mali detektywi będą tworzyć narzę-
dzia niezbędne do odkrycia tajemnicy Detekty-
wa Łąki. Zajęcia warsztatowe połączone będą  
z dniem zadań kreatywnych.

18 stycznia, godz. 16.30
Spektakl dla dzieci ”Koziołek Niematołek”

Spektakl oparty na motywach znanej opowieści 
o Koziołku Matołku Kornela Makuszyńskiego. 
Tym razem Koziołek Niematołek wyrusza w świat, 
aby go poznać. Spotyka się z różnymi, obcymi kul-
turami, poznaje je oraz ich otoczenie. Przedstawie-
nie ma na celu pokazać, że oprócz naszej, są inne 
kultury na świecie, którym warto się przyjrzeć.

19 stycznia, godz. 10-14
Warsztaty z tworzenia zabawek

Dzieci uwielbiają dostawać prezenty. Gwaran-
tujemy, że uczestnicy warsztatów pokochają też 
robić zabawki. Czasem wystarczy naprawdę nie-
wiele żeby stworzyć piękne lalki, gry planszowe, 
magnezy czy drewniane figurki. 

20 stycznia, godz.10-14
Warsztaty ”Świat wyobraźni”

Świat wyobraźni w połączeniu z dorobkiem 
plastycznym może przyczynić się do powstania 
tworów idealnych. Klasyczne zajęcia plastyczne 
zamienimy w tworzenie świata bajek. Będziemy 
budować statki z kartonów, malować farbami, 
ozdabiać piórami i tworzyć rzeczy niebanalne.

23 / 24 / 25  stycznia, godz. 10-14
Trzydniowe zabawy ruchowo-sportowe

Codzienna, czterogodzinna moc animacji ru-
chowo-sportowej wyzwoli w naszych uczestni-
kach naprawdę dużą dawkę endorfin. Gwarantuje-
my, że będzie to niezwykły, zabawny czas spędzony 
w gronie pozytywnie zakręconych animatorów. 
W planie dnia znalazły się wyskokowe atrakcje 
(dmuchany tor przeszkód, dmuchana zjeżdżalnia, 

Pit stop - świat wyścigów rajdowych, Twister XXL, 
Memmory XXL, Bierki XXL, gry planszowe) oraz 
animacje na wesoło - zabawy zręcznościowe, ani-
macje taneczne, zabawy ruchowe.

26 stycznia, godz. 10-14
Warsztaty plastyczne

Wyjątkowe zajęcia plastyczne, które rozwiną 
wyobraźnię i kreatywność dzieci. Uczestnicy 
zobaczą, że plastyka to nie tylko papier, kredki  
i farby (choć i tego nie zabraknie). Prowadzący za-
pewni dużo zabawy i śmiechu, poprzez ciekawe 
zadania manualne.

26  stycznia, godz. 10-14
Warsztaty fotograficzne

Zajęcia mające na celu rozwinięcie u uczestni-
ków umiejętności sprawnej obsługi aparatu fo-
tograficznego, zmysłu obserwacji otoczenia oraz 
wyrażania siebie poprzez fotografię. Prowadzący 
pokaże chętnym, jak ciekawie skomponować kadr, 
co powinno się znaleźć na idealnym zdjęciu, a tak-
że omówi najważniejsze aspekty pracy fotografa.

26 stycznia, godz. 16.30
Spektakl dla dzieci ”Muzykanci z Bremy”

Spektakl oparty na motywach baśni braci 
Grimm. Czwórka zwierząt: Osioł, Pies, Kot i Ko-
gut odchodzą od swoich złych gospodarzy. Przy-
padkowe spotkanie początkuje ich wielką przy-
jaźń. Profesjonalna gra aktorów, piękne stroje, 
scenografia i muzyka, a przede wszystkim treść 
sprawią, że spektakl pozostanie na długo w pa-
mięci dzieci, jak i dorosłych widzów.

27 stycznia, godz. 10-14
Warsztaty plastyczne

Wyjątkowe zajęcia plastyczne, które rozwiną 
wyobraźnię i kreatywność dzieci. Uczestnicy 
zobaczą, że plastyka to nie tylko papier, kredki  
i farby (choć i tego nie zabraknie). Prowadzący za-
pewni dużo zabawy i śmiechu, poprzez ciekawe 
zadania manualne.

27  stycznia, godz. 10-14
Warsztaty fotograficzne

Zajęcia mające na celu rozwinięcia u uczestni-
ków umiejętności sprawnej obsługi aparatu fo-
tograficznego, zmysłu obserwacji otoczenia oraz 
wyrażania siebie poprzez fotografię. Prowadzący 
pokaże chętnym, jak ciekawie skomponować kadr, 
co powinno się znaleźć na idealnym zdjęciu, a tak-
że omówi najważniejsze aspekty pracy fotografa.

NASZE WOKALISTKI NAGRODZONE

Niemal 80 wokalistów z całej Polski wzięło 
udział w zorganizowanym przez Miejski Ośrodek 
Kultury w Pabianicach Ogólnopolskim Konkur-
sie „Bajki i musicale”, który odbył się 18 listopada 
2016 roku. Wśród uczestników znaleźli się rów-
nież podopieczni Centrum Kultury w Błaszkach, 
którzy przygotowali piosenki pochodzące z filmo-
wych bajek i musicali polskich oraz zagranicznych.

Jury konkursu podkreśliło wysoki poziom ar-
tystyczny wykonawców i przyznało nagrody naj-
lepszym. Wśród laureatów znalazły się wokalistki  
z błaszkowskiego domu kultury. Julia Nowacka zaję-
ła III miejsce, a wyróżnienia otrzymały: Wiktoria Gra-
bowska, duet Otylia Kamańczyk i Malwina Podgórska, 
Milena Grabowska oraz Daria Polewska. MIM

MŁODZI ARTYŚCI

Zajęcia plastyczne w Centrum Kultury w Błasz-
kach cieszą się coraz większym powodzeniem. 
Na początku była tylko jedna grupa, a teraz są już 
trzy. Nic dziwnego, skoro nie ograniczają się tylko 
do malowania. Działania plastyczne obejmują 
także rysunek, rzeźbę i ceramikę. Dodatkowo 
proponowane są warsztaty łączące wiele tech-
nik m.in. dekorowanie przedmiotów użytkowych, 
mebli, wykonywanie makiet, ozdób i biżuterii,  
a nawet grafik. Zajęcia mają również charakter 
kursu przygotowującego do liceum plastycznego 
i na studia z rysunku oraz malarstwa.

Uczestnicy spotykają się w każdą sobotę od 
godziny 10 do 14. Pracują pod kierunkiem artysty 
plastyka Krzysztofa Czarnka. MAL

Przyjdź do nas. Akademia czeka

Centrum Kultury w Błaszkach zaprasza dzieci i młodzież na ferie.  
Już 16 stycznia 2017 roku rusza Akademia Kreatywnego Feriowicza i 

potrwa do 27 stycznia. Zajęcia i spektakle odbywać się będą na sali wi-
dowiskowej domu kultury. Dla wszystkich akademików  

wstęp jest bezpłatny. 

Zajęcia z ceramiki zachwyciły uczestników

Julia Nowacka w konkursie „Bajki i musicale” 
wyśpiewała III miejsce
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W zięli w nim udział licznie przybyli miesz-
kańcy Błaszek, delegacje i poczty sztanda-

rowe ze szkół, Ochotniczych Straży Pożarnych, 
policji oraz organizacji społecznych w tym Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego, harcerze, bur-
mistrz Błaszek, Młodzieżowa Rada Doradcza 
Burmistrza, pracownicy Urzędu Gminy i Miasta 
w Błaszkach, podległych jednostek, radni gmin-
ni i powiatowi. Grała Miejska Orkiestra Dęta  
w Błaszkach. Po mszy św. w intencji ojczyzny od-
prawionej w kościele św. Anny był apel poległych 
przy pomniku Bohaterom Tej Ziemi, gdzie zosta-
ły złożone kwiaty i zapalone znicze. Karol Rajew-
ski, burmistrz Błaszek podziękował zebranym 
za udział w uroczystościach patriotyczno-reli-
gijnych.  Podkreślił, że należy pamiętać o tych, 
którzy walczyli i polegli za naszą wolność, bo to 
dzięki bohaterom tej ziemi obecnie możemy tą 
wolnością się cieszyć, ale nie jest ona dana raz na 
zawsze.

Kilka dni później, 16 listopada odbyła się IV 
Historyczna Zaduma Patriotyczna  zorganizo-
wana z okazji obchodów 153. rocznicy bitwy pod 
Wrzącą. Zaduma rozpoczęła się mszą św. w woj-

Pamiętaliśmy o Niepodległej
II Marsz Niepodległości w Błaszkach zapoczątkował 
obchody patriotyczne związane z 98. rocznicą  
odzyskania niepodległości przez Polskę.

Karol Rajewski (w środku), burmistrz Błaszek 
i liczni mieszkańcy uczestniczyli w II Marszu 
Niepodległości

W IV Historycznej Zadumie 
Patriotycznej wziął udział 
Mariusz Bądzior  
(od prawej), starosta  
sieradzki, Agnieszka  
Bieńkowska, przewodni-
cząca Rady Gminy i Miasta 
w Błaszkach oraz Jacek 
Walczak, sekretarz Błaszek

Do świątyni w Wojkowie wprowadzał uczestników Zadumy  
ks. proboszcz Janusz Nowicki

Przemarsz z Wojkowa do Wrzącej

Grała Miejska Orkiestra Dęta w Błaszkach

We Wrzącej czekał na uczestników gorący posiłek

kowskim kościele w intencji ojczyzny i poległych. 
Na powstańczej mogile delegacje złożyły kwiaty, 
zapłonęły znicze. Następnie pochód przemasze-
rował z Wojkowa do Wrzącej. Towarzyszyły mu 
patriotyczne pieśni, które było słychać na kilka 
kilometrów. Przy krzyżu powstańczym odbył 
się apel poległych. Przed dworem  we Wrzącej 
została podsumowana IV Historyczna Zaduma 
Patriotyczna. Głos zabrał m.in. Łukasz Bitner, dy-
rektor  Publicznego Gimnazjum im. Bohaterów 
Powstania Styczniowego w Gruszczycach, pomy-
słodawca obchodów i współorganizator.

W wydarzeniu wzięli udział, w strojach  
z okresu powstania styczniowego, uczniowie 
Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej  
w Gruszczycach, poczty sztandarowe, mieszkań-
cy Wrzącej i  okolicznych miejscowości, ucznio-
wie klas szóstych Szkoły  Podstawowej w Błasz-
kach oraz gminni radni: Marek Urban, Andrzej 
Kosatka, Piotr Jakóbczak, Aleksy Pietrzak, a tak-
że Sylwester Gajewski, były senator i właściciel 
dworu we Wrzącej, którego teren udostępnił na 
czas uroczystości.

RED.
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WARTO PRZECZYTAĆ
Jak podaliśmy w poprzednim wydaniu „Kuriera Błaszkowskiego” Magdale-
na Owczarek chętnie opisuje wierszem miejscowości z gminy Błaszki. Tym 
razem proponuje utwór „Chrzanowice i Wilczkowice”.

Mała, piękna wioska Chrzanowice,
i tuż sąsiadujące Wilczkowice,
są to błaszkowskie znane okolice,
jak krakowskie Balice, czy kaliskie Piwonice.
Od Sieradza do Złoczewa 
wieść  się o nich rozprzestrzenia.
Mała rzeczka tu przepływa
Co Trojanówką się nazywa.
Kwitną tu bzy i kasztany w maju,
jest tu wtedy przepięknie – jak w raju.
Stowarzyszenie na rozwój wsi tu powstało, 
a w głowie mieszkańców pomysłów zrodziło się już niemało,
realizując je po to, by te wioski razem rozkręcić
i ludzi do wspólnej zabawy zachęcić.
Tu kobiety pieką razem smaczne ciasta, chleby,
żeby wyjść z nimi spod chrzanowickiej strzechy, 
jeżdżą z tym na dożynki, festyny

dzięki temu wszyscy mają wesołe miny.
Dawniej na łąkach gęsi się tu pasły,
gdzie trawę świeżą zawsze zjadły,
by potem  na talerzach mieszkańców gościć
i wiele radości wymagającym podniebieniom przynosić,
najlepsze były te pieczone w jabłkach
według przepisów po naszych babkach.
Sarny i bażanty po polach biegają,
w krzakach swoją ostoję tutaj mają.
Tu dużo polnego chrzanu rośnie,
więcej niż szyszek na sośnie
Okoliczni robią z niego pyszne zupy oraz kremy
jak i z jabłek, gruszek, śliwek słodkie dżemy.
Rządzi tutaj Pani sołtys Marzena,
i przez to wioska się cudownie zmienia,
ona nas wszystkich integruje,
przez co wieś się dobrze czuje.
Mamy też piękny, stromisty wąwóz,
gdzie ciężko ma przejechać terenowy wóz.
Chrzanowice to są piękne okolice!!!
Zapraszamy!!!

Józef Banasiewicz znany jest z artystycznych 
kreacji. Otwierając zakupioną przez siebie 

posesję, którą przyjaciele nazwali Stacja Wojków 
13 lekko się wystylizował. Stworzył swoiste te-
atrum, zachęcając do naśladownictwa.

Na otwarcie zaprosił całą wieś. W Wojkowie 
się urodził i spędził większość życia. Trochę 
podróżował, a nawet zatrzymał się na dłużej  
w Berlinie i Paryżu, ale zawsze wracał do rodzin-
nego gniazda. Pewnie tutaj myśli mu się najlepiej, 
bo nie poprzestaje na malowaniu, a nawet je 
zarzucił na rzecz artystycznych działań, sztuki 
ulicy. Ma na koncie wiele happeningów, akcji in-

dywidualnych i w grupie, za którą stoi Międzyso-
łeckie Stowarzyszenie Więź w Wojkowie.

– Żeby cokolwiek zrobić, trzeba szukać ludzi 
do współpracy – definiuje krótko.

Stacja Wojków 13 jest wielką galerią. W każ-
dym pomieszczeniu wiszą Józefa Banasiewicza 
obrazy. Można oglądać. Obok domu jest budy-
nek gospodarczy, w którym artysta zamierza 
uruchomić izbę z przedmiotami codziennego 
użytku mającymi już wartość pamiątkową, mu-
zealną. Zaczął od remontu pokaźnego budyn-
ku. Na razie część posadzki wyłożył polnymi 
kamieniami. Liczy na mieszkańców, że wycią-

gną ze strychów przedmioty, z których już daw-
no nie korzystają.

Zatem ma być izba pamięci w Wojkowie. Jest 
szansa, że autor pomysł zrealizuje, podobnie jak 
30 lat temu stworzył w Sieradzkiem pierwszą 
prywatną Galerię Zdarzeń Artystycznych. Mi-
strza Banasiewicza czeka więc benefis być może 
połączony z otwarciem nowej inicjatywy.

Józef Banasiewicz jest artystą plastykiem po 
Uniwersytecie Śląskim. Przez większość zawodo-
wego życia uczył plastyki w Szkole Podstawowej 
w Gruszczycach, której też był dyrektorem. Kie-
rował również błaszkowskim domem kultury. 
Wciąż jest artystą poszukującym z niepospoli-
tym widzeniem świata, znacznie odbiegającym 
od rodzinnej miejscowości.  BIS

Obrazy Józefa Banasiewicza 

1. Błaszkowskie liceum 
2. Jesienny dwór we Wrzącej
3. Taki pejzaż 
4. Furia

Stacja pamięci

Mistrz zgromadził już część eksponatów  
do izby pamięci o czasach minionych

Józef Banasiewicz wystylizowany na biało podczas otwarcia Stacji Wojków 13

1 2 3 4
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plener

B ardzo ucieszyłem się na wiadomość od Ewy Dworzańskiej (prezes 
oddziału mazowieckiego Stowarzyszenia Marynistów Polskich 
i szefowej tegorocznego pleneru w Błaszkach), że dostąpiłem za-

szczytu malowania z natury dworów szlacheckich, w tak szacownym to-
warzystwie i to w dotąd nieznanym mi jeszcze miejscu. Na takich artystycz-
nych wojażach czuję się bowiem jak ryba w wodzie, a pejzaż z elementami 
architektury stanowi jeden z ważniejszych punktów moich plastycznych 
zainteresowań. Dodam, że Błaszki były już moją czwartą z kolei tegoroczną 
malarską eskapadą.

Punktem spotkania plenerowiczów był hotel MOSiR Sieradz, położony 
w sąsiedztwie rzeki Warty, otoczony pięknym parkiem z oczkiem wodnym 
i Dworkiem Modrzewiowym. Od pierwszego wejrzenia pokochałem to 
miejsce, a wspomniany dworek postanowiłem jak najszybciej namalować. 
Nazajutrz wstałem skoro świt i zrobiłem kilka zdjęć tego urokliwego obiek-
tu. Miały posłużyć jako szkic do jednego z obrazów olejnych. Ale, jak się 
później okazało nie było to wcale takie oczywiste, że ten zamysł będę mógł 
sfinalizować, ponieważ ten dworek, choć pochodził z Wrzącej, to jednak 
obecnie jest w obrębie Sieradza. Zasada była prosta: mieliśmy uwiecznić na 
naszych obrazach 12 dworków położonych w gminie Błaszki. Na każdego 
z nas przypadały więc po dwa różne obiekty i to tak, by broń Boże żaden  
z nich nie został pominięty. Trzeba było się tymi włościami jakoś podzielić. 
Według mnie najprościej byłoby to zrobić metodą losową, ale cóż, nie mnie 
było dane o tym decydować, a znając naszą narodową mentalność spór  
o dwory był wręcz nieunikniony.

Na drugi dzień zaraz po śniadaniu czekał już na nas bus,  
w którym, jak się później okazało spędziliśmy sporą część plene-
rowego czasu. Przez dwa dni wojażowaliśmy od dworu 
do dworu, żeby poczynić stosowne szkice rysunko-
we i fotograficzne. Odwiedziliśmy posiadłości 
w: Adamkach, Kociołkach, Domaniewie, 
Kalinowej, Kobylnikach, Sędzimi-
rowicach, Równej, Jasionnej, 
Wrzącej, Żelisławiu i Broń-
czynie. I choć urody  
tych miejsc 
i serdecz-

ności, jaką okazywali nam ich gospodarze nie da się zapomnieć, to jednak 
łącznie z obiadem i dojazdami pochłaniało to sporo czasu. Wspomnę też, 
że wcześniej w gospodarstwie agroturystycznym państwa B. i E. Binków  
w Brończynie mieliśmy spotkanie powitalno-integracyjne ze wspaniałym ja-
dłem, udziałem władz samorządowych, lokalnych artystów oraz przeuroczą 
oprawą medialną. Wszystkie te atrakcje dały się nam na tyle we znaki, że ma-
rzyliśmy już tylko o odpoczynku w zaciszu hotelowego pokoju, a przecież każ-
dy z nas miał malarską powinność do spełnienia. Ciśnienie wzrastało coraz 
bardziej, ponieważ tych przedsięwzięć pozamalarskich było zaplanowanych 

dużo więcej, m.in.: prowadzenie warsztatów 
plastycznych z dziećmi, konferencja prasowa, 
zwiedzanie Sieradza z rzeźbą mistrza Anto-
ine’a w roli głównej, wystawa poplenerowa, 
Armagedon i wreszcie upojne, pełne atrakcji 
Błaszkowskie Noce. Niechybnie czekała więc 
nas walka z czasem, aby na wernisażu pople-
nerowym było się jednak czym pochwalić.

Praktycznie dopiero w czwartym dniu pobytu zabrałem się do malowa-
nia. Dobrą wiadomością było to, że mogę jednak ocalić od zapomnienia ten 
wspomniany przeze mnie wcześniej Dworek Modrzewiowy. Postanowi-
łem więc pozostawić go sobie na deser, a zabrać się za jakiś inny wybrany 
w czasie rekonesansu obiekt, zgodnie z zasadą: kto pierwszy ten lepszy. Ale 
nie tylko ja tak pomyślałem i w konsekwencji doszło do lekkich dworskich 
waśni, gdzie w roli mediatora wystąpiła szefowa pleneru. Moja przychyl-
ność względem płci pięknej wzięła jednak górę, choć kosztowało mnie to 
trzykrotne przemalowywanie tego samego płótna. Finał wypadł jednak 
pomyślnie, zamierzony cel został osiągnięty, a ten pobyt wydał wymierne 
artystyczne i integracyjne owoce. 

Najpiękniejsze w tym wszystkim jest według mnie to, że każdy artysta 
postrzega otaczającą rzeczywistość inaczej, czego dowodem była olbrzy-

mia różnorodność zaprezentowanych na wystawie 
poplenerowej dzieł. Jak z perspektywy 

czasu wrócę do tych dni, to szczery 
uśmiech maluje mi się twarzy i ży-

wię nadzieję, że nie był to mój 
ostatni pobyt na urokliwej 

i nadzwyczaj gościnnej zie-
mi błaszkowskiej.

MAREK 

STRÓJWĄS

Spory o dwory. To od razu przyszło mi na myśl, wspominając plener malarski ”Szlakiem dworków szlacheckich” 
w gminie Błaszki, w którym oprócz mnie brali udział artyści z Mazowsza: Ewa Dworzańska, Barbara Kowalska, 

Maryla Beniger, Ewa J. Buczyńska, Leszek Gapski oraz miejscowi twórcy: Józef Banasiewicz, Krzysztof 
Czarnek i Aleksander Garncarek. Plener trwał od 19 do 28 sierpnia i zwieńczony został wernisażem  

w błaszkowskiej Łaźni oraz uczestnictwem w Błaszkowskich Nocach. 

Spór o dwory 
i walka z czasem...
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P romocja książki „Te wakacje trwały sześć 
lat” Stanisława Szarrasa zgromadziła  
w Publicznym Gimnazjum w Błaszkach 

kilkadziesiąt osób. Autor wspomnień przycią-
gnął młodzież, mieszkańców miasta pamiętają-
cych wojenne Błaszki, albo interesujących się 
przeszłością i świadomych miejsca, w którym 
żyją. Podczas spotkania nie obyło się bez kwiatów 
i przede wszystkim ciekawych opowieści Stani-
sława Szarrasa z łatwością przywołującego wo-
jenne lata (1939-1945), które w większości spędził 
w Błaszkach. Autor opisuje też pobliski Sieradz 
i Kalisz. Sięga do międzywojnia, gdy życie jego  
i rodziny miało zupełnie inny smak.

Stanisław Szarras miał 15 lat, gdy wybuchła II 
wojna światowa. Właśnie ukończył gimnazjum i 
szykował się do liceum. Jego plany pokrzyżowa-
ła wojna. Dopiero po jej zakończeniu (stąd tytuł 
książki) zdał maturę i wyjechał do Warszawy. 
Studiował chemię na Politechnice Warszawskiej, 
po czym zrobił doktorat z nauk technicznych. Za-
mieszkał w stolicy na stałe, ale zawsze tęsknił za 
rodzinnymi Błaszkami.

„Te wakacje trwały sześć lat” mogły powstać 
dzięki szczegółowym i regularnym notatkom 
autora, które przetrwały wojenną zawieruchę.  
– Zawsze byłem takim skrobipiórkiem – przy-
znaje z uśmiechem Stanisław Szarras. – Nosiłem 
przy sobie notes i co rusz coś w nim zapisywałem. 
Nawet naszą ucieczkę do Warszawy w pierw-
szych dniach września. Notowałem tuż po nalo-
tach samolotów.

Przetrwały nie tylko zapiski Stanisława 
Szarrasa, ale i zdjęcia. Między innymi to, które 
znalazło się na okładce książki. Na pierwszym 
planie jest młody Staś jadący na rowerze, wi-
dać mieszkańców, fragment Błaszkowianki  
i narożny budynek przy Kaliskiej.

– Tata ma około 20 albumów, a w pierwszym są 
fotografie z okresu przedwojennego – wspomi-
na córka Maria. – Niektóre były małe, wielkości 
znaczka, ale na tyle dobrej jakości, że można je 
było powiększyć. Tak też się stało ze zdjęciem 
okładkowym. Motywem przewodnim książki 
jest rower, bo mój tata wszędzie, gdzie mógł nim 
się poruszał.

Książka „Te wakacje trwały sześć lat” przy-
wołuje taki okres życia miasta, który nie został 
do tej pory utrwalony. Autor nie skupia się tylko 
na najbliższych, ale opisuje, z imienia i nazwiska 

Za rodzinnym 
miastem wciąż 
tęskni

Ja kocham Błaszki – nie kryjąc wzruszenia powiedział Stanisław 
Szarras na spotkaniu autorskim w rodzinnym mieście. – Tutaj się 
urodziłem, przeżyłem dzieciństwo, młodość i okupację. Kocham  
tu każdą ulicę i mieszkańców. Pamiętam, gdzie kto mieszkał.  
Moje miasto jest moim hobby.

mieszkańców miasta, ich zawody, zachowania  
i trudne, a czasem zabawne sytuacje.

We wspomnianej promocji książki uczestni-
czyła rodzina autora wspomnień, Ita Turowicz, 
która je opracowała i wydawca publikacji Ry-
szard Sierociński, właściciel firmy Profart.  Na 
koniec spotkania Stanisław Szarras obdarował 
zainteresowanych swymi książkami i nie szczę-
dził autografów.

BOŻENA BILSKA-SMUŚ

Stanisław Szarras, Barbara Grabowska  
(od lewej), Maria - córka autora i Jadwiga 
Antczak

Stanisław Szarras, Marek Król, dyrektor 
błaszkowskiego gimnazjum, który prowadził 
spotkanie i Stanisław Borowiak

Karol Rajewski, burmistrz Błaszek wręczył Stanisławowi Szarrasowi obraz z namalowanym 
kościołem św. Anny

Stanisław Szarras wpisuje dedykację  
Jadwidze Lisiak
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J edną z drugoplanowych ról, ubarwia-
jących wilkowyjską rzeczywistość gra 
charakterystyczna i budząca sympatię 

widza wiejska babka. Nie jest to postać całkowi-
cie wymyślona przez autora, gdyż nawet do II 
wojny światowej babki odgrywały znaczącą rolę, 
przede wszystkim jako osoby przyjmujące po-
rody, ale także trudniące się popularną również 
dzisiaj medycyną ludową.

Jeszcze w połowie XIX wieku ludzie, szcze-
gólnie w małych miasteczkach i na wsiach, rzad-
ko chcieli powierzać tajemnice swojego ciała  
i zdrowia „obcym”. Zresztą w połowie XIX stulecia  
w Królestwie Polskim było zaledwie 400 lekarzy, 
z czego 50 procent urzędowało w Warszawie. Na 
dodatek lekarzami byli mężczyźni, w związku  
z tym kobiety ze względów moralnych i religij-
nych nie były skłonne powierzać im swoich se-
kretów. Stąd ogromna popularność na polskiej 
prowincji wszelkiego rodzaju zielarzy, znacho-
rów, samozwańczych felczerów, czy wspomnia-
nych babek. Stwierdzić jednak należy, aby oddać 
sprawiedliwość historii, że wiedza tych domoro-
słych medyków była czasami większa niż wyspe-
cjalizowanych adeptów sztuki medycznej, która 
swój rozwój zapoczątkowała dopiero pod koniec 
XIX wieku dzięki głośnym wynalazkom.

W związku z chronicznym brakiem wykwa-
lifikowanej służby medycznej na terenie ziem 
polskich uruchomiono w Królestwie Polskim 
specjalną szkołę dla kobiet, które miały służyć 
wszelką pomocą ciężarnym kobietom. W Kró-
lestwie Polskim ich kształceniem zajmowała się 
Szkoła Akuszerek w Warszawie, działająca przy 
Instytucie Położniczym podlegającym Zarządo-
wi Służby Cywilno- Lekarskiej.

Absolwentką tej stołecznej placówki była 
urodzona w 1830 roku w Tubądzinie Kordula 
Nikodemska, zamieszkała w Kostrzewicach koło 
Błaszek, która „…przez cztery miesiące sposobiła 
się… i w złożonym egzaminie… udowodniła, że jest 
dostatecznie usposobioną do udzielania pomocy 
położniczej na wsiach, upoważniona zostaje do 

praktyki jako wyuczona babka wiejska”. Ze świa-
dectwa szkolnego wynika, że świeżo upieczona 
akuszerka była kobietą średniego wzrostu, wło-
sów i oczu czarnych, nosa średniego, ust małych. 
Żadnych znaków szczególnych nie posiadała. 
Tak dokładny opis postaci na świadectwie szkol-
nym zastępował wówczas powszechną dzisiaj 
fotografię. 

Nikodemska ukończyła szkołę, mając lat trzy-
dzieści, jednak zanim została do niej przyjęta  
musiała wykazać się odpowiednią postawą  mo-
ralną, poświadczoną stosownym dokumentem, 
wydanym przez miejscowego  wójta, zachowa-
niem  przez cały dorosły okres życia  trzeźwości 
i stałym zamieszkaniu na wsi. Koszty edukacji 
Korduli Nikodemskiej pokryła w całości strona 
rządowa. W zamian za to przez trzy lata każda 
wykształcona w podobny sposób akuszerka była 
zobowiązana objąć posadę na wsi, w miejscu wy-
znaczonym przez wójta.

Ostatnim aktem pobytu Nikodemskiej  
w szkole dla akuszerek było złożenie przez nią 
przysięgi przed intendentem Szpitala Dzieciąt-
ka Jezus w Warszawie, co nastąpiło 21 maja 1860 
roku : „…gdy wezwana będę do niewiasty rodzącej, 
pospieszę do niej z udzieleniem pomocy z wszel-
ką troskliwością  i ludzkością, tak jak mnie tego 

Zachowana rota przysięgi  
Korduli Nikodemskiej  

Babka
Popularny serial ”Ranczo” pokazywany w telewizji od kilku lat 

przedstawia nieco w krzywym zwierciadle krajobraz prowincjonalnej 

Polski. Różnorodność postaci przewijających się w kolejnych odcinkach 

niezmiernie śmieszy, ale też uczy.

nauczono…”. Wypowiedziane słowa przysięgi 
należało jeszcze potwierdzić własnoręcznym 
podpisem. Dlatego po otrzymaniu świadectwa  
i złożonej przysiędze Nikodemska  była zobowią-
zana do powrotu na wieś, zamieszkała w wyzna-
czonym przez wójta gminy miejscu i przez trzy 
lata wykonywała obowiązki akuszerki w gminie 
Kostrzewice.

Po zakończeniu służby na wsi Kordula Niko-
demska znalazła zatrudnienie na etacie akuszerki 
miejskiej w Błaszkach przez wiele lat, pomaga-
jąc najmłodszym obywatelom przyjść na świat. 
Stanowisko to wiązało się z pewnym awansem 
społecznym, gwarantowało stałą roczną pensję, 
zaplanowaną w budżecie miasta i wypłacaną 
przez miejscowego burmistrza. Przez kilka dzie-
sięcioleci nasza bohaterka odebrała  setki porodów  
w miasteczku i okolicznych wsiach, dbając jedno-
cześnie o to, aby kobiety nie korzystały z usług 
niewykształconych babek, których kilka funk-
cjonowało w okolicy. Wiadomo, że jeszcze w 1908 
roku Nikodemska, mimo podeszłego wieku, pozo-
stawała na stanowisku miejskiej akuszerki. Dopie-
ro w roku 1912 liczącą już 82 lata kobietę zastąpiła 
w obowiązkach Chaja Małka, przedstawicielka 
lokalnej społeczności żydowskiej. MAREK KRÓL
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SUKCES PRZEMKA
Przemysław Maruszewski, mieszkaniec gminy 
Błaszki odniósł olbrzymi sukces. W listopadzie 
na 30.Mistrzostwach Europy w Karate Kyoku-
shin, w holenderskim Papendal zdobył (w kate-
gorii wiekowej 12–13 lat) brązowy medal.

W mistrzostwach uczestniczyło 423 zawod-
ników z 26 krajów. Reprezentacja Polski karate 
kyokushin wystąpiła w 28 osobowym składzie. W 
rywalizacji wzięli też udział zawodnicy Sieradzkiego 
Klubu Karate Kyokushinkai, zdobywając aż 6 medali.

Wynik Przemka jest potwierdzeniem dobrze 
ulokowanych publicznych pieniędzy przez gminę 

W sierpniu 2016 roku LKS Piast 
Błaszki wygrał dwa konkursy orga-
nizowane przez Urząd Gminy i Mia-
sta Błaszki. Dzięki uzyskanym fun-
duszom Klub zrealizował programy 
umożliwiające młodzieży spędzanie 
wolnego czasu na sportowo. 

Pierwszy z projektów polegał na pomocy 
młodym ludziom, będącym w trudnej sytuacji, 
poprzez organizowanie zajęć sportowych popra-
wiających sprawność fizyczną. Były to treningi 
prowadzone przez doświadczonych szkoleniow-
ców naszego Klubu - Grzegorza Grabowskiego 
i Piotra Goplarka, którzy na co dzień krzewią 
sport, ucząc w szkołach w Błaszkach oraz Kalino-
wej. Po przygotowaniach i treningach przyszedł 
czas na sprawdzian i 16 listopada rozegraliśmy 
mecz na sztucznym pełnowymiarowym boisku 
przy świetle jupiterów z drużyną juniorów Ter-
my Uniejów. Po wspaniałej grze obu stron mecz 
wygrali zawodnicy Term wynikiem 2:1. Myślę, że 
jest to bardzo dobry wynik, przy czym ważne jest, 
aby nauczyć się także przegrywać. Po zakończo-

nym meczu udaliśmy się na pełną regenerację, 
korzystając z oferty basenów termalnych w Unie-
jowie. Zaliczyliśmy wszystkie atrakcje, a trzeba 
przyznać, że Termy Uniejów mają jedną z najlep-
szych ofert w Polsce w tym zakresie. Dodatkowe-
go smaku zabawie dodał fakt, że było już ciemno 
i oświetlenie oraz para z basenów solankowych 
wywołały wspaniały efekt. Dwie godziny minęły 
błyskawicznie i po wyjściu z basenu udaliśmy 
się całą drużyną na uniejowski rynek, gdzie  
w jednym z lokali sprawdziliśmy smak oferowa-
nej pizzy. Po skończonej konsumpcji wszyscy 
wycieńczeni, włącznie z opiekunami i trenerami, 
wróciliśmy do naszych rodzinnych stron, gdzie 
zameldowaliśmy się grubo po godzinie 23. 

Drugi z projektów polegał na promowaniu 
wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej i spor-
tu poprzez organizowanie treningów na stadio-
nie naszego Klubu. Zajęcia były związane z piłką 
nożną i odbywały się pod kierunkiem trenera 
Grzegorza Grabowskiego. Wszystkim młodym 
uczestnikom projektu w jego ramach zostały 
zakupione sportowe dresy. W tym miejscu dzię-

OGRODZENIE BOISKA
Boisko sportowe w miejscowości Kamienna Wieś 
zostanie ogrodzone. Pod koniec listopada burmistrz 
Błaszek podpisał umowę z firmą Janbet – Jana 
Stępniarka z siedzibą w Mierznie na wykonanie 
tego zadania. Ogrodzenie o długości około 170 me-
trów będzie się składać z ocynkowanych przęseł 
ogrodzeniowych wysokości sięgającej 1,8 m. Koszt 
inwestycji został obliczony na ponad 19 tys. zł. 

W 2015 roku przedsięwzięcie to zostało wska-
zane przez mieszkańców Kamiennej do realizacji 
w ramach funduszu sołeckiego. Jednak tak się nie 
stało z  przyczyn niezależnych od Urzędu Gminy  
i Miasta Błaszki. Okazało się, że wykonawca za-
dania, z którym została podpisana umowa na do-
stawę i montaż ogrodzenia, krótko po rozpoczęciu 
robót, przerwał je i nie wznowił pomimo pisem-
nego wezwania przez błaszkowski magistrat. 

– Warto zauważyć, że przeprowadzenie tego 
zadania to przykład konsekwencji urzędu, bo cho-
ciaż inwestycja została przerwana przez nierze-
telnego wykonawcę, to do niej wróciliśmy – pod-
kreśla Jacek Walczak, sekretarz Błaszek. – Widać 
też wyraźnie, że nie wystarczy dobry pomysł, gdyż 
potrzebna jest jeszcze taka realizacja. RED.

Wykorzystali czas zdrowo i aktywnie

kuję dwóm wolontariuszom (pragną pozostać 
anonimowi), którzy pomagali nam w przeprowa-
dzeniu zajęć. 

Zrealizowane przez nasz Klub projekty były 
wspaniałą inicjatywą pozwalającą młodym lu-
dziom z naszego miasta i gminy rozwijać spor-
towe pasje. Mieli szansę spędzić czas zdrowo  
i aktywnie. Z niecierpliwością czekamy na kolej-
ne konkursowe programy, by brać w nich udział 
i dzięki nim umożliwić naszej młodzieży wyko-
rzystanie wolnego czasu na sportowo.  

RADOMIR  WOSIAK

Potem skoczyli do termalnych basenów

Przemysław Maruszewski został brązowym medalistą mistrzostw

Błaszki. Przekazanie przez burmistrza Klubowi Ka-
rate Kyokushinkai 10 tys. zł na prowadzenie sekcji 
błaszkowskiej doprowadziło do tego, że karate cie-
szy się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i 
młodzieży.

Przypomnijmy, że w tym roku szkolnym w błasz-
kowskiej podstawówce i gimnazjum na lekcjach 
wychowania fizycznego rozpoczęły się zajęcia 
sportowe z elementami samooobrony oraz sztuki 
walki karate kyokushin. Uczniowie ćwiczą w środy 
i czwartki w salach gimnastycznych posiadanych 
przez obie placówki. Zajęcia karate są urozmaice-
niem szkolnej oferty sportowej. MAL

Najpierw zagrali na uniejowskim boisku
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D rużyna wygrała osiem meczów, zremisowa-
ła pięć, a przegrała tylko dwa (bilans bramek 

to 34 zdobyte do 21 straconych). Biorąc pod uwagę 
sytuację z zeszłego sezonu 2015/2016, gdzie bro-
niliśmy się przed spadkiem do niższej ligi, obec-
ny wynik - piąte miejsce w tabeli pokazuje jaką 
przemianę przeszli zawodnicy i Klub. Na taki wy-
nik zapracowała cała drużyna dowodzona przez 
trenera Mariusza Gostyńskiego. 

Stara zasada grania swoimi zawodnikami się 
sprawdziła i cały czas się jej trzymamy. W dru-
żynie Piasta Błaszki występuje jedynie dwóch 
zawodników spoza gminy. Jest nim Patryk Palat 
pozyskany w poprzednim sezonie z LKS Masovi 
Kraszewice i nowy bramkarz Adrian Wolniak  
z Kalisza. Patryk Palat na zakończenie rundy 
okazał się najskuteczniejszym strzelcem i zdobył 
100 – procentową frekwencję meczowo – trenin-
gową, a to szczególnie zasługuje na pochwałę  
i naśladowanie. 

Ciężka praca treningowa i oddawane serce 
na boisku w trakcie meczów przez wszystkich 
zawodników stało się kluczowym elementem 
naszego sukcesu, a piąta lokata jest w obecnej 
sytuacji dużym osiągnięciem zespołu i dobrze 
rokuje na przyszłość. Nie można w tym miejscu 
nie wspomnieć o wspaniałych kibicach naszego 

Klubu, którzy licznie przychodzą na stadion przy 
ulicy Sportowej i są 12 zawodnikiem. 

Jak wiemy Klub, to nie tylko mecze ligowe  
w trakcie sezonu, ale również sparingi i turnieje. 
Jednym z najważniejszych był turniej o Puchar 
Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki, gdzie zajęli-
śmy pierwsze miejsce. Planowane są rozgrywki 
na Turnieju im. Darka „Ułana” Pawlaka i w Li-
skowie. Dojdą jeszcze liczne sparingi. Zatem ki-
bice naszego Klubu na pewno nie będą się nudzić  
w przerwie między rundami. 

W trakcie sezonu Klub Piast Błaszki wygrał 
dwa konkursy zaproponowane przez Urząd 
Gminy i Miasta Błaszki, a związane z popularyza-
cją sportu wśród młodzieży. Kolejnym sukcesem 
jest wygrana w ramach budżetu obywatelskiego 
na 2017 rok projektu budowy studni głębinowej 
do celów nawadniania murawy klubu zgłoszo-
nego przez naszego kolegę z zarządu Marka 
Michalskiego. Realizacja tego projektu diame-

Coraz więcej młodych ludzi uczestniczy w zaję-
ciach prowadzonych przez Szkołę Boksu i Kic-
kboxingu w sali gimnastycznej błaszkowskiego 
gimnazjum. Są one skierowane do młodzieży  
i dzieci od 10 lat. 

CHĘTNIE TRENUJĄ
Uczestnicy nie tylko chętnie trenują, ale i mają 

na koncie sukcesy. Szkołę firmuje Klub Sportowy 
ZIĘTEK Team. Sekcja Błaszki powstała z inicjatywy 
Roberta Niedźwiedzkiego, młodzieżowego doradcy 
burmistrza,  niezwykle utalentowanego sportowca, 
który ma na koncie wiele sukcesów. Jest  między 
innymi złotym medalistą międzynarodowego  tur-
nieju kickboxingu WAKO „SLOVAK OPEN 2016” i dwu-
krotnym zdobywcą pierwszego miejsca w Pucharze 
Świata Seniorów „Irish Open” Dublin Irlandia. 

– Niedawno byłem na zajęciach w Szkole Bok-
su i Kickboxingu prowadzonej przez Klub Sportowy 
ZIĘTEK Team sekcja Błaszki dla młodzieży i dzie-
ci – przyznaje Karol Rajewski, burmistrz Błaszek. 
- Na sali  gimnastycznej  w Publicznym Gimnazjum  
w Błaszkach była duża grupa młodych ludzi, którą 
trenował Robert Niedźwiedzki. Usłyszałem, że treningi 
cieszą się dużą popularnością, a chętnych do zgłębiania 
tajników boksu i kickboxingu wciąż przybywa.

Wszyscy zawodnicy teamu Błaszki trenują w swoich 
obiektach, ale nie zawsze tak było. Sportowcy rozpo-
czynali swoją karierę w sąsiedniej gminie Brzeziny. Tak 
było z Gabrielą Bartczak (kategoria wiekowa junior), 

która w tym roku zajęła drugie miejsce na Mistrzo-
stwach Polski Juniorów w Kickboxingu formuły light 
contact. Tam też trzecią lokatę wywalczyła Daria No-
wacka (kategoria junior). Także w Lesznie piąte miejsce 
przypadło Filipowi Tobole (kategoria junior), który na 
takiej samej pozycji uplasował się podczas Mistrzostw 
Polski w Kickboxingu -  formuła full contact Piotrków 
Trybunalski 2016 rok. W Brzezinach zaczynała też ćwi-
czyć Weronika Bartczak (kategoria kadet starszy), która 
ma na koncie między innymi pierwsze miejsce na tur-
nieju bokserskim im. Jana Pawlaka i tytuł najlepszej 
zawodniczki zawodów Leszno 2016.

Zajęcia w błaszkowskiej Szkole Boksu i Kickboxingu 
odbywają się w każdy wtorek od godziny 17 do 18.30. 
Jest to możliwe dzięki przekazaniu przez Urząd Gminy 
i Miasta Błaszki 20 tys. zł na urozmaicenie i prowadze-
nie tych dyscyplin sportu przez cały rok. RED.

tralnie poprawi stan murawy, która mimo wielu 
zabiegów odnowy pozostawia wiele do życze-
nia. Na uwagę zasługuje też to, że współpracą z 
Klubem interesują się lokalni przedsiębiorcy  
i instytucje, oferując pomoc. 

Nieocenione wsparcie naszemu Klubowi oka-
zali: Karol Rajewski, burmistrz Błaszek, Jerzy 
Pietrucha z firmy PIETRUCHA, Rafał i Kamila 
Wyrębscy z Firmy Kamieniarskiej KRAWCZYK, 
zarząd Banku Spółdzielczego w Błaszkach, Wie-
sław Krupczyński z Phoenix w stanie Arizona, 
Andrzej Kolankowski, Zakład Kaletniczy Mar-
tex, Sylwester Łużyński, Jacek Wzgarda i firma 
Dar Ogrodu z Brudzewa. W imieniu zarządu 
Klubu i zawodników wszystkim serdecznie dzię-
kuję. Wciąż są prowadzone rozmowy z kolejny-
mi firmami z naszej gminy. O ich efektach poin-
formujemy w następnych wydaniach „Kuriera 
Błaszkowskiego”.

RADOMIR WOSIAK

Piąta lokata Piasta

Zakończyła się pierwsza runda 
sezonu 2016/2017 sieradzkiej klasy 
okręgowej. Nasz zespół LKS Piast 
Błaszki uplasował się na piątej 
pozycji w tabeli, zdobywając 29 
punktów w 15 spotkaniach. 

Trening zawodników w sali gimnastycznej  
błaszkowskiego gimnazjum

Robert Niedźwiedzki
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