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Najważniejsze Uchwały Rady Gminy
w  2016 roku

Pracownicy Urzędu Gminy w Burzeninie

ź w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienia do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Partnerzy 

dla eRozwoju” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego (Nr XXII/153/2016);

ź w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Burzenin na lata 2016-2021 (Nr XXIII/159/2016);

ź w sprawie: nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Szczawnie (NrXXIII/159/2016);

ź w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Strumiany (Nr XXIV/161/2016);

ź w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych (Nr XXIV/163/2016);

ź w sprawie: przystąpienia Gminy Burzenin do Stowarzyszenia „TAK dla Kopalni Złoczew” (Nr XXIV/164/2016);

ź w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Burzenin (Nr XXVI/172/2016);

ź w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Burzenin na 2017 rok (Nr XXVI/173/2016);

ź w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 

rok (Nr XXVI/176/2016);

ź w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok (Nr XXVI/177/2016).

                Opracowała: Marlena Nawrocka

Dariusz Chmielewski

Stanowisko ds. gospodarki wodnej 
i ochrony środowiska

Najważniejsze zadania:

ź prowadzenie spraw z zakresu 
ochrony środowiska, zaopa-
trzenia w wodę, odprowadzenia 

ścieków, wywozu nieczystości;
ź koordynacja działań z zakresu utrzymania 

czystości w gminie;
ź nadzór i kontrola nad realizacją zadań z zakresu 

gospodarki w lasach niepaństwowych;
ź przygotowywanie decyzji na usuwanie drzew 

i krzewów;
ź koordynowanie spraw związanych z usuwaniem 

padłych zwierząt.

Kontakt:
tel.: 43  821 40 95 wew. 16
e-mail: dariusz.chmielewski@ugburzenin.pl

Marian Szaflik
 
Stanowisko ds. gospodarki ziemią

Najważniejsze zadania:

ź prowadzenie spraw związanych
z podziałem i rozgraniczaniem 
nieruchomości;

ź rozpatrywanie wniosków o przeznaczenie gruntów 
rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

ź prowadzenie rejestru mienia gminnego i gospo-
darowanie nim;

ź sporządzenie projektów założeń do miejscowych 
i ogólnych planów zagospodarowania przestrzen-
nego;

ź wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospo-
darowania przestrzennego;

ź wydawanie decyzji o warunków zabudowy.

Kontakt:
tel.: 43  821 40 95 wew. 16
e-mail: marian.szaflik@ugburzenin.pl



Szanowni Państwo,

Początek Nowego Roku 2017 to czas podsumowań oraz czas 
podejmowania nowych decyzji.

Podsumowania dotyczą głównie tego, co udało się zrobić 
w naszej Gminie w minionym roku. Wśród takich zadań znalazły się 
chociażby dalsze modernizacje drogi w kierunku Szynkielowa oraz 
mostu w Niechmirowie (przy udziale finansowym naszego 
samorządu w wysokości 300.000,- zł), wybudowanie nowej drogi 
asfaltowej przez Ligotę (dofinansowanie niemal 70.000,- zł), 
gruntowna modernizacja dwóch kotłowni – przy Zespole Szkół 
w Burzeninie i przy Gminnym Ośrodku Zdrowia (dofinansowanie 
ponad 200.000,- zł), remont łazienek i dostosowanie urzędu do 
obsługi niepełnosprawnych (dofinansowanie – 70.000,- zł), 
wyposażenie OSP w Ligocie w samochód pożarniczy typu lekkiego 
(Renault Trafic), dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni dla naszych mieszkańców.

W międzyczasie trwały również intensywne prace związane 
z opracowywaniem nowych dokumentacji i te, związane ze 
składaniem nowych wniosków o dofinansowanie ze środków 
unijnych i krajowych. Już dziś wiemy, że z sukcesem, a przełoży się to 
na potrzebne i realizowane w 2017 r. inwestycje. Do tych 
najważniejszych  należy rozpoczęcie gruntownych modernizacji ulic 
Burzenina – Wojska Polskiego i Broniewskiego (dofinansowanie 
niemal 800.000,- zł), a przy tej okazji również kolejnych, tj. 
ul. Dolnej, Pstrokońskiego, Bocznej, Armii Krajowej, Witosa 
i Świerczewskiego. Całe zadanie, ze względu na wielkość, jest 
rozłożone w harmonogramie na ten i kolejny rok.

Wczesną wiosną rozpoczniemy również remont ul. Spacerowej 
w Strumianach (droga od skrzyżowania z drogą wojewódzką, aż za 
stawy wędkarskie). Na ten cel pozyskano blisko 0,5 mln zł, a remont 
będzie obejmował m.in. budowę chodnika, nową i poszerzoną do 5 m 
szerokości nawierzchnię, modernizację parkingu przy stadionie, 
infrastrukturę teletechniczną. Oczekujemy zakończenia tej 
inwestycji w miesiącu maju.

Do zaplanowanych w tym roku zadań należy też budowa 
parkingu i podjazdu z pętlą w okolicy cmentarza, utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy, budowa windy dla niepełnosprawnych przy 
budynku Gimnazjum, zakup nowoczesnego ultrasonografu dla naszego, Gminnego Ośrodka Zdrowia. Pamiętamy też o szkołach 
podstawowych – w Burzeninie pragniemy wyremontować sieć C.O. (w planie są też remonty np. klatki schodowej), a w Waszkowskiem zakupić 
nowe komputery. Na część z tych zadań również złożone są lub będą wnioski o wsparcie z zewnątrz.

Część z naszych obiektów doczeka się również instalacji nowych szamb – budynek świetlicy w Ligocie, Prażmowie i Nieczuju. W dalszym 
ciągu mamy również zarezerwowane środki na dofinansowanie po 3,5 tys. zł  „przydomówek” - stąd zapraszamy do składania wniosków.

Cała pula tegorocznych inwestycji opiewa na kwotę prawie 4,5 mln złotych.
A to nie wszystko – z początkiem roku do Urzędu Marszałkowskiego złożony został wniosek na dofinansowanie w kwocie 2 mln zł budowy 

w okolicach Prażmowa / Redzenia II, nowej stacji uzdatniania wody wraz z dwoma nowymi ujęciami wody.  Mocno trzymamy kciuki za 
powodzenie tego pomysłu! Cały wniosek obejmuje również dalsze modernizacje i rozbudowy istniejących stacji, sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Trwają też prace związane z opracowaniem dokumentacji na modernizację dalszej części rynku.

Te i inne zadania nie byłyby możliwe, gdyby nie fachowość i zaangażowanie pracowników
Gminy oraz jednostek podległych – za co serdecznie dziękuję, ale również dziękuję za Państwa zaangażowanie w działanie naszej „małej 
ojczyzny”.
Nowy rok przynosi także wiele zmian w prawie, co znacząco wpływa na funkcjonowanie samorządu  i wymaga szczególnej jego uwagi. Do 
tych zagadnień należą dwa główne: centralizacja rozliczeń VAT oraz zmiana systemu oświaty. Poprzez właśnie wymagane prawem decyzje 
w zakresie oświaty, jednym z głównych naszych celów będzie zniesienie obecnej nauki w systemie zmianowym w Zespole Szkół w Burzeninie. 
Jestem przekonany, iż ucieszyłoby to rodziców i opiekunów naszych pociech uczęszczających do tej szkoły.
A z dziedzin rozrywki – zapraszam już do zarezerwowania pierwszego weekendu czerwca na niesamowite przeżycia i wspaniałą, wspólną 
zabawę podczas naszego, regionalnego Festiwalu Mleka i Miodu. A towarzyszyć nam będą znane i niezmiernie lubiane zespoły i wokaliści 
….., ale to niech pozostanie  na razie niespodzianką:)  

          Pozdrawiam Państwa serdecznie

Zachęcam do miłej lektury dalszej części „Pigułki”
Wójt Gminy Burzenin
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17 czerwca 2016 r. w sali GDK w Burzeninie spotkali się 
druhowie z 11 jednostek OSP, aby podsumować swoją 
działalność w minionej kadencji 2011-2016, wybrać nowe władze 
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Burzeninie i zaplanować 
działania na nową kadencję.

W zjeździe uczestniczyło 36 delegatów wybra-
nych podczas walnych zebrań w OSP, członkowie 
ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie 
będący obecnie delegatami oraz zaproszeni goście: dh 
Andrzej Weselski – Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Sieradzu, mł. bryg 
Agnieszka Nowak – PSP w Sieradzu, Jarosław Janiak 
– Wójt Gminy Burzenin, Małgorzata Płóciennik – 
Przewodniczący Rady Gminy, Arkadiusz Słupiński – 
Zastępca Wójta, Joanna Szmytka – Skarbnik Gminy, 
Józef Stasiak – Strażak Senior, Katarzyna Florczak – 
podinspektor ds. obronnych i obrony cywilnej.

Otwarcia Zjazdu i powitania zaproszonych gości 
dokonał druh Franciszek Niepiekło – Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Burzeninie, który 
zaproponował na Przewodniczącego obrad druhnę 
Barbarę Darul.

Następnie Sekretarz ustępującego Zarządu dh 
Mirosław Jasiak przedstawił sprawozdanie z działal-
ności organizacyjnej Zarządu.

Na szczególną uwagę w minionej kadencji 
zasługuje fakt wiodącej poprawy wyposażenia jednostek 
w samochody i sprzęt p.poż. Wydatki na ochronę przeciw-
pożarową poniesione przez samorząd gminy wyniosły 

1 163 748,00 zł. ponadto straże pozyskiwały środki finansowe 
z innych źródeł i znacząco wspierane były przez instytucje 
zewnętrzne.

W wyniku wyborów, 26 osobowy Zarząd Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Burzeninie ukonstytuował się następująco: 

Prezes - Mirosław Jasiak, Wiceprezesi Mirosław 
Ciepłucha i Błażej Płaczek, Zbigniew Kopka – 
Komendant Gminny, Sekretarz – Jacek Tądel, 
Skarbnik – Damian Palma, Członek prezydium – 
Waldemar Wajgert.

Członkowie zarządu to: Daniel Gabrysiak i Jan 
Janiak (OSP Brzeźnica), Marcin Misiuk (OSP 
Burzenin), Jan Wojtyżak i Grzegorz Błaszczyk (OSP 
Grabówka), Henryk Janiak (OSP Jarocice), 
Władysław Kwiatosiński i Marian Stanis (OSP 
Kamionka), Paweł Lewandowicz i Łukasz Płaczek 
(OSP Ligota), Franciszek Niepiekło i Zdzisław 
Banasiewicz (OSP Niechmirów), Stanisław Michalski 
i Jacek Szymczak (OSP Prażmów), Radosław 
Bladowski i Roman Płaczek (OSP Szczawno), 
Tadeusz Owczarek (OSP Strzałki) oraz Dariusz 
Katarzyniak i Zenon Dziuk (OSP Wola Będkowska).

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Sieradzu zostali Mirosław Jasiak, 
Zbigniew Kopka i Mirosław Ciepłucha.

Zjazd zakończył obrady podjęciem uchwały  organizacyjno– 
programowej działalności Oddziału na lata 2016-2020.    

Obradował XI Zjazd Gminny OSP

W ramach remontu budynku Zespołu Szkół w Burzeninie w lipcu 
2016 r. wymieniono poszycie dachu, wyremontowano kominy 
wentylacyjne wraz z wywietrznikami pionów kominowych oraz 
wykonano obróbkę blacharską na dachu budynku.

Nowy dach 
na burzenińskiej 

podstawówce

CZERWIEC 2016–GRUDZIEŃ 2016  
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Prace przy remoncie podstawówki w Waszkowskiem 

W okresie wakacji wykonano naprawę pokrycia ok. 170 m2 dachu 
na części budynku Zespołu Szkół w Waszkowskiem. 

Zakres robót obejmował: zerwanie istniejącego pokrycia, 
częściowe deskowanie, położenie podkładu (papa), położenie 
papy termozgrzewalnej, wykonanie obróbki blacharsko-
dekarskiej. Całkowity koszt remontu to kwota w wysokości 
11799,99 zł. 

W tym samym czasie w szkolnej kuchni, pomalowano 
kuchenne pomieszczenia, wymieniono drzwi do kuchni, 
ocieplono sufit zmywalni, zamontowano narożne listwy oraz 
wymieniono okienko do wydawania posiłków. Koszt remontu 
kuchni wyniósł 4089,97 zł. 

Przebudowa mostu w Niechmirowie

16 sierpnia 2016 r. został zamknięty most na Oleśnicy 
w Niechmirowie. Powodem zamknięcia był jego remont. 

W ramach tej inwestycji most został przebudowany 
i wymieniono nawierzchnię drogi. Projekt objął także wykonanie 
grubej izolacji przeciwwodnej i odwodnienia płyty pomostu, 
naprawę i konserwację dylatacji mostowych, wykonanie izolacjo-
nawierzchni na beleczkach podporęczowych, wykonanie 
zabezpieczenia antykorozyjnego gzymsów, remont schodów 
skarpowych oraz naprawę betonowych i stalowych elementów 
poręczy. Poszerzone zostały drogi dojazdowe do mostu wraz ze 
wzmocnieniem nawierzchni jezdni bitumicznej poprzez ułożenie 
dodatkowych warstw z betonu asfaltowego.

Wraz z nawierzchnią mostu wyremontowany został prawie 
2,5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej biegnącej od 

Burzenina do granicy powiatów sieradzkiego i wieluńskiego, 
gdzie most znajduje się w jej ciągu. 

26 października 2016 roku most wraz z drogą został oddany 
do użytku. Oficjalnego oddania mostu dokonali samorządowcy 
Powiatu Sieradzkiego oraz Gminy Burzenin: Starosta sieradzki 
Mariusz Bądzior, Wicestarosta Marek Kanicki, radni powiatowi 
z terenu gminy Burzenin Beata Gzik i Marek Płóciennik, Dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu Robert Piątek, Wójt 
Gminy Burzenin Jarosław Janiak, Zastępca Wójta Arkadiusz 
Słupiński oraz radna gminna Maria Cłapa. 

Wykonawcą tej inwestycji była sieradzka firma „Bud-Trans”. 

CZERWIEC 2016–GRUDZIEŃ 2016  
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30 sierpnia 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Sieradzu 
odbyło się spotkanie w sprawie powołania Konwentu Gmin 
Powiatu Sieradzkiego oraz przyjęcia Deklaracji Współpracy. 
Powstanie KGPS jest nowym etapem współpracy władz 

samorządowych szczebla powiatowego i gminnego w regionie.
W spotkaniu założycielskim udział wzięli: Starosta 

sieradzki - Mariusz Bądzior, Wicestarosta sieradzki - Marek 
Kanicki, Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki - Karol Rajewski, 
Burmistrz Gminy i Miasta Warta - Jan Serafiński, Sekretarz 
Gminy i Miasta Błaszki - Jacek Walczak, Burmistrz Miasta 
Złoczew - Jadwiga Sobańska oraz Wójtowie: Burzenina - 
Jarosław Janiak, Brąszewic - Karol Misiak, Brzeźnia - Dorota 
Kubiak, Klonowej - Dariusz Perdek, Goszczanowa - Łukasz 
Siewior, Wróblewa - Tomasz Woźniak oraz Gminy Sieradz - 
Jarosław Kaźmierczak. 

Konwent ma służyć wymianie doświadczeń i poglądów na 
tematy dotyczące samorządów w zakresie kompetencji każdego 
z nich. 

Powstanie 
Konwentu Gmin 
Powiatu Sieradzkiego 

Zakończono remont drogi w Ligocie

W dniu 26.09.2016 r. została oddana wyremontowana droga 
gminna w miejscowości Ligota, znajdująca się na działce 421, 
416 i 441. 

Droga posiada obecnie: nawierzchnie mineralno-bitumi-
czną, zjazdy o nawierzchni mineralno-bitumicznej, pobocza 
utwardzone z kruszywa łamanego, pobocza utwardzone 
z destruktu asfaltowego wzdłuż drogi powiatowej, 5 miejsc 
parkingowych koło miejscowego placu zabaw.

Na przebudowę drogi Gmina Burzenin dostała dofinanso-
wanie na kwotę 70 640,00zł.

CZERWIEC 2016–GRUDZIEŃ 2016  
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Remont budynku Urzędu Gminy zakończony 

Zakończone zostały prace remontowe zadania pn.: ,,Dosto-
sowanie sanitariatów oraz wykonanie zadaszonych podjazdów 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy 
Burzenin".

Prace remontowe polegały na przebudowie pomieszczenia 
sanitariatów na parterze budynku głównego Urzędu (wymianie 
drzwi wewnętrznych z poszerzeniem otworów w ścianie, 
instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego 

ogrzewania, wymianie instalacji elektrycznej, wymianie podłóg, 
malowaniu ścian), przebudowie chodnika łączącego dwa budynki 
Urzędu oraz budowie zadaszenia nad chodnikiem. 

Na realizację zadania Gmina pozyskała 60 000,00 zł 
dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.

Nowe źródła ogrzewania
Zakończono już prace związane z wymianą systemu ogrzewania 
w kotłowni w Zespole Szkół w Burzeninie oraz w kotłowni przy 
Gminnym Ośrodku Zdrowia w Burzeninie, na które Gmina 
pozyskała dofinansowane z  Wojewódz-kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Na zadanie pn.:  , ,Wymiana systemu ogrzewania 
w kotłowni w Zespole Szkół w Burzeninie” pozyskano 73,50%, 
czyli kwotę 133 898,00zł. Całkowity koszt zadania to 182 721,74 
zł.

Natomiast na zadanie pn.: ,,Wymiana systemu ogrzewania 

w kotłowni przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Burzeninie” 
pozyskano 53,74%, czyli kwotę 86 186,00zł. Całkowity koszt tej 
inwestycji wyniósł 157 085,45 zł.

Zarówno w kotłowni przy Gminnym Ośrodku Zdrowia oraz 
w kotłowni przy Zespole Szkół w Burzeninie, tradycyjne 
ogrzewanie węglowo - miałowe zostało zastąpione ogrzewaniem 
na pelet. 

CZERWIEC 2016–GRUDZIEŃ 2016  
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Będą nowe drogi 
na osiedlu w Burzeninie 
Miło nam poinformować, iż w związku z przygotowanymi 
projektami i wnioskami Urzędu Gminy - jesteśmy zakwali-
fikowani na wstępnej liście do dofinansowania jednej 
z największych i najbardziej oczekiwanych inwestycji 
drogowych – kompleksowej przebudowy ulicy Wojska Polskiego 
oraz ulicy Broniewskiego.

Inwestycja ta – według przygotowanej dokumentacji, będzie 
powiększona o szereg innych ulic, tzn. Armii Krajowej, Witosa, 
Świerczewskiego, a także – w związku z budową nowej 
kanalizacji wód opadowych – również o wykonanie nowych 
nawierzchni i chodników na ul. Dolnej, Pstrokońskiego oraz 
ul. Bocznej.

Taki projekt inwestycji jest też zaproponowany przez Wójta, 
celem rozpatrzenia przez Radę Gminy w ramach budżetu 2017 
roku i kontynuacji do roku 2018. Obecnie oczekujemy na 
ogłoszenie ostatecznej listy beneficjentów (uwzględniającej 

ewentualne odwołania) oraz podpisanie umowy z Urzędem 
Wojewódzkim.

Ale to nie jedyne inwestycje drogowe, które będą realizowane 
w kolejnym roku ….
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Pierwszy lipcowy weekend upłynął w Gminie Burzenin na 
sportowo. 

Już po raz 4. Gminny Dom Kultury w Burzeninie 
zorganizował rajd nordic walking. Tym razem rajd pn. „Las – 
zielone płuca Ziemi” odbył się  2 lipca 2016 roku. Jak co roku 
„chodziliśmy z kijami” po urokliwych terenach PKMWiW. To 
wyjątkowo przyjazne miejsca do uprawiania tego rodzaju sportu.

Po pokonaniu ponad 15 kilometrowej trasy, na wszystkich 
uczestników rajdu pieszego, czekało ognisko z kiełbaskami oraz 
quiz ekologiczny z atrakcyjnymi nagrodami za pierwsze trzy 
miejsca i nagrodami pocieszenia dla wszystkich. 

Rosnąca popularność nordic walking, wynika z potrzeby 
aktywnego spędzania czasu,  mającego pozytywny wpływ na  
samopoczucie i zdrowie człowieka.
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Przebudowa drogi 
w Strumianach

Gmina Burzenin podpisała umowę na dofinansowanie 
w wysokości niemal 0,5 miliona złotych, kompleksowej 
przebudowy ok. 1 km odcinka ul. Spacerowej w Strumianach (od 
drogi wojewódzkiej do zakrętu za stawami).

Planowane zakończenie inwestycji to koniec maja 2017 r. 
Będzie ono obejmować m.in. poszerzenie jezdni, modernizację 
parkingu przy stadionie, budowę chodnika na całej długości 
odcinka, budowę infrastruktury teletechnicznej.

Pismo samorządu terytorialnego "Wspólnota" podsumowało 
wykorzystanie funduszy europejskich w samorządach w latach 
2007-2015, biorąc pod uwagę wydatki bieżące oraz inwestycyjne 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 

Informujemy Państwa, że wśród 1 563 sklasyfikowanych 

gmin wiejskich w pozyskiwaniu dotacji inwestycyjnych z Unii 
Europejskiej, Burzenin zajmuje 479 miejsce w kraju oraz 3 
miejsce w powiecie! Gmina cały czas stara się o kolejne dotacje na 
dalsze planowane inwestycje.

Gmina Burzenin wysoko w rankingu 

4 rajd nordic walking „Las – zielone płuca Ziemi” 

CZERWIEC 2016–GRUDZIEŃ 2016  
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Wakacje bez nudy w bibliotece w Burzeninie 

CZERWIEC 2016–GRUDZIEŃ 2016  

Przez cały lipiec i sierpień, dzieci, młodzież 
z Burzenina i okolic, ale także wakacyjni 
przybysze z dalszych części Polski, mogli 
skorzystać z bogatej oferty rekreacyjno-
dydaktycznej. 

Zwieńczeniem spotkań wakacyjnych 
w bibliotece był piknik na placu przy bibliotece, 
gdzie wszyscy wspólnie wspomina-liśmy mile 
spędzony wakacyjny czas oraz spotkanie przy 
kawie rodziców dzieci, które brały udział 
w zajęciach wakacyjnych. 

Podobno najlepszym bagażem, jaki można 
wynieść z wakacji jest ten, wypełniony 
wspomnieniami. Wierzymy, że dzieci wróciły 
z wakacji z bagażem, który nie będzie im ciążył! 
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Obchody 77. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej 
1 września 2016 roku w Burzeninie rozpoczęły się obchody 77. 
rocznicy napaści Niemiec na Polskę, która stała się początkiem 
największej i najstraszliwszej wojny w historii świata. 

Ceremonia rozpoczęła się od przywitania uczestników Biegu 
Pamięci. Około godziny 9:00 do Burzenina przybyła Sztafeta 
Pamięci niosąca ogień zapalony w Nowej Polskiej Wsi – 
w miejscu skąd startowały niemieckie samoloty bombardujące 
Wieluń. Ogień Pamięci dotarł z Wielunia do Kościoła 
Parafialnego pw. Św. Stanisława i Wojciecha w Burzeninie, 
a około godziny 13:00 Sztafeta Pamięci wyruszyła do Sieradza. 

W tym dniu delegacje złożyły wiązanki kwiatów na grobach 
nieznanego żołnierza oraz zamordowanych w Szczawnie na 
cmentarzu w Burzeninie. Przy pomniku poświęconym ofiarom II 
Wojny Światowej Wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak oraz 12 
Burzenińska Drużyna Harcerska SOKÓŁ zapalili znicze pamięci, 
po czym odbyła się msza święta w intencji poległych podczas 
wojny. 

Natomiast 5 września 2016 r. mieszkańcy sołectwa Szczawno, 
uczcili pamięć swoich przodków, zamordowanych podczas II 
Wojny Światowej. Pod pomnikiem poległych mieszkańców 

Szczawna, poszczególne delegacje złożyły kwiaty i zapaliły 
znicze. Jak co roku odprawiona została także msza święta 
w intencji zamordowanych podczas której wartę pełniło Wojsko 
Polskie. 

„Nie bądź trucicielem – pojedź rowerem” 
Po raz pierwszy Gminny Dom Kultury w Burzeninie był 
organizatorem rajdu rowerowego, którego celem było 
promowanie zdrowego stylu życia, 
uwrażliwienie na piękno przyrody oraz 
uświadomienie, jak można dbać nie tylko 
o swoje zdrowie, ale także o środowisko w 
którym żyjemy. 

3 września 2016 r. 20-osobowa grupa 
cyklistów miała do pokonania dystans 20 
km. Wystartowali z parkingu biblioteki 
i skierowali się w stronę Działów, 
Prażmowa przez Strzałki na Zarośle, 
a następnie na Wolę Majacką. Tam dzięki 
uprzejmości panów Bogdana i Leszka 
z Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 422 
„Wiarus”, grupa mogła odpocząć oraz 
delektować się pysznymi owocami z sadu 
przy Myśliwskiej Wiarusówce. 

Metą rajdu rowerowego był stadion 
GOSiR w Strumianach,  gdzie  na 
wszystkich czekało ognisko z kiełbaskami. Podsumowaniem 
rajdu był quiz ekologiczny z nagrodami. Wszyscy uczestnicy 

otrzymali promocyjne gadżety. – Krople potu na czole, w ręku 
butelka z wodą, a mimo to uśmiechy na twarzach – tak można 

podsumować ten rajd – mówi jedna z uczestniczek rajdu. – Była to 
świetna okazja żeby przyjemnie i aktywnie spędzić czas oraz 
poznać urokliwe krajobrazy naszego regionu. 

CZERWIEC 2016–GRUDZIEŃ 2016  



PIGUŁKA BURZENIŃSKA 10

Święto plonów w Witowie
Zgodnie z wieloletnią tradycją po żniwach przyszedł czas na 
dożynki, które stanowią wyraz wdzięczności za udane plony. Po 
raz pierwszy, sołectwo Witów było gospodarzem dożynek 
gminnych, które odbyły się 27 sierpnia 2016 roku.

Przy pięknej, słonecznej pogodzie, podczas mszy św. polowej, 
rolnicy z Gminy Burzenin dziękowali za szczęśliwie zebrane 
plony. Wszystkich zaproszonych gości oraz zgromadzonych 
mieszkańców gminy przywitał włodarz Gminy Burzenin 
Jarosław Janiak.

Barwny korowód dożynkowy zaprezentował się licznie 
zgromadzonej w tym dniu publiczności. Tegoroczni starostowie, 
którymi byli Dorota Płaczek i Zbigniew Pęczek – wieloletni 
rolnicy sołectwa Witów, przekazali chleb na ręce Wójta, 
a następnie poczęstowali chlebem i miodem uczestników 
imprezy. Podczas dożynek można było 
wysłuchać prezentacji przyśpiewek 
dożynkowych w wykonaniu Kół Gospo-
dyń Wiejskich z terenu Gminy Burzenin, 
a także obejrzeć misternie wykonane 
wieńce oraz pięknie ozdobione kosze 
z chlebem. 

Dożynkom towarzyszyły występy 
artystyczne, m.in.: występ Zespołu 
Ziemia Sieradzka, Zespołu Ludowego 
MARJANKI, Kapeli Podwórkowej 
„Znad Warty”, koncert Biesiady Polskiej, 
a także zespołu disco polo BOBI oraz 
IMPERIUM. Nie mogło zabraknąć 
dożynkowych konkursów zarówno dla 
dzieci, jak i dla dorosłych, m.in.: rzut 
ziemniakiem do wiadra, rozbijanie 
balonów cepem, układanie sterty ze 
snopków i konkurs pod tajemniczą nazwą 
„Kasa Sołtysa”. Święto plonów zakoń-
czyła zabawa pod chmurką.

CZERWIEC 2016–GRUDZIEŃ 2016  
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880 lat Jarocic 
Na przestrzeni XI—XII w. powstają osady przy przeprawach 

przez rzekę Wartę, na południe od Burzenina - Wielka Wieś, 

Majaczewice, Jarocice.

Pierwsza wzmianka pisana o Jarocicach pojawia się w 1136 roku 

w bulli papieskiej nazwanej Bullą Gnieźnieńską, wydana 7 lipca 

1136 roku w Pizie, znosząca zwierzchność arcybiskupstwa 

magdeburskiego nad Kościołem polskim. Dokument wystawiony 

w kancelarii papieskiej papieża Innocentego II do arcybiskupa 

gnieźnieńskiego Jakuba ze Żnina, potwierdza wyłączność dóbr, 

do których prawa nabyło arcybiskupstwo gnieźnieńskie w roku 

1136, z uwzględnieniem lat przyszłych. Gdzie obok Sieradza, 

Sędziejewic, Kobierzycka, Monic wymienione są Jarocice jako 

Iarotici. Tekst bulli został napisany w języku łacińskim, stanowi 

jeden z najcenniejszych zabytków polskiej historiografii, 

dokument ten przechowywany jest w archiwum Archidiecezji 

Gnieźnieńskiej.

W roku 1357 król Kazimierz Wielki potwierdza posiadłości 

arcybiskupstwa gnieźnieńskiego i wymienia Iarocyce – wiila in 

terra Syradie ex alia parte fluvii Warte. Następna wzmianka rok 

1511 – 1512 , wizytacje dóbr arcybiskupstwa gnieźnieńskiego 

i kapituły gnieźnieńskiej – arcybiskup Janisław nadaje wieś 

Iaroczicze Janowi, synowi Stanisława, do lokowania na prawie 

średzkim, określając uposażenie sołtysów i powinności 

osadników.

” [My], Janisław, z łaski Bożej i Stolicy Apostolskiej arcybiskup 

gnieźnieński, pragnąc wedle możności ulepszyć dobra kościoła 

naszego, dziedzictwo tegoż kościoła naszego gnieźnieńskiego 

zwane Jarocice, leżące w ziemi sieradzkiej, wydaliśmy na lokację 

na prawie niemieckim, które zachowuje się w Środzie, 

sprzedając Janowi, synowi niegdy Stanisława, za pewną liczbę 

pieniędzy sołectwo tamże, dając mu i jego potomnym tytułem 

tego sołectwa za aprobatą czcigodnych braci kapituły 

gnieźnieńskiej 1 łan wolny, trzeci denar od przysiąg i od każdego 

zasądzonego oraz wolną karczmę z młynem, o ile własnym 

staraniem potrafi zbudować w tymże dziedzictwie, które wolno 

mu będzie posiadać prawem dziedzicznym. Poza tym gospodarze 

[incolae] tam osadzeni od każdego łanu winni nam płacić 

1 garniec miodu [patrz niżej] tytułem czynszu, z zachowaniem 

dziesięciny, którą niech płacą w snopach na polach. A ponieważ 

prawa średzkie itd. Przywilej wydano pod rokiem 1332. 

Co do stawu rybnego, niech arcybiskup zadecyduje, czy 

sołtys winien cokolwiek mieć przy nim na swój użytek, czy też 

mieć sam młyn bez stawu rybnego, jak określa to przywilej. Pyta 

bowiem sołtys, gdyż [?] winien wpuszczać do stawu ryby, które 

sam złowi w rzece. Prosi więc, by wolno mu było mieć wolny 

połów ryb w stawie, tylko na własne potrzeby. 

Jest w tym dziedzictwie 8 łanów kmiecych, w całości 

obsadzonych, z wyjątkiem 1 łana, który za pana wojewody 

opustoszał. Łan zawiera 12 zagonów

Kmiecie płacą od łana tytułem czynszu na św. Marcina po 

1 garńcu [nazwa daniny, nie jednostki objętości] miodu. Garniec 

ten zwie się „pokoff” [pokowa, 1/3 beczki] i zawiera 4 „rączki” 

[miara objętości licząca 6-15 garnców]. Przy składaniu tej 

daniny płacą nadto po 2 grosze „poczestnego”. 

Nadto po 2 koguty i 1/2 kopy jaj i po 1 serze. Nadto 

„świątecznego” dają po 6 groszy od łanu. „Wiecznego” nie dają, 

tylko dzierżawcy po 1/2 korca owsa, gdy przybywa sprawować 

sąd. Sołtys zaś przygotowuje posiłek [tzw. obiedne] dla 

dzierżawcy. 

Nadto dają „podwody”, zwłaszcza na dostawę piwa sieradzkiego 

na przyjazd księdza arcybiskupa do Wielunia [przyp. 1: Koszą 

łąkę w tym dziedzictwie, co daje 1/2 stoga siana. Dostarczają 

drewna do kuchni pańskiej, także wożą do piły? [sarras ducunt] 

do Oraczewa]. Zapewniają, podobnie jak inne wsie, gościnę 

[statio] gdy przyjeżdża arcybiskup.

Zarządzają [?] też pewną łąką w tym dziedzictwie dla dworu 

wieluńskiego. Nie są zobowiązani do przewozu drewna ani do 

piły [ad sarram]. Nadto wieś ta ma brzeg rzeki Warty, ale krótki 

i pusty. Jest też w tym dziedzictwie staw rybny, lecz ostatnio pusty, 

należy go koniecznie oczyścić [przyp. 1: Staw ten jest niewielki 

i przeto małej wartości. Oglądał go arcybiskup i [lub: nie] 

rozkazał go oczyścić]. 

Nie ma tam karczmy ani ogrodu. Nadto wójtowie równo 

z kmieciami płacą dziesięcinę kanonikowi kościoła 

gnieźnieńskiego; teraz dają księdzu/panu Anzelmowi 

Łukowskiemu, od każdego łanu po 14 skojców bez dwóch 

ćwiartek [z dalszych rachunków wynika, że bez 2/3 skojca]. 

Przynoszą zaś wszyscy z 9 łanów 5 grzywien i 9 korców owsa, bo 

wlicza się tu również łan sołecki.

Mają granice ze szlachtą, najpierw z Mojaczewicami, potem 

z Rychocicami Małymi, potem z Niechmirowem, potem 

z Grabówką. Z nimi wszystkimi są dobrze oznaczone granice. 

[przyp. 2: Nadto od Siemichowa oddziela dziedzictwa rzeka 

Warta, której jeden brzeg jest własnością stołu [tj. dóbr] 

arcybiskupa, drugi - szlachetnego Siemichowskiego].

…Wieś Jarocice, należąca do kościoła parafialnego w mieście 

Burzenin, odległa od folwarku kapituły w Kamionce o 5 mil, zaś 

od miasta Sieradza o 3.

W tej wsi jest łanów obsadzonych kupionych [emptitii] kmiecych 

8, od każdego tytułem czynszu płacą czcigodnej kapitule 

gnieźnieńskiej 4 rączki miodu, 2 kapłony, 2 sery, 30 jaj. Nadto na 

Zielone Świątki czynsz groszy 8, nadto tytułem stróży 3 grosze, 

nadto tytułem obowiązkowych prac 1 zł i 6 gr; nadto wszyscy po 

ogłoszeniu sprawowania sądu dają rocznie 4 gr i 4 korce owsa 

miary widawskiej. Nadto statio [przy przyjeździe arcybiskupa] po 

1 kogucie i 6 jaj i jeszcze. Przy folwarku wsi Kamionka pracują 6 

dni, łąki koszą tylko latem.
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 Prace świadczone przez tych gospodarzy w okresie rocznym od 

św. Marcina do św. Marcina – po 2 zł w monecie od łana. 

Dziesięciny pieniężnej dziedzictwo to i gospodarze płacą 

pewnemu kanonikowi gnieźnieńskiemu, po daniu znaku [facto 

symbolo], jedynie 5 grzywien i 9 korcy owsa

Dziedzictwo to ma ziemię dobrą i urodzajną, brak jednak borów, 

gajów i lasów; zarośli niewiele. Dziedzictwo ma 2 stawy rybne. 

Na jednym z nich jest młyn wodny o 1 kole „korzecznym”. Młyn 

ten posiada uczciwy Jan Wojtal. Ma on pewien kawałek roli dla 

młyna tj. „niwkę”, i 1 łąkę, z której zbiera się 1 stóg siana. 

Młynarz ten płaci kapitule czynsz roczny 4 grzywny w monecie, 

na św. Marcina. 

Nadto w tym dziedzictwie jest 1 łan sołecki i ten 1 łan trzyma 

dwóch sołtysów. Służą oni rocznie tak jak inni sołtysi, a gdy 

przyjeżdża pan starosta z zarządcami [faktorami], zapewniają im 

wikt, dostarczają im też wraz z gospodarzami ryb, jako że siedzą 

przy rzece Warcie. Sołtysi mają swój młyn na własnym stawie 

rybnym [zwany] Korzecznik. 

Dziedzictwo to sąsiaduje z wsiami szlacheckimi: 

Niechmierów, Grabówka, Mojaczewica, Siemichów i Maławieś, 

ze wszystkimi ma spokojne [tj. wolne od roszczeń] granice 

i prawo użytkowania pastwisk, z którego to tytułu płacą panom 

z Niechmierowa 28 korców owsa, każdy po gęsi, a latem prac 

ręcznych 2 dni. Nadto panu z Mojaczewicy przez 3 dni orzą role, 

zaś wobec innych sąsiadów nie mają obowiązków. 

Rozmieszczenie zaś gospodarzy tej wsi: Tomasz Golesa na 

1 łanie całym, Jan Janik na 1/2 łana, Michał Borąk na 1/2 łana, 

Maciej Borąk na 1/2 łana, Stanisław Poduska na 1/2 łana, Jan 

Sramik na 1/2 łana, Wawrzyniec Smiotanka na 1 całym łanie, 

Stanisław Szczepan na 1/2 łana, Maciej Przybełek na 1/2 łana 

(zwykł też warzyć piwo oraz serwować sprowadzane), Tomasz 

Zaziębło na 1 łanie całym, Wit Marszałek na 1/2 łana, Stanisław 

Marszałek na 1/2 łana, Bartłomiej Jackowski wójt na 1/2 łana. 

Łącznie 54 zł 12 gr.

Rok 1555 arcybiskup Mikołaj Dzierzgowski przekazuje na 

własność kapitule metropolitalnej dobra arcybiskupie tzw. klucz 

wieluński m. in. Jarocice w parafii Burzenin. Potwierdzeniem 

dokonanej darowizny i zgody króla Zygmunta Augusta jest zapis 

w Metryce Koronnej w roku 1555. Następna wzmianka 

o Jarocicach występuje w roku 1563 w czasie rewizji dóbr 

kapituły metropolitalnej.

„Według lustracji z roku 1563, a zatem 8 lat po darowiźnie, 

dobra te  składały się wtenczas, jak świadczy rewizya z siedmiu 

pańskich folwarków: Kamionka, Załęcze Małe, Lisowice, 

Wydrzyn, Makowiska, Kadłub i Grębień, tudzież z szesnastu 

wsiami: Kamionka, Załęcze Wielkie, Załęcze Małe, Lisowice, 

Bobrowniki, Rachuzyce (Raduczyce), Drobnice, Sianiec,, 

Wydrzyn, Brzoza,, Kadłub, Grębień (pow. wieluński), Owieczki, 

Jarocice (pow. sieradzki), Rząsna, Makowiska (pow. 

radomszczański).

Wszystkie te wsie miały na 107 uprawnych łanów kmiecych 

i 8 łanach sołeckich przeszło 150 gospodarzy, którzy oprócz 

robocizny ręcznej i sprzężajnej, pierwszej po 2 dni, drugiej po 

4 dni w tygodniu, oddawali z 69 łanów po 4 rączki miodu 

(quotuor manualia melis), po 2 kapłony, 2 sery, 30 jaj, ratione 

colloquiorum po korcu owsa i 4 solidy, poczesnego i spisnego po 

pół grosza, pro stationibus po 1 kapłonie i 6 jaj. Z reszty łanów 

uprawnych oddawali oprócz robocizny i czynszu po 2 ćwiertnie 

(metratas) owsa, 2 kapłony, 30 jaj, ratione colloquiorum po 

2 grosze i wiertelu owsa i za straż po 3 grosze. 

Czynszu płacili wszyscy poddani wraz z młynarzami, 

rzemieślnikami i rybakami 582 złt. rocznie, zboża w ziarnie 

składali kilkaset ćwiertni. W całych dobrach tych było 

kilkanaście stawów rybnych, obfite rybołówstwo na rzece 

Warcie, dwie czynszowe huty żelazne, jedna  zwana Grabówka 

pod Załęczem Małem, druga w Drobnicach, młynów 

czynszowych siedem: dwa w Jarocicach, dwa w Załęczu 

Wielkiem, z których jeden na rzece Warcie, drugi na rzece 

Grabówce, jeden w Raduczycach na Warcie,  jeden 

w Drobnicach i jeden w Owieczkach. Nadto były tam rozległe 

błonia i łąki nad rzeką Wartą, obszerne puszcze i lasy odwieczne, 

ostatnie z rozlicznemi barciami kwitnącym pszczelarstwem: 

w Załęczu Wielkiem, Załęczu Małem, gdzie sąsiad 

niesprawiedliwy rościł pretencye niesłuszne do części lasu 

długości półtora staja, a szerokości blisko pół mili, 

w Lisowicach, gdzie dziedzic Parzymiechów, Kobyliński, chciał 

sobie przywłaszczyć ogromną przestrzeń tychże lasów, 

w Bobrownikach, w Raduczycach, w Sieńcu, w Owieczkach 

i w Makowiskach.

Nadto ustąpił arcybiskup kapitule wszelkie dziesięciny 

i daniny w ziarnie z tegoż klucza , tudzież dwór murowany czyli 

rezydencyą swoja w mieście Wieluniu z ogrodami do niej 

należącemi, wymówiwszy sobie tylko prawo patronatu 

w kolegiacie wieluńskiej i uposażenie altarzysty w kaplicy 

katedry gnieźnieńskiej, na miejsce spoczynku sobie obranej 

i pomnikiem za życia ozdobionej, dwudziestu grzywnami 

rocznie.

Ciężary, które kapituła przyjęła na siebie w zamian za te 

dobra wynosiły, jak przywilej przytoczony wykazuje 530 złt., 

podczas gdy dochody z tychże dóbr naówczas przynosiły 

przynajmniej pięć razy tyle, później zaś przez melioracyą tak się 

podniosły, że przynosiły rocznie przynajmniej 100,000 złt.”

W XVI wieku w Liber Beneficiorum, Jan Łaski wymienia 

Jaroczicze – villa, parafia Burzenin, dekanat warecki, 

archidiakonat uniejowski.

”Jarocice, wsie w tejże parafii, w których nie ma żadnych ról 

folwarcznych, jeno kmiece, z których dziesięcinę snopową daje 

się kanonikatowi i prebendzie gnieźnieńskiej jw., jak 

w Bużeninie, i tej parafii kmiecie nic więcej nie płacą, tylko 

kolędę po groszu od łana.”

Kapituła metropolitalna właścicielem Jarocic jest do 1585 roku 

(teki Pstrokońskiego, księgi grodzkie sieradzkie). W tym roku 

kapituła zamienia Jarocice za dobra szlacheckie Łaszew 

w powiecie wieluńskim, które w roku 1585 od Anny wdowy po 

G a b r i e l u  M a s ł o w s k i m  k u p u j e  S z l a c h e t n y  M a r c i n 

Niechmirowski. Potwierdzeniem dokonania transakcji jest zapis 

w księgach grodzkich sieradzkich. Niechmirowscy właścicielami 

okolicznych wsi: Wolnicy, Kamionki i Niechmirowa z dworem są 

już od początków XV wieku, pierwszy zapis w Księgach 

grodzkich sieradzkich pochodzi z 1403 roku. W 1615 roku 

właścicielami Jarocic są już Stokowscy (podziały majątkowe 

w rodzini). Mikołaj Stokowski jest właścicielem Stolca Dużego 

i Małego i Mieczuja (Nieczuja).

Koniec części I

Opracował: Krzysztof Wysota
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VII Jarmark Powiatowy w Sieradzu
Po raz siódmy na pl. Wojewódzkim w Sieradzu 11 września 2016 
r. odbyła się impreza, której celem jest promowanie działalności 
gmin, stowarzyszeń, kół, instytucji oraz firm w określonych 
dziedzinach. 

Tegoroczny Jarmark Powiatowy odbył się pod hasłem „Smaki 
powiatu”. Na tych wszystkich, którzy zgłodnieli czekały różne 
pyszności m.in. gziczka, wieprzowina z warzywami po sieradzku, 
podawana z największej patelni w Polsce, a także smakowite jadło 
przygotowane przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 
powiatu. 

VII Jarmark Powiatowy w Sieradzu rozpoczął się mszą 
w kościele NSJ przy al. Grunwaldzkiej. Wieniec dożynkowy 
przygotowało sołectwo Witów w Gminie Burzenin. Następnie 
uczestnicy przemaszerowali na pl. Wojewódzki. 

W pięknej paradzie wzięli udział reprezentanci gmin powiatu 

sieradzkiego, lokalne orkiestry i grupy muzyczne, samorządowcy, 
motocykliści,  dzieci oraz mieszkańcy. Naszą gminę 
reprezentowali: Wójt Gminy Burzenin – Jarosław Janiak, Z-ca 
Wójta – Arkadiusz Słupiński, Przewodnicząca Rady Gminy 
Burzenin – Małgorzata Płóciennik, Dyrektor GDK i GBP 
w Burzeninie – Katarzyna Kozieł, a także starostowie 
tegorocznych dożynek w Witowie - Dorota Płaczek i Zbigniew 
Pęczek oraz sołtysi, radni, dzieci z ZS w Waszkowskiem 
i w Burzeninie, nauczyciele, Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Burzenina wraz z mażoretkami „Akcent”, a także Koło 
Gospodyń Wiejskich z Ligoty i Witowa oraz mieszkańcy Gminy 
Burzenin. 

Serdecznie dziękujemy władzom Starostwa Powiatowego 
w Sieradzu za wyróżnienie naszej gminy w VII Jarmarku 
Powiatowym w Sieradzu. 

CZERWIEC 2016–GRUDZIEŃ 2016  
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Sztuka najlepszym lekarstwem – spotkanie członków 
Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego Niesłyszących 

„SURDOSTAL” ze Stalowej Woli

W Gminnym Domu Kultury w Burzeninie 21 września 2016 r. 
odbyło się spotkanie z członkami Stowarzyszenia Kulturalno-
Sportowego Niesłyszących „SURDOSTAL” ze Stalowej Woli.

Stowarzyszenie powstało, aby wesprzeć polską społeczność 
głuchych w jej walce o status społeczny oraz uznanie jej praw, 
a także pomoc w rozwiązywaniu ich problemów. Zrzesza ono 
osoby z wadami słuchu wraz z ich rodzinami oraz osoby słyszące, 
którym nie obce są sprawy środowiska niesłyszących, jak również 
zapewnia swoim podopiecznym rozwój kultury i sportu. 

Podczas  spo tkan ia  cz łonkowie  S towarzyszen ia 

„SURDOSTAL” zaprezentowali kolekcję biżuterii, strojów oraz 
toreb zaprojektowanych i uszytych przez nich samych w ramach 
projektu „Emerytura to bzdura”. Przedstawili również pokaz 
slajdów z ich działalności. Wraz z członkami stowarzyszenia 
przyjechali także flisacy z Ulanowa, którzy opowiedzieli 
o bractwie flisackim i kultywowaniu flisackich tradycji. 

W spotkaniu udział wzięły panie z Klubu Seniora oraz 
młodzież z Gimnazjum w Burzeninie.

Wycieczka do Jeziorska i Uniejowa
Już po raz kolejny Gminny Dom Kultury 
w Burzeninie był organizatorem wycieczki 
w interesujące miejsca. Tym razem zwie-
dzil iśmy Elektrownię Wodną Jeziorko 
w Łyszkowicach oraz Geotermię w Uniejowie. 
50-cio osobowa grupa uczestników odwiedziła 
także „Termy Uniejów”, gdzie skorzystała 
z dwugodzinnego pobytu w wodach termalnych. 

Wycieczka odbyła się 30 września 2016 

roku w ramach projektu „Czyste środo-
wisko to najlepsze uzdrowisko”, dofinan-
sowanego z WFOŚiGW w Łodzi i miała na 
celu podniesienie świadomości ekologi-
cznej mieszkańców Gminy Burzenin na 
temat odnawialnych źródeł energii 
z uwzględnieniem ich wykorzystania 
i wpływu oddziaływania na środowisko 
przyrodnicze. 

CZERWIEC 2016–GRUDZIEŃ 2016  
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„Najpopularniejszy 
Sołtys Powiatu 
Sieradzkiego” 

Budzą sympatię, potrafią rzetelnie i uczciwie pracować dla 
mieszkańców swoich wsi. Jak mało kto, znają swoje 
miejscowości, historię i problemy mieszkańców. Stoją na straży 
obyczajów i dobrych relacji sąsiadów. Przyczyniają się do 
organizacji życia kulturalnego i społecznego. Mowa oczywiście 
o sołtysach, których można było ocenić, wysyłając sms 
w konkursie na „Najpopularniejszego Sołtysa Powiatu 
Sieradzkiego”. 

Głosowanie trwało od 9 do 30 września 2016 roku i wzięło 
w nim udział 488 sołtysów z powiatu poddębickiego 
i sieradzkiego. Miło nam jest poinformować, że w plebiscycie na 
„Najpopularniejszego Sołtysa Powiatu Sieradzkiego” zwyciężyła 
Iwona Łytka – sołtys wsi Marianów, zdobywając 840 głosy, 
wyprzedzając panie z Gminy Błaszki z miejscowości Włocin 
Kolonia Genowefę Janiak (837 głosy) i Garbów Izabelę 
Maruszewską (417 głosy).

Serdecznie gratulujemy i życzymy zdrowia, pomyślności, 
wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym oraz 
powodzenia i wytrwałości w pełnieniu powierzonej funkcji, 
a także satysfakcji z pracy na rzecz swojego środowiska 
i wspaniałej współpracy zarówno z mieszkańcami jak 
i z władzami gminy. 

Profilaktyczno-Edukacyjny 
Teatr dla Dzieci i Młodzieży z Krakowa

W dniu 11 października 2016 r. w Gminnym Domu Kultury 
w Burzeninie odbyły się dwa spektakle edukacyjno-
profilaktyczne wystawione przez Teatr „MORALITET” 
z Krakowa w ramach projektu „Czyste środowisko to najlepsze 
uzdrowisko - edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy 
Burzenin” dofinansowane z WFOŚiGW w Łodzi.

Spektakle skierowane były do dzieci przedszkolnych oraz 
uczniów klas I-III i IV-VI Szkół Podstawowych, gdyż edukacja 
ekologiczna powinna zaczynać się jak najwcześniej. W tym wieku 
bowiem najlepiej kształtują się dobre nawyki i zachowania. 

Przedstawienia dotyczyły problemów ochrony środowiska 

oraz „tolerancji”. Przedstawione w baśniowej formie bajki, 
pozwalały na przekazanie w bardzo przystępny sposób 
podstawowej wiedzy dotyczącej tych zagadnień, nauczyły 
nowych pojęć, a także zobrazowały zagrożenia otaczającego nas 
świata.

Celem zorganizowanych spektakli, było skłonienie młodego 
widza poprzez sztukę do przemyśleń i refleksji, a także wzrost 
poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wykształcenie 
postaw proekologicznych oraz rozbudzenie wśród dzieci 
akceptacji dla odmienności.

CZERWIEC 2016–GRUDZIEŃ 2016  



PIGUŁKA BURZENIŃSKA 17

Potrójny jubileusz burzenińskiej szkoły

14 października 2016 roku był uroczystym 
w y d a r z e n i e m  w  ż y c i u  S z k o ł y 
Podstawowej w Burzeninie. Tego dnia 
b o w i e m  o b c h o d z o n o  2 2 5 - l e c i e 
szkolnictwa w Burzeninie, 55-lecie 
budynku szkoły oraz 15-lecie nadania 
i m i e n i a  S z k o l e  P o d s t a w o w e j 
w Burzeninie. Ponad 50 lat w życiu szkoły 
– to lata  pracy kilkuset pedagogów, 
kilkadziesiąt roczników uczniów, każdego roku 
opuszczających jej mury, to codzienność i święta, 
zmiany i przebudowy, sukcesy, a także porażki.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, którą odprawił 
biskup pomocniczy Łukasz Buzun, na którą uczniowie wraz 
z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi, udali się do Kościoła 
Parafialnego w Burzeninie. Po niej wszyscy przemaszerowali do 
Gminnego Domu Kultury w Burzeninie, gdzie odbyły się 
przemówienia okolicznościowe, wśród których znaleźli 
się m.in.: Senator Michał Seweryński, Starosta 
s i e r a d z k i  M a r i u s z  B ą d z i o r ,  D o r o t a 
Więckowska, reprezentująca Posła Piotra 
Polaka,  Prezes  Sądu Okręgowego 
w Sieradzu - SSO Elżbieta Zalewska-
Statuch, Wójt Gminy Burzenin Jarosław 
Janiak, Przewodnicząca Rady Gminy 

Burzenin Małgorzata Płóciennik i inni. 
N a u c z y c i e l o m  i  p r a c o w n i k o m 
emerytom wręczono imienne medale 
pamiątkowe. Odbyła się również 
projekcja f i lmu „W obiektywie 
wspomnień”, a ostatnim punktem tej 

części imprezy były pamiątkowe zdjęcia 
oraz  jubi leuszowy tor t .  Program 

a r t y s t y c z n y  z a p e w n i l i  u c z n i o w i e 
i absolwenci ZS w Burzeninie. 
Po części oficjalnej goście w towarzystwie 

gospodarzy przeszli do szkoły, by tam obejrzeć 
przygotowane specjalnie na ten jubileusz wystawy prezentujące 
prace plastyczne uczniów, jak również wystawę pt. „Historia 
szkolnictwa w Burzeninie” oraz projekcję prezentacji 
multimedialnej o szkole. Przygotowano albumy pamiątkowe 
i listy ze starych dzienników. Z okazji tak znakomitej uroczystości 

odbył się również sentymentalny spacer po klasach. 
Wspólny poczęstunek zaproszonych gości, 

zakończył uroczystości jubileuszowe. 
Jubileusz szkoły był wspaniałą okazją do 

wspomnień, które choć minione, zawsze 
pozostają w pamięci. Trudno bowiem być 
obojętnym wobec miejsca, w którym 
zostawiło się część życia.

CZERWIEC 2016–GRUDZIEŃ 2016  
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Powiatowe 
manewry strażackie 

w Strumianach 
29 października 2016 r. na terenie Sportowej Osady 
w Stumianach, odbyły się powiatowe manewry strażackie. 
Ćwiczenia przeprowadzone zostały w formie 5 epizodów.

W ćwiczeniach wzięły udział jednostki OSP włączone do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z Warty, 
Brąszewic, Brzeźnia, Błaszek, Biskupic, Goszczanowa, Stolca, 
Klonowej, Sieradza, Rossoszycy, Unikowa, Wróblewa, Gruszczyc, Szczawna, Cielc, Kliczkowa, Charłupii Małej, 

Burzenina, Proboszczowic, Złoczewa, Godynic, Włocina, 
Lipiczy, Słomkowa oraz trzy jednostki z terenu gminy Burzenin 
z poza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego OSP 
Kamionka, OSP Grabówka, OSP Niechmirów.

Podczas ćwiczeń jeden z epizodów zorganizowany został pod 
egidą fundacji DKMS „Dzień dawcy szpiku”. Każdy 
z ćwiczących strażaków mógł zarejestrować się, jako potencjalny 
dawca szpiku.

Współorganizatorem powiatowych manewrów strażackich 
był Wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak oraz Zarząd Gminny 
OSP.

Dzień Regionalny w ZS w Waszkowskiem
Kultywowanie tradycji regionalnych jest bardzo istotną i cenną  
formą zachowania swojej przeszłości, zwyczajów i obyczajów. 

W Zespole Szkół w Waszkowskiem w dniu 4 listopada 2016 
roku już po raz kolejny zorganizowano i przeprowadzono Dzień 
Regionalny. 

We współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich 
Gminy Burzenin udało się zrealizować w szkole warsztaty 
rękodzielnicze. Uczniowie mieli możliwość poznania 

i spróbowania takich form prac ręcznych jak szydełkowanie, 
czy robienie na drutach. Panie ze Stowarzyszenia dzielnie 
i cierpliwie pokazywały uczniom, jak powstaje łańcuszek 

i jak nabierać oczka na drut. 

Następnie podczas spotkania 
z zaproszonymi gośćmi, odbył się 
konkurs wyszywania. Przeprowa-
dzono go wśród dorosłych i uczniów. 
Wszyscy uczestnicy konkursu wy-
brali poprzez przyznanie punktów te 
prace, które podobały im się najbar-
dziej. Wśród uczniów nagrodzono 4 
osoby wśród dorosłych 3. Wszyscy na 
zakończenie spotkania skosztowali 
pysznej zupy dyniowej przygotowa-
nej przez Panie ze Stowarzyszenia.

Opracowała: Sabina Lubańska
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Święto i Ognisko Niepodległości w Burzeninie 
Dzień 11 listopada 1918 r. to szczególna data 
w historii Polski. Tego dnia, nasz kraj po 123 
latach zaborów odzyskał niepodległość. Co roku 
w całej  Polsce uroczyście wspominamy 
wydarzenia sprzed ponad 90 lat. 

Nie inaczej było w gminie Burzenin. 
Mszą świętą w Kościele Parafialnym w Burzeni-
nie rozpoczęły się obchody Święta Niepo-
dległości. Kolejnym punktem uroczystości był 
plac przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsuds-
kiego, gdzie przedstawiciele lokalnych samo-
rządów, parafii, jednostek kultury, oświaty 
i sportu, radni, sołtysi, strażacy, harcerze, przed-
stawiciele stowarzyszeń, uczniowie, poczty 
sztandarowe oraz mieszkańcy Gminy Burzenin, 
wspólnie odśpiewali hymn narodowy, a poszcze-
gólne delegacje złożyły wiązanki pod pomnikiem. 
O wartościach Narodowego Święta Niepo-
dległości dla Polaków powiedział w swoim 
wystąpieniu Wójt Gminy Burzenin – Jarosław 
Janiak. Uroczystość swą obecnością zaszczycili 
także m.in. Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Burzenina, chór kościelny oraz Wojsko Polskie.

Po obchodach na płycie rynku, uroczystość przeniosła 
się do Gminnego Domu Kultury w Burzeninie, gdzie odbyła się 
akademia upamiętniająca obchody Święta Niepodległości 
przygotowana przez uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół 
w Burzeninie. Po występach artystycznych, chętni mogli obejrzeć 
wystawę sieradzkiego regionalisty Jana Pietrzaka pt. „Lotnicze 
Zaduszki”, która była dopełnieniem wystawy „Sieradzkie Orły”. 

Tego samego dnia o godz. 16:00 na placu zabaw 
w Burzeninie, po raz pierwszy 12 Burzenińska Drużyna 
Harcerska „Sokół” była organizatorem Ogniska Niepodległości 
pod patronatem Wójta Gminy Burzenin Jarosława Janiaka. Na 
Ognisko Niepodległości przybyli zarówno dorośli, jak i dzieci. 
Różnice pokoleniowe połączył wspólny śpiew pieśni i piosenek 
patriotycznych, a żar ognia rozpalał serca do trwania w poczuciu 
dumy z tego, kim jesteśmy, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy.

Warsztaty plastyczne z Pawłem Wakułą 
Tym razem gościliśmy Pawła Wakułę, absolwenta malarstwa 
i pedagogiki artystycznej, od lat związanego z tygodnikiem 
„Angora” oraz dodatkiem dla dzieci „Angorka”. W 2007 roku 
jego zbiór opowiadań „Co w trawie piszczy” został wyróżniony 
w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren, a w 2011 „Kajtek 
i Yetik” otrzymał nominację do Nagrody Literackiej im. Kornela 
Makuszyńskiego. 

Podczas spotkania, które odbyło się 14 listopada 2016 r. 
w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie, autor opowiadał 

o kulisach pracy rysownika, o własnych książkach i historiach ich 
powstania, jednocześnie rysując bohaterów swoich opowieści. 

Oprócz tradycyjnego spotkania autorskiego, autor prowadził 
warsztaty plastyczne dla dzieci ze szkoły podstawowej 
i gimnazjum. Uczestnicy zajęć mieli możliwość poznania etapów 
przygotowywania ilustracji do książek i czasopism oraz 
wykonania własnych. Chętnie odpowiadał na pytania, dotyczące 
pracy w redakcji gazety.

Organizatorem spotkania był Zespół Szkół w Burzeninie. 

CZERWIEC 2016–GRUDZIEŃ 2016  
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Zespół Ludowy MARJANKI z nagrodą Starosty Sieradzkiego w dziedzinie kultury 

Zarząd Powiatu Sieradzkiego przyznał nagrody za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury w 2016 roku. Na liście nagrodzonych znaleźli się 
animatorzy kultury, bibliotekarze, a także orkiestry dęte i zespoły 
ludowe. Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach: „Za 
całokształt działalności” i „Za osiągnięcia o istotnym znaczeniu 
dla kultury powiatu sieradzkiego”.

25 listopada 2016 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w 
Sieradzu reprezentacja Zespołu Ludowego MARJANKI, 
odebrała nagrodę Starosty Powiatu Sieradzkiego w dziedzinie 
kultury. To prestiżowe wyróżnienie było uhonorowaniem 
kilkuletniej działalności kulturalnej Zespołu MARJANKI za 
kultywowanie folkloru i tradycyjnej kultury ludowej regionu 
sieradzkiego. 

Zespół Ludowy MARJANKI działa od sześciu lat, w tym od 
dwóch przy Gminnym Domu Kultury w Burzeninie w ramach 
projektu „Śpiewem i muzyką ocalimy od zapomnienia kulturę 
naszych przodków”. Kapelę pod batutą muzyka, akompaniatora-
akordeonisty, wokalisty, a zarazem kierownika zespołu Mariana 
Krysiaka, tworzą przede wszystkim mieszkanki Gminy Burzenin, 
które promują gminę i przynoszą radość swoimi występami 
wszystkim, dla których bliska sercu jest polska muzyka ludowa. 
Są to: Krystyna Gibki, Marianna Kaczmarek, Urszula Kędzierska, 
Ewa Kołodziejczyk, Janina Łytka, Wacława Mencel, Elżbieta 
Rogaczewska, Marianna Skowron i Krystyna Wojtyżak. 
Szczególnych barw zespół nabrał z chwilą pojawienia się 
Andrzeja Maciejewskiego – wokalisty, grającego na bębnie. 
Repertuar zespołu stanowią piosenki ludowe, pieśni patriotyczne 
i religijne. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz 
satysfakcji i wytrwałości w realizacji zamierzeń. 

Gospodynie wyróżnione medalami 
„Order Serca Matkom Wsi” jest zaszczytnym wyróżnieniem dla 
kobiet żyjących na wsi, za ich poświęcenie włożone 
w wychowanie dzieci i jednoczesne prowadzenie gospodarstw 
rolnych, często połączone z 
aktywnością społeczną w 
swoim lokalnym środowisku. 
Jest to symbol uznania za 
pracowitość, cierpliwość, 
wytrwałość i wiele wyrzeczeń 
pon ies ionych  d l a  dobra 
ojczyzny i przyszłych pokoleń. 

Koła Gospodyń Wiejskich 
i organizacje rolnicze, by 
u h o n o r o w a ć  p o s t a w y 
oddanego macierzyństwa i 
zasługi w pracy społecznej dla 
dobra wsi i Gminy ustanowiły 
„Order Serca – Matkom Wsi”. 
I s t o t n y m i  e l e m e n t a m i 
uzasadnienia  wniosku o 
przyznanie tego orderu jest 
więc co najmniej trójka dzieci, 
status przykładnej matki, 
podtrzymywanie tradycji 
ludowych, działalność na rzecz społeczności wiejskiej i jej 
przeobrażanie oraz upowszechnianie cnót obywatelskich.

29 listopada 2016 r. w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie 
odbyła się uroczystość nadania i wręczenia medali „Order Serca - 
Matkom Wsi” piętnastu wyróżnionym, najbardziej zasłużonym 
gospodyniom wiejskim z Gminy Burzenin. Wójt  Gminy 
Burzenin Jarosław Janiak wystąpił o nadanie medalu „Order 
Serca - Makom Wsi” następującym Paniom: Janinie Domagale, 
Halinie Nawrockiej, Kazimierze Paprockiej, Elżbiecie Pilarz, 
Dorocie Płaczek, Janinie Płóciennik, Marii Krakowskiej, Annie 
Kurowskiej, Elżbiecie Rogaczewskiej, Teresie Synowiec, 
Balbinie Szymczak, Annie Woźniak, Janinie Wyglądacz, Helenie 
Wymysłowskiej i Zofii Zalewskiej.

Odznaczonym Paniom gratulacje złożyli: Krzysztof 
Andrzejewski - Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi, Wójt Gminy 
Burzenin – Jarosław Janiak, Z-ca Wójta – Arkadiusz Słupiński, 
Przewodniczący Rady Gminy Burzenin – Małgorzata Płóciennik, 

Z-ca Przewodniczącego Rady – Grzegorz Osmulski, 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Bogdan Patela. 

Czas umiliły występy uczniów z Publicznego Gimnazjum 

w Burzeninie. W miłej atmosferze i przy słodkościach wszyscy 
wspólnie świętowali to wyróżnienie mieszkanek z naszej gminy.

„Order Serca – Matkom Wsi” to symbol uznania za matczyny 
trud włożony w wychowanie młodego pokolenia Polaków – 
Patriotów, za kształtowanie w rodzinnym domu i środowisku 
humanistycznych postaw moralnych. To także uznanie za 
niestrudzoną pracę w przeobrażaniu życia wsi i rodziny wiejskiej 
w nowoczesną, postępową, zamożną, korzystającą ze zdobyczy 
współczesnej cywilizacji. Medal jest nadawany także za 
autentyczne zaangażowanie w upowszechnianie cnót 
obywatelskich, za aktywność społeczno - zawodową 
w środowisku wiejskim i umiłowanie rodziny.

Odznaczonym Paniom składamy serdeczne gratulacje za trud 
włożony w wychowanie potomstwa, wyrozumiałość i matczyne 
serce. Życzymy aby wszystkie dni były pogodne, a noce 
roziskrzone gwiazdami oraz dalszych sukcesów w trudnej roli 
przekazywania wartości rodzinnych, a także wielu długich lat 
w zdrowiu, poszanowaniu i miłości.
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Zabawy z okazji 
Święta Pluszowego Misia 

25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka 
i najlepszy przyjaciel dzieci - Pluszowy Miś. Mimo coraz 
nowocześniejszych i  atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie 
nie przemija.

 Z tej okazji Panie z Gminnej  Biblioteki Publicznej 
w Burzeninie w dniach 23 i 28 listopada 2016 r. zawitały do 
przedszkoli i przygotowały dla przedszkolaków z Gminy 
Burzenin wiele atrakcji, m.in.: zabawy ruchowe, misiowe tańce 
i czytanki o misiach, a także degustację miodku. Ten dzień 
wywołał u dzieci wiele uśmiechów i  radości.

Mamy nadzieję, że to miłe przyjęcie zostanie im w pamięci na 
długi czas.
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Sołectwo Szczawno promowało regionalną kulturę, 
tradycję, sztukę ludową i tradycyjną kuchnię w Szadku 

Podczas tegorocznego Regionalnego Turnieju Sołectw 
Województwa Łódzkiego w Szadku, do zmagań na smaki, 
rękodzieło i zwyczaje przystąpiło sołectwo Szczawno, które 
godnie reprezentowało Gminę Burzenin.

Turniej Sołectw odbył się 4 grudnia 2016 roku i obejmował 
trzy konkurencje: prezentację artystyczną, wystawę rękodzieła 
i przedmiotów użytkowych związanych  ze wsią, a także 
tradycyjna potrawa regionalna. 

Sołectwo Szczawno zaprezentowało się od jak najlepszej 

strony. Na pięknie przyozdobionym 
stoisku, podziwiać można było ręcznie 
robione bombki, gwiazdki, aniołki 
z papieru, stroiki, wyroby wikliniarskie, 
prace szydełkowe, haftowane serwety, 
ozdoby świąteczne wykonane różnymi 
technikami,  jak również dawne 
wyposażenie izby wiejskiej.

Odwiedzający „nasze” stoisko, 
mogli skosztować tradycyjnych potraw 
oraz pysznych pierników, serników 
i innych świątecznych przysmaków. 
W konkursie na tradycyjną potrawę, 
panie przygotowały „Pierogi z kapustą 
i grzybami”.

 Zarówno dzieci, jak i dorośli 
z sołectwa Szczawno, zaprezentowali 
bardzo ciekawy program artystyczny. 
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Prezent dla pacjentki 
GOZ w Burzeninie 

Szkolenie połączone z warsztatami florystycznymi 

W dniu 19 lipca 2016 r. położna z Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Burzeninie - Beata Kowalska, odwiedziła Państwa Michalskich 
oraz ich ośmiomiesięczną córeczkę Alicję, która w ubiegłym roku 
była 2000. pacjentką GOZ w Burzeninie.

Z tej okazji na ręce małej Ali, pielęgniarka środowiskowa, 
która towarzyszy rodzicom w opiece nad dzieckiem od chwili 
urodzenia, służy radą i monitoruje proces rozwoju fizycznego 
i psychicznego dziecka, przekazała w imieniu Wójta Gminy 
Burzenin Jarosława Janiaka, kierownika GOZ w Burzeninie lek. 
Sylwestra Gmerka oraz pracowników ośrodka prezenty. 

Życzymy Alicji oraz Rodzicom zdrowia, miłości oraz by 
stanowili zawsze szczęśliwą i zgodną rodzinę. 

14 grudnia 2016 r. w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie 
odbyło się szkolenie nt. „Gospodarstwo agroturystyczne twój 
pomysł na biznes”, które poprowadziła Mariola Hernas – 
specjalistka ds. gospodarstw wiejskich i agroturystyki z terenu 
gmin: Burzenin, Złoczew, Warta, Brzeźnio, Sieradz. 

Spotkanie rozpoczęła Agata Kieremkampt – kierownik RZD 
Sieradz, która przywitała wszystkie panie i zachęcała do udziału 
w szkoleniach, warsztatach oraz spotkaniach, organizowanych 
przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratosze-
wicach oddział w Kościerzynie. W spotkaniu wzięły udział także 
Dyrektor GBP i GDK w Burzeninie – Katarzyna Kozieł oraz 
Karolina Derda – specjalista ds. gospodarstw wiejskich 
i agroturystyki z terenu gmin: Brąszewice, Klonowa, Błaszki, 
Goszczanów, Wróblew.

Szkolenie połączone było z warsztatami florystycznymi, 
które poprowadziła florystka Renata Badziak z Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli. Panie wykonały 
przepiękne wianki bożonarodzeniowe. 

Szkolenie i warsztaty skierowane były dla pań z Klubu 
Seniora, działającego przy GDK w Burzeninie oraz dla Kół 
Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Burzenin. 
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Wspólne kolędowanie w GDK 
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Śpiewanie kolęd to jeden z  najpiękniejszych polskich zwyczajów 
związany ze Świętami Bożego Narodzenia. Niestety zwyczaj ten 
zanika, a szkoda, gdyż kolędowanie zbliża ludzi, buduje między 
nimi więź, daje uczucie bliskości i łączności.

Dlatego tak bardzo cieszy fakt, że na wspólne śpiewanie 
kolęd,  które odbyło się 16 grudnia 2016 r. przybyło tak liczne 
grono mieszkańców. 

Podczas Koncertu Kolęd,  Pastorałek i  Piosenek 
Świątecznych usłyszeć można było dzieci i młodzież 
uczęszczającą na zajęcia wokalne oraz instrumentalne w GDK. 
Kolędy,  pas to ra łk i  i  u twory  świą teczne 
prezentowali: Kamil Wrzosek, Natalia 
Firas, Aleksandra Majda, Kinga 
Płuciennik, Julia Kubiak, 
G a b r i e l a  J u ś k i e w i c z , 
S i m o n a  P l e w i ń s k a , 
Karolina Zalewska, 
Paulina Płuciennik, 

Aleksandra Kręzel, Wiktoria Bandach, a także Zespół Ludowy 
„MARJANKI” oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta. 

Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Burzenin – 
Jarosłąw Janiak, który wspólnie z publicznością zaśpiewał kolędę 
„Wśród nocnej ciszy”, Z-ca Wójta – Arkadiusz Słupiński, radna 
powiatowa – Beata Gzik oraz proboszcz parafii Burzenin – ks. 
Paweł Doruch i proboszcz parafii Grabówka – ks. Karol 
Płóciennik. 

Na koniec koncertu Dyrektor GDK i GBP Katarzyna Kozieł, 
podziękowała za udział w koncercie artystom, opiekunom sekcji 

wokalno-instrumentalnych oraz zgromadzonej 
p u b l i c z n o ś c i ,  a  t a k ż e  z ł o ż y ł a 

świąteczno-noworoczne życzenia. 
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III Jarmark Bożonarodzeniowy 

Stoiska wypełnione świątecznymi ozdobami oraz smakowicie 
wyglądające i pachnące potrawy bożonarodzeniowe, a także 
występy dzieci i młodzieży z ZS w Burzeninie - to tylko niektóre 
atrakcje organizowanego po raz trzeci - Jarmarku Bożonaro-
dzeniowego, który odbył się 18 grudnia 2016 r. na Rynku 
w Burzeninie. 

Jarmark Bożonarodzeniowy, to atrakcyjna forma spędzenia 
czasu dla odwiedzających, a także okazja do prezentacji wyrobów 

świątecznych. Oryginalne wyroby rękodzielnicze, to jeden 
z najlepszych prezentów pod choinkę. Świąteczny jarmark to 
także dobra forma pielęgnowania i pokazywania tradycji - jak 
wygląda tradycyjny stół świąteczny, a na nim tradycyjny polski 
posiłek.

Po zakończonym jarmarku w Gminnym Domu Kultury 
w Burzeninie, odbyły się Jasełka w wykonaniu uczniów PG 
w Burzeninie.



Niech Rok 2017 będzie dla Państwa czasem realizacji wielu śmiałych zamierzeń. 

Niech zrozumienie oraz serdeczna współpraca buduje naszą lokalną ojczyznę, staje się źródłem trwałej 

radości, pokoju ducha i optymizmu

Wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak,

Rada Gminy Burzenin oraz Redakcja „Pigułki Burzenińskiej”


