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w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia
wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
z tytułu podziału nieruchomości na terenie Gminy
Burzenin (Nr V/31 /201 9);

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 (Nr V/32/2019);

w sprawie: nawiązania partnerskiej współpracy
pomiędzy Gminą Burzenin i Gminą Bilogiria
(Nr V/33/201 9);

w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawnie na zakup
nowego samochodu pożarniczego ciężkiego
(Nr V/34/201 9);

w sprawie: przyjęcia Regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego
na terenie gminy Burzenin (Nr V/35/201 9);

w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasa, wyznaczenia inkasentów
oraz określania wysokości wynagradzania za inkaso
(Nr V/36/201 9);

w sprawie: wyrażania zgody i określenia wa-
runków na udzielenie bonifikaty od opłaty jedno-
razowej z tytułu przekształcenia z dniem 1 stycznia
201 9 roku prawa użytkowania wieczystego gruntów
stanowiących własność gminy Burzenin zbudo-
wanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów (Nr V/37/201 9);

w sprawie: ustanowienia gminnego programu
osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na
lata 201 9/2023 (Nr VII/43/201 9);

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w rodzinie za rok
201 8 (Nr VII/45/201 9);

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z reali-
zacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok
201 8 (Nr VII/46/201 9);

w sprawie: uchwalenia Regulaminu przyznawania
stypendium w ramach Lokalnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (NrVII/48/2019);

w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych
przez Gminę Burzenin publicznych przedszkoli
(Nr VII/49/201 9);

w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli,
dla których organem prowadzącym jest Gmina
Burzenin, pracujących z grupami obejmującymi dzieci
6-letnie i dzieci młodsze (Nr VII/50/201 9);

w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Burzenin oraz określenia granic ich obwodów
(Nr VII/51 /201 9;

w sprawie: komunalizacji mienia Skarbu
Państwa (Nr VII/53/201 9);

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Burzenin
(Nr VII/54/201 9);

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej
Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pn.
„Utrzymanie zieleni przydrożnej na drogach
powiatowych na terenie Gminy Burzenin”
(Nr VII/56/201 9);

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy za 201 8 rok (Nr IX/68/201 9);

w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy
Burzenin absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 201 8 rok (Nr IX/69/201 9);

w sprawie: powołania Zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników sądowych zgłoszonych
na kadencję 2020-2023 (Nr IX/70/201 9);

w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania
w wyborach ławników do sądów powszechnych
(Nr IX/71 /201 9);

w sprawie: zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części
obszaru zespołu osadniczego Burzenin-Witów-
Strumiany (Nr IX/74/201 9).

Opracowała: Marlena Nawrocka

Najważniejsze uchwały Rady Gminy
Burzenin w 2019 roku
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Drodzy Czytelnicy „PIGUŁKI”,

Minęło pierwsze półrocze, a wraz z nim mamy za sobą szereg
prac, które zostały w tym okresie zakończone, kontynuowane lub zapo-
czątkowane. Najważniejszym dla nas zadaniem jest trwająca budowa dwóch
studni głębinowych i stacj i uzdatniania w Prażmowie. Zadanie to w sumie
będzie kosztować 5 mln zł, z czego pozyskal iśmy 2 mln. zł w formie
dofinansowania (maksymalną, jaką można było uzyskać). Prace przy stacji
nieco uległy opóźnieniu ze względu na konieczność pogłębienia jednej ze stu-
dni. Niezależnie od tego, już uzyskane zasoby pozwolą na zasilanie naszej
sieci z tej stacji w pierwszym półroczu 2020 r. Jest to dla nas istotne ze względu
na ogromne pobory, jakich doświadczamy ostatnio w okresie letnim na naszym
terenie. Często są one pięciokrotnie wyższe niż ich średnia wartość.

Warto wspomnieć, iż na istniejącej stacji wodociągowej w Grabówce
zainstalowaliśmy też system zasilania awaryjnego i zdalnego monitoringu

zasobów w zbiornikach. Zabezpieczy to również prawidłowe funkcjonowanie sieci.
W miesiącu lipcu rozpoczęliśmy natomiast przebudowę obecnie nieutwardzonego placu przy Urzędzie

Gminy. Oprócz pięknej kostki, odwodnień i zieleńców powstaje tu również nowe ogrodzenie, które zasłoni
mniej estetyczną część komunalną podwórza.

Trwają też intensywne prace projektowe związane z przebudową skrzyżowania w Burzeninie przed
mostem na drodze wojewódzkiej. Planujemy przekazać tę dokumentację do końca sierpnia, tak, aby była
szansa na realizację zadania w przyszłym roku – o co będziemy usilnie zabiegać. Jeśli będzie na to zgoda
Urzędu Marszałkowskiego, Gmina wykona również odcinek ulicy Armii Krajowej (pod górkę w kierunku
osiedla), ponieważ będzie w takiej sytuacji możliwość odprowadzenia dróg opadowych poprzez skrzyżo-
wanie w kierunku rzeki.

W przygotowaniu są też podkłady geodezyjne i projekty dróg – np. dotyczące Strumian, Będkowa,
Antoniny, Burzenina. Chcemy mieć gotowe dokumenty w przypadku przyszłych ogłoszeń o możliwości
składania wniosków w konkursach na dofinansowanie inwestycji . W tym roku złożyl iśmy taki wniosek
na również potrzebną drogę Zarośle – Strzałki, ale niestety nie uzyskał wymaganych punktów. Trzeba
pamiętać, że choć łączy on dwie drogi powiatowe – niestety brak na tym odcinku, np. obiektów publicznych,
a gęstość i i lość zabudowań jest również niezbyt wielka.

Cieszymy się za to z potężnego dofinansowania na nasze szkoły – pozyskaliśmy ponad 0,5 mln. zł
na doposażenie klas, komputery, sprzęt multimedialny, ciekawe zajęcia i wiele innych zadań. Otrzymamy
również zastrzyk gotówki na remont świetlicy w Nieczuju (1 0 tys. zł) i po tyle samo na plac zabaw w Tyczynie
i remont świetlicy/siłowni w Strumianach. Również nasze straże otrzymały dotacje na doposażenie i remonty
w jednostkach.

W Szkole Podstawowej w Burzeninie powstaje obecnie specjalny gabinet stomatologiczny dla dzieci
i młodzieży oraz remontowane są sale i łazienka – specjalnie na przyjęcie naszych przedszkolaków do głów-
nego budynku. Przystąpil iśmy też do prac zmierzających do wykonania porządnego i atrakcyjnego placu
zabaw przy szkole.

Własnymi siłami, pięknie udało nam się również wyremontować łazienki i przebieralnie w budynku
przy boisku na Strumianach. Teraz bez wstydu, śmiało mogą służyć naszym małym i dorosłym spor-
towcom, gościom i mieszkańcom (np. podczas organizowanych imprez).

Na koniec pragnę zaprosić na tradycyjne Dożynki , które w tym roku odbędą się 24 sierpnia
w Strumianach, a gospodarzami będą mieszkańcy Burzenina. Zapewniam, że jak zawsze - będzie to wspaniała,
barwna, pełna dobrej zabawy i smakowitości impreza.

Do zobaczenia. . . . .
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Gmina Burzenin przystąpiła do realizacji projektu
pn. : „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkań-
ców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”,
na którego realizację otrzymała kwotę 1 05 060,00 zł.
Operatorem grantu jest Fundacja Promocji Gmin
Polskich.

W ramach projektu, osoby dorosłe powyżej
25 roku życia będą mogły skorzystać z bezpłatnych
szkoleń w zakresie korzystania z Internetu, w tym
e-usług: „Rodzic w Internecie”, „Moje finanse
i transakcje w sieci”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”.

Projekt zakłada przeszkolen ie 204 osób
(1 7 grup po 1 2 osób) oraz zakup 24 laptopów. Każdy
moduł składa się z 2 spotkań po 8 godzin. Uczestnicy
szkoleń nabędą umiejętności informacyjne, komunika-
cyjne, rozwiązywania problemów czy korzystania
z usług publicznych w sieci.

Okres realizacji projektu : 01 .02.201 9 r. –
28.02.2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów
na wymienione szkolenia można uzyskać w Urzędzie
Gminy Burzenin nr tel. 43 821 40 95 w. 22.

„„PPooddnniieessiieenniiee kkoommppeetteennccjj ii ccyyffrroowwyycchh mmiieesszzkkaańńccóóww
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Gmina Burzenin w okresie od 01 .01 .201 9 r.
do 30.06.2020 r. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy
Europejskich pn. „Kompetentni uczniowie wGminie Burzenin”.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia
w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów
szkół podstawowych poprzez działania zmierzające
do wykształcenia u uczniów kompetencji kluczowych,
doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych
nauczycieli oraz doposażenie szkół podstawowych.
W ramach projektu:
- zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do zajęć,
warsztatów oraz wyposażenie dla pracowni przyro-
dniczych i ICT za łączną kwotę 274 660,00 zł,
- nauczyciele otrzymają wsparcie w formie szkoleń
oraz studiów podyplomowych,
- zostaną przeprowadzone zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze m.in. z matematyki, chemii, fizyki, biologii ,
j . angielskiego,
- zostaną przeprowadzone warsztaty pozalekcyjne
z zakresu matematyczno-przyrodniczego, j. obcych oraz
TIK-u,
- zostaną przeprowadzone zajęcia z indywidualizacji
pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami,
- zostaną przeprowadzone zajęcia z doradztwa
edukacyjno-zawodowego i z przedsiębiorczości.

Dofinansowanie projektu z UE: 534 502,31 zł.
Dofinansowanie projektu z BP: 49 874,44 zł.
Wkład własny: 44 449,50 zł.
Łączna wartość projektu: 628 826,25 zł.

Opracowała: Agnieszka Owczarek

W roku szkolnym 201 8/201 9 w Zespole Szkół
w Waszkowskiem zamontowano nową bramę wjazdową,
dzięki której uzyskaliśmy szerszy i bezpieczniejszy
wjazd do szkoły oraz wiatę na rowery dla uczniów szkoły.
Wymieniono również oświetlenie budynku szkoły.

Dzięki wykonanym pracom znacznie poprawiła
się wizualna strona terenu wokół placówki.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Burzenin oraz praco-
wnikom gminy za pomoc w realizacji powyższych prac.

Opracowała: Jolanta Lechowicz
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W czerwcu 201 9 roku dokonano modernizacji pomieszczeń dwóch
głównych szatni z prysznicami i WC przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Strumianach. Po latach funkcjonowania, pomieszczenia nadawały się do grun-
townego remontu.

W ramach zaplanowanych prac wyremontowana została część elewacji,
został ułożony podjazd z kostki brukowej. Wymieniona została stolarka okienna
i drzwiowa wraz z parapetami, instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja
elektryczna. Wykonano prace remontowe takie jak: wylewanie nowej posadzki,
tynkowanie, układanie glazury i terakoty oraz montaż sufitów podwieszanych.

Nowe szatnie i estetyczne wnętrza z pewnością uprzyjemnią korzy-
stanie z obiektu. Młodzi i dorośli piłkarze z naszej gminy, a także dzieci
korzystające z obiektów Stadionu Gminnego podczas gminnych imprez sporto-
wych i rekreacyjnych, będą mogli teraz przygotowywać się do treningów
i rozgrywek w godziwych warunkach.

Krzysztof Kaczmarek

PPrraaccee rreemmoonnttoowwee ww ppoommiieesszzcczzeenniiaacchh GGOOSSiiRR--uu ww SSttrruummiiaannaacchh

OOrrsszzaakk TTrrzzeecchh KKrróóll ii 22001199
„Odnowi oblicze tej ziemi” – z takim hasłem 6 stycznia 201 9 roku wyruszył

Orszak Trzech Króli, który przeszedł ulicami Burzenina, aby na rynku oddać pokłon
Nowonarodzonemu.

Wymarsz Orszaku poprzedziła msza św. odprawiona w kościele parafial-
nym w Burzeninie. Barwny pochód prowadzil i trzej królowie – Kacper –Andrzej
Bandach, Melchior – Radosław Nawrocki i Baltazar – Radosław Bladowski,
symbolizujący trzy kontynenty – Europę, Azję i Afrykę. W rolę Świętej Rodziny wcielili
się Państwo Marzena i Jacek Płuciennikowie wraz z dziećmi.

W dzień Objawienia Pańskiego mieszkańcy Gminy Burzenin zawsze
tłumnie wychodzą na ulice Burzenina, aby dołączyć do barwnego Orszaku
Trzech Króli . To czas wspólnego śpiewania kolęd oraz modlitwy.
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Członkowie Koła Emerytów i Rencistów
świętowali na corocznym spotkaniu noworocznym.
Uroczystość odbyła się w Gminnym Domu Kultury
w Burzeninie w dniu 1 0.01 .201 9 r. dzięki wsparciu
gospodarza pani Katarzyny Kozieł – Dyrektora GDK i GBP
w Burzeninie.

Imprezę rozpoczęła przewodnicząca koła Barbara
Juśkiewicz, która złożyła wszystkim członkom i gościom
najserdeczniejsze noworoczne życzenia. Po oficjalnym
otwarciu uczestnicy spotkania częstowali się daniami
przygotowanymi przez członkinie koła.

Miłym akcentem spotkania było również wspólne
śpiewanie kolęd.

1 0 stycznia 201 9 roku gościl iśmy w Gminnym
Domu Kultury w Burzeninie pochodzącą z Mąkolic pod
Łodzią autorkę obrazów malującą ustami Agnieszkę
Sapińską.

Swoją drogę z malarstwem rozpoczęła w wieku
21 lat. Obecnie namalowała już prawie 700 obrazów.
Jej obrazy można oglądać na wystawach indywidual-
nych oraz zbiorowych, zarówno w kraju, jak i za granicą.
Maluje obrazy na płótnie stosując technikę olejną.
Jest członkinią Światowego Związku Artystów Malujących
Ustami i Nogami. Współpracuje z wydawnictwem
AMUN z siedzibą w Raciborzu.

Wśród zaproszonych gości znaleźl i się m. in. :
Małgorzata Płóciennik – Przewodnicząca Rady
Gminy Burzenin, Daniel Palma – radny powiatu,
Renata Tomaszewska – radna Gminy Burzenin,
Agnieszka Musialska – Dyrektor Gminnej Bibl ioteki
Publicznej w Klonowej, jak również sympatycy i przyja-
ciele bibl ioteki w Burzeninie.

Uczestnicy wernisażu, byl i zachwyceni
dziełami Pani Agnieszki. Jej dzieła niosą za sobą
wiele pozytywnych emocji . Wyrażając wdzięczność
w podziękowaniu za przybycie oraz za piękną ucztę
duchową na artystkę czekał „muzyczny upominek”
w wykonaniu Anety Piasecznej.

WWeerrnniissaażż oobbrraazzóóww

AAggnniieesszzkkii SSaappiińńsskkiieejj

WWssppóóllnnee kkoollęęddoowwaanniiee

ww GGmmiinnnnyymm DDoommuu KKuull ttuurryy

ww BBuurrzzeenniinn iiee

Corocznie na zakończenie okresu kolędowego
w burzenińskim Domu Kultury odbywa się Koncert
Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych, który w tym
roku odbył się 25 stycznia.

Przy wypełnionej po brzegi sal i widowiskowej
GDK wystąpili uczestnicy warsztatów wokalnych, muzy-
cznych oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Burzenina.

Gminny Dom Kultury w Burzeninie już po raz kolejny
jest organizatorem koncertu. Jest to także instytucja
kultury pod której skrzydłami działają zarówno orkiestra
jak i sekcja wokalno-instrumentalna. – Gdyby nie wspanial i ,
niezwykle utalentowani artyści wraz ze swoimi nauczy-
cielami-instruktorami Małgorzatą Kajzer-Kowalczyk,
Karolem Królewiczem i Rafałem Stefaniakiem, społecznie
zaangażowanymi w działalność kulturalną, wspólne
muzykowanie oraz dalsze przekazywanie dziedzictwa
kulturowego i muzycznego – ten koncert nigdy by się
nie odbył – mówi Dyrektor GBP i GDK Katarzyna Kozieł.
To dzięki ich miłości do muzyki, tradycji i kultury, a także
chęci jej przekazywania i pokazywania, mieszkańcy
Gminy Burzenin mogli uczestniczyć w tak pięknym
wydarzeniu.

Wśród zaproszonych gości, swoją osobą zaszczycili
nas: Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Burzenin –
Bogdan Patela, radni oraz sołtysi z Gminy Burzenin,
Skarbnik Gminy – Joanna Szmytka oraz ks. Dominik Herbeć.

Koncert był okazją do posłuchania i wspólnego
pośpiewania znanych, tradycyjnych polskich kolęd,
jak i poznania nowych, współczesnych piosenek o tema-
tyce świątecznej.



2 lutego 201 9 r. w Ochotniczej
Straży Pożarnej w Grabówce odbył się
uroczysty apel z okazji włączenia jednostki
OSP Grabówka do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego.

Meldunek o rozpoczęciu uroczy-
stości od st. kpt. Sławomira Osiewały przyjął st. bryg.
Albert Romek Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Sieradzu. Powitania zaproszonych
gości dokonał Prezes OSP Grabówka dh Jan Wojtyżak.
Następnie został przedstawiony rys historyczny jednostki
przez dh Stanisława Tądla. Zastępca Komendanta Powia-
towego Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu
st. kpt. Tomasz Łodo odczytał „Decyzję o włączeniu
jednostki Ochotn iczej Straży Pożarnej w Grabówce

do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego”, a uroczystego wręczenia
dokumentu na ręce dh Prezesa Jana Woj-
tyżaka dokonali: Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu
st. bryg. Albert Romek, Członek Zarządu

Głównego OSP RP w Warszawie dh Artur Sterna oraz
Wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak.

Kapelan strażaków Gminy Burzenin ks. Karol
Płóciennik udzielił błogosławieństwa jednostce, a oprawę
muzyczną uroczystości, zapewniła Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta z Burzenina pod batutą Rafała Stefaniaka.

Opracowała: Katarzyna Florczak

W dniu 03.02.201 9 roku w sali widowiskowej
Gminnego Domu Kultury w Burzeninie, odbyło się nieco-
dzienne wydarzenie.

Amatorska grupa teatralna ,,Amator” wystawiła
spektakl teatralny pt. „Dziś się nie napiję”. Była to dopiero
trzecia odsłona tego spektaklu, którego twórcą, jak
również odtwórcą jednej z głównych ról jest Piotr
Lipka, założyciel i pomysłodawca grupy. Mimo, że spe-

ktakl wystawiany był dopiero trzeci raz, odtwórcy pokazali
swoją grą wysoki kunszt aktorski.

Widowisko wzbogacone narracją oraz dużą pro-
jekcją dźwięku, wywołało spore emocje wśród widzów.
Spektakl od pierwszych chwil wzbudzał zainteresowanie
wśród zgromadzonej publiczności, co dało się zau-
ważyć licznymi oklaskami oraz podsumowująco owa-
cjami na stojąco.

Opracował: Roman Łebzuch

WWłłąącczzeenniiee jjeeddnnoossttkkii OOSSPP GGrraabbóówwkkaa ddoo KKSSRRGG
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1 4 lutego br. w Gminnym Domu Kultury
w Burzeninie odbył się spektakl teatralny dla wszystkich
chętnych dzieci z terenu Gminy Burzenin pt. „Pippi
Skarpetka”, w wykonaniu aktorów studia teatralnego
Krak-Art z Krakowa.

„Pippi Skarpetka” to nie tylko zabawna historia,
ale również ważna lekcja na temat bezpieczeństwa,
znaków drogowych oraz podstawowych zasad ruchu
drogowego.

Spektakl ukazuje również to, jak ważne jest
aby nawzajem się słuchać, uczyć się od siebie i przede
wszystkim szanować, bez względu na to, ile ma się lat.
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Kolejne ferie za nami. Gminna Biblioteka Publiczna
w Burzeninie także w tym roku nie pozwoliła się nudzić.
Gościła młodszych przyjaciół od 11 do 22 lutego w każdy
poniedziałek, środę i piątek.

Nawet jeśl i dzieciaki nie miały możliwości
zatracenia się w szaleństwie sportów zimowych, biblio-
teka zachęcała dość bogatą ofertą zajęć, gdzie każdy
milusiński z pewnością znalazł coś dla siebie i wybrał
zajęcia, które spełniły jego oczekiwania oraz były zgodne
z jego zainteresowaniami.

W szerokiej gamie zajęciowej znalazły się
zajęcia: artystyczne, sportowe, jak również intelektualne.
Podczas zajęć dzieciaki wykonywały prace z tale-
rzyków jednorazowych i włóczki, makaronu, nadawały

drugie życie T-shirtom, grały w kalambury, bawiły się
z gazetą, książką itp. Efektem ich pracy były przeróżne
konstrukcje, obrazki, postacie, które później zabrały
ze sobą do domu.

20 lutego br. nasi milusińscy pod okiem
doświadczonego inżyniera Damiana konstruowali ,
budowali, programowali i wprawiali w ruch roboty z zesta-
wów LEGO BOOST i EV3. Zajęcia miały charakter
typowo praktyczny, rozwijały kreatywność, zdolności
manualne, umiejętności techniczne, uczyły anality-
cznego myślenia oraz pracy w zespole.

Dziękujemy za liczny udział w czasie feri i
w bibl iotece, duże zaangażowanie w zajęcia i sporą
dawkę uśmiechu.



OOggóóllnnooppoollsskkii TTuurrnniieejj WWiieeddzzyy PPoożżaarrnnii cczzeejj

„„MMłłooddzziieeżż ZZaappoobbiieeggaa PPoożżaarroomm”” –– eettaapp ggmmiinnnnyy

27 lutego br. w Gminnym Domu Kultury w Burze-
ninie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej. Organizatorem eliminacji był Wójt
Gminy Burzenin Jarosław Janiak oraz Zarząd Oddziału
Gminnego Związku OSP.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwał
Komendant Gminny dh Zbigniew Kopka wraz z Komisją
ds. przeprowadzenia konkursów. W turnieju udział
wzięło 1 7 uczestników w dwóch grupach wiekowych:
I grupa wiekowa – uczniowie klas I-VI szkół podsta-
wowych (8 osób), I I grupa wiekowa – uczniowie szkół
podstawowych klasy VI I -VI I I oraz gimnazjum klasa I I I
(9 osób).

Konkurs przeprowadzony został w formie testu.
Uczniowie miel i do rozwiązania pytania z zakresu
wiedzy pożarniczej, pierwszej pomocy i histori i pożar-
nictwa.

Na zakończen ie Wój t Gminy Burzen in
Jarosław Janiak złożył gratulacje wszystkim uczestnikom
konkursu, podziękował opiekunom za przygotowanie

młodzieży do turnieju, a także wręczył nagrody i upominki
życząc zwycięzcom powodzenia w etapie powiatowym,
który odbędzie się 1 5 marca w siedzibie Komendy
Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. Kwalifikację
do tej fazy turnieju, uzyskują dwa pierwsze miejsca
z każdej grupy wiekowej.

A oto jak przedstawia się klasyfikacja końcowa:

I grupa wiekowa – uczniowie klas I-VI szkól podstawowych:
I miejsce: Justyna Ślązak
I I miejsce: Natal ia Wańdoch
I I I miejsce: Dominik Irla

I I grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych
klasy VI I -VI I I oraz gimnazjum klasa I I I
I miejsce: Fil ip Stolarczyk
I I miejsce: Łukasz Pośpiech
I I I miejsce: Jul ia Fil ipczak

Opracowała: Katarzyna Florczak
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Przedstawicielki piękniejszej części lokalnej społe-
czności spotkały się 1 marca 201 9 roku w Ośrodku
Rekreacyjnym „Zacisze” w Konopnicy, by celebrować
Dzień Kobiet.

Wszystkie przybyłe Panie powitał Wójt Gminy
Burzenin Jarosław Janiak, a następnie w towarzystwie
wszystkich obecnych panów, złożył serdeczne życzenia
i wzniósł toast.

Atrakcją wieczoru był Kabaret EWG, czyli Europejski

Wytwór Gminny z Doruchowa, który rozbawił wszy-
stkich do łez. Panie bawiły się przy dźwiękach muzyki
puszczanej przez dj-a Kaczora. Tego dnia nie mogło
zabraknąć słodkości w formie pysznego tortu, ufundo-
wanego przez Wójta Gminy Burzenin.

Zainteresowanie Dniem Kobiet napawa opty-
mizmem i pokazuje, że organizowanie tego rodzaju
spotkań integracyjnych ma sens, gdyż z roku na rok
impreza cieszy się dużym powodzeniem.

Tegoroczne spotkanie z okazji Dnia Kobiet
w Kole Emerytów i Rencistów odbyło się 4 marca w Gminnym
Domu Kultury w Burzeninie.

W spotkaniu w roli głównej uczestniczyły
kobiety, ale obecni byli także panowie – członkowie Koła.

Swoją obecnością zaszczycil i również Wójt
Gminy Burzenin Jarosław Janiak oraz przedstawiciele

sieradzkiego zarządu Koła. Nie zabrakło najserde-
czniejszych życzeń oraz kwiatów dla każdej z pań.

Uroczystość uświetniła młodzież z Zespołu
Szkół w Burzeninie, która zaprezentowała Paniom
kilka utworów muzycznych. Wszystko odbyło się w miłej
atmosferze, a wszyscy obecni z zachwytem przyglą-
dal i się występom.

DDzziieeńń KKoobbiieett ppeełłeenn hhuummoorruu

8 PIGUŁKA BURZENIŃSKA STYCZEŃ - CZERWIEC 2019



PPooddppiissaanniiee uummoowwyy ppaarrttnneerrsskkiieejj zz UUkkrraa iinnąą

11 marca 201 9 roku – to dzień, który wpisał się
w karty histori i naszej małej „Ojczyzny”, jaką jest
Gmina Burzenin wraz z jej mieszkańcami, jak również
w historię mieszkańców ukraińskiej Gminy Bilogiria.
W tym dniu w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie miało
miejsce uroczyste podpisanie Umowy o partnerskiej
współpracy pomiędzy Gminą Burzenin reprezentowaną
przez Wójta Gminy Burzenin Jarosława Janiaka oraz Przewo-
dniczącego Rady Gminy Bilogiria Vasyla Vasylowycha
Melnyka.

W spotkaniu uczestniczyl i : Z-ca Kierownika
Wiktor Polischuk, Sekretarz Rady Władimir Matwiets
oraz ukraińscy przedstawiciele poszczególnych okręgów,
jak również władze Gminy Burzenin: Z-ca Wójta
Arkadiusz Słupiński, Sekretarz Gminy Jerzy Białczak,
Skarbnik Gminy Joanna Szmytka oraz Radni Gminy Bu-
rzenin na czele z Przewodniczącą Rady Małgorzatą Płócien-

nik i Z-cą Przewodniczącego Rady Bogdanem Patelą.
Gmina Burzenin i Gmina Bilogiria podpisały

umowę partnerską w przekonaniu, że wzajemna
współpraca, przyczyni się do pogłębiania przyjaźni
pomiędzy mieszkańcami obydwu krajów i pielęgno-
wania wspólnych narodowych wartości. Partnerstwo
obejmuje w szczególności dziedziny funkcjonowania
administracj i lokalnej, edukacji i wymiany młodzieży,
kultury, ochrony środowiska, przedsiębiorczości, lokalnie
działających organizacji pozarządowych i innych grup
społecznych oraz ochrony zdrowia, turystyki, sportu
i wzajemnej promocji . Na bazie partnerstwa ustala się
możliwość ubiegania się o środki finansowe i rze-
czowe, mogące służyć realizacji celów i inicjatyw w obsza-
rach partnerstwa, w tym poprzez wzajemne wymiany
i wizyty.

W dniu 22.03.201 9 r.
w Puławach odbyły się Mistrzo-
stwa Polski Juniorek i Juniorów
do lat 20 w Podnoszeniu Ciężarów.

W rywalizacji wzięło
udział 200 zawodników z całej
Polski, wśród których znalazła
się zawodniczka trenera Kacpra
Trębacza z LKS BURZA BURZE-
NIN – Magdalena Szmytka.

Magda zakończyła rywa-
l izację ze srebrnym medalem
i wynikiem w dwuboju 1 44 kg –
65 kg w rwaniu i 79 kg w pod-
rzucie. Serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!
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W sobotnie popołudnie 6 kwietnia 201 9 roku
w Gminnej Bibl iotece Publicznej w Burzeninie odbyło
się spotkanie autorskie z Piotrem Lipką, który przybył
do nas ze swoim tomikiem wierszy pt. „Mowa Serca”.

Piotr Lipka – autor książki „Czas
ognia”, założyciel teatru „Amator”,
autor sztuki „Dziś się nie napiję" -
odtwórca głównej roli w tym spektaklu,
który mieliśmy okazję oglądać w burze-
nińskim Domu Kultury.

Poeta opowiedział zgroma-
dzonej publ iczności o początkach
swojej pisarskiej kariery, warsztacie
pracy oraz o tym, co było i jest dla
niego inspiracją do tworzenia poezji .
Zapoznał publiczność ze swoją twór-
czością recytując wybrane wiersze.

Pomogli mu w tym także jego znajomi: Aneta, Iwona,
Krzysztof i Tomasz. Wiersze przeplatane były piosen-
kami . Zwieńczeniem spotkania była recytacja prze-
pięknych i n iezwykle wzruszających wierszy m. in.

„Tatulek poczeka”, czy „Ostatni żoł-
nierz Matka”, skierowanych do rodziców
autora tomiku „Mowa Serca” oraz
utwór muzyczny zadedykowany wszy-
stkim Rodzicom pt. : „Cudownych
rodziców mam” w wykonaniu Anety.
Na zakończenie spotkania Dyrektor
GBP i GDK Katarzyna Kozieł podzię-
kowała autorowi wierszy za spotkanie
i wręczyła upominek. Po spotkaniu
można było nabyć tomik wierszy
i otrzymać autograf od samego
poety.

DDzziieeńń RReeggiioonnaallnnyy ww ZZeessppoollee SSzzkkóółł ww WWaasszzkkoowwsskkiieemm

29 marca 201 9r. po raz kolejny odbyły się
obchody Dnia Regionalnego organizowanego od kilku
już lat wspólnie ze Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich
Gminy Burzenin. Tym razem odbyły się one pod hasłem
„Ozdoby wielkanocne naszych babć”, będącego
częścią projektu pod nazwą: „Śladami polskiej wsi -
zwyczaje i tradycje”.

Członkinie Stowarzyszenia przeprowadziły war-
sztaty rękodzielnicze dla uczniów ZS Waszkowskie
oraz mieszkańców Gminy Burzenin i zaproszonych

gości w świetl icy OSP w Jarocicach. Uczestn icy
warsztatów miel i okazję wykonać prace wg własnego
pomysłu , korzystając z pomocy i rady doświadczo-
nych twórczyń ludowych. Warsztaty połączone były
z pokazem wykonywania tradycyjnych ozdób do deko-
racji palm wielkanocnych.

Spotkanie było okazją do przekazania tradycji
młodemu pokoleniu i integracji międzypokoleniowej.

Opracowała: Jolanta Lechowicz
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Pokaz Stołów Wielkanocnych organizowany
przez sieradzkie Starostwo Powiatowe przez 11 lat stanowi
przedsmak nadchodzących świąt i piękne nawiązanie
do polskiej tradycji .

W tym roku na wystawie, która odbyła się w sobotę
1 3 kwietnia, Gminę Burzenin reprezentowało Stowarzy-
szenie Kobiet Wiejskich Gminy Burzenin BMW.
Z roku na rok, pokaz stołów okazuje się sporą atrakcją
dla mieszkańców sieradzkiego regionu, którzy chętnie
przychodzą oglądać piękne nakrycia, jak również
skosztować tradycyjnych świątecznych potraw. Panie

ze Stowarzyszenia z terenu Gminy Burzenin, przygoto-
wały na tę okazję specjały kul inarne, m. in. pachnące
pieczenie, pasztety, pięknie zdobione ciasta, ozdoby
świąteczne itp.

W imprezie wzięl i udział także Wójt Gminy
Burzenin Jarosław Janiak, Przewodnicząca Rady
Gminy Burzenin Małgorzata Płóciennik, a także Dyrektor
GDK i GBP w Burzeninie Katarzyna Kozieł.

Wydarzeniem towarzyszącym był kiermasz
rękodzieła oraz występy artystyczne kapel i zespołów
muzycznych.
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Modlitwa za ojczyznę i akompaniament Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej z Burzenina towarzyszyły gminnym
obchodom Narodowego Święta 3 Maja, które corocznie
obchodzone jest w Burzeninie w sam dzień rocznicy.

Po nabożeństwie w asyście pocztów sztanda-
rowych, burzenińskiej orkiestry i mażoretek, wszyscy
uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik
Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Patriotyczna część obchodów rozpoczęła się
od odegrania hymnu państwowego, po którym z okoli-
cznościowym przemówieniem wystąpił Wójt Gminy Burzenin
Jarosław Janiak. W uroczystości udział wzięl i także
Zastępca Wójta Arkadiusz Słupiński, Przewodnicząca
Rady Gminy Burzenin Małgorzata Płóciennik, radni
gminy, pracownicy jednostek samorządowych, instytucji
kulturalnych, księża, chór kościelny, sołtysi, członkowie

klubów sportowych działających na terenie gminy, mie-
szkańcy i goście, nauczyciele wraz z uczniami oraz stowarzy-
szenie kobiet z KGW w Burzeninie, harcerze i strażacy
ochotnicy. Nie zabrakło również Wojska Polskiego, które
tradycyjnie w tym dniu pełniło wartę pod pomnikiem.

Obchody zakończył występ dzieci i młodzieży
uczestniczącej w zajęciach wokalnych odbywających
się w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie.

GGmmiinnnnee oobbcchhooddyy NNaarrooddoowweeggoo ŚŚwwiięęttaa 33 MMaajjaa



W dniu 1 5 maja br. Gminna Bibl ioteka
Publiczna oraz Gminny Dom Kultury w Burzeninie
gościły uczniów klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej
nr 1 53 z Łodzi, którzy przebywali na Zielonej Szkole
zorganizowanej w Spor-towej Osadzie – Burzenin.

Dzieci poznały tutejszą bibliotekę, obejrzały film
opowiadający o historii naszego regionu oraz integrowały
się poprzez zabawy. Mimo kapryśnej w tym dniu aury,
humory dopisywały.

OOggóóllnnooppoollsskkii TTyyddzziieeńń BBiibbll iiootteekk 22001199
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Co roku w dniach 8-1 5 maja trwa Ogólno-
polski Tydzień Bibl iotek, który w tym roku odbył się
pod hasłem „#bibl ioteka”.

Hasło XVI edycj i Tygodnia Bibl iotek, kryje
bardzo mocno utrwalone w świadomości społecznej
funkcje, jakie pełn ią bibl ioteki , czyl i n ieskończone
źródło wiedzy, miejsce spotkań, wydarzeń kulturalnych,
artystycznych oraz edukacyjnych. Hasło to łączy w sobie
wielowiekową tradycję z ciągłym poszukiwaniem
nowych użytkowników, którym znak # ułatwia dotarcie

do jej usług oraz zasobów, dzięki coraz to nowszym
technologiom.

Podczas Tygodnia Bibl iotek odwiedzi ła nas
grupa sześciolatków z burzenińskiego przedszkola,
którym Pani Sylwia opowiedziała o naszej Bibl iotece,
odpowiedziała na wszystkie nurtujące dzieci pytania
oraz przeczytała bajkę. Następnie Pani Dominika
zaprezentowała działanie drukarki 3D oraz wspólnie
z dziećmi wykonała zakładkę do książek.
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1 8.05.2019 roku w Dobrzycach odbył się XIX Die-
cezjalny Turniej Ministrantów w Piłkę Nożną o Puchar
Biskupa Kaliskiego.

Ministranci trenujący w KS Talent wyjechali
na turniej w którym udział wzięło 7 drużyn. Drużyna
naszych ministrantów zajęła w turnieju I miejsce.
Serdecznie gratulujemy!

Należy zaznaczyć, iż chłopcy byli już na dwóch
turniejach ministranckich w tym roku, na których niewiele
brakło do zajęcia pierwszego miejsca. Skład naszej
drużyny: Antoni Owczarek, Piotr Bednarek, Szymon
Płuciennik, Fi l ip Raj, Michał Nawrocki, Dawid Wlazły,
Karol Ludwicki, Dawid Ludwicki, Fi l ip Parszyk, Fabian
Nowak. Trenerem reprezentacji jest Maciej Nawrocki,
kierownikiem drużyny ks. Dominik Herbeć, a opiekunem,
a zarazem kierowcą Zygmunt Czekalik.

Opracował: Grzegorz Płuciennik

Zespół Szkół w Waszkowskiem już po raz
czwarty zorganizował Międzyszkolny Konkurs Wiedzy
Przyrodniczej, który odbył się 22 maja w Leśniczówce
Pyszków. W konkursie wzięło udział 8 szkół podsta-
wowych: SP w Waszkowskiem, SP w Brzeźniu, Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Barczewie, SP w Rychłocicach,
SP w Stolcu, SP w Godynicach, SP w Złoczewie i SP
w Klonowej.

Zadania konkursowe, oprócz tematów związanych
z ekologią, przyrodą i ochroną środowiska, dotyczyły znajomości
nazewnictwa łowieckiego i zwyczajów zwierzyny łownej.
Po wyrównanej rywalizacji I miejsce zajęl i uczniowie
SP w Klonowej, I I SP Rychłocicach, I I I SP w Stolcu.

Honorowy patronat nad konkursem objęl i :
Starosta Sieradzki Mariusz Bądzior, Wójt Gminy Brzeźnio

Dorota Kubiak oraz Wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak.
Jego współorganizatorami były: Wojskowe Koło Łowieckie
nr 422 „Wiarus” w Łodzi i Nadleśnictwo Złoczew.

Dodatkową atrakcją była konkurencja indywi-
dualna dla chętnych. Uczniowie prezentowali fragment
Księgi IV „Pana Tadeusza pt. „Dyplomatyka i Łowy”.
Zwyciężyły: Maria, uczennica SP w Godyncach,
Klaudia z SP w Złoczewie i Zuzanna z SP w Wa-
szkowskiem. Spotkanie uświetniło zwiedzanie Punktu
Edukacji Przyrodniczo – Leśnej znajdujący się na terenie
leśniczówki Pyszków. Delegacje szkół i zapro-szeni
goście, złożyli kwiaty i zapalili znicze na pobliskiej Mogile
Powstańców z 1 863 roku.

Opracowała: Dorota Walczak
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2 czerwca 201 9 roku na Rynku w Burzeninie
można było zasłuchać się w pięknych utworach granych
przez orkiestry dęte z naszego regionu. Udział w Prze-
glądzie Amatorskich Orkiestr Dętych zadeklarowało
9 orkiestr z terenu powiatu sieradzkiego: Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z Burzenina, Parafialno-Strażacka
Orkiestra Dęta z Unikowa, Orkiestra Dęta OSP z Brzeźnia,
Orkiestra Dęta OSP ze Złoczewa, Orkiestra Dęta
OSP z Brąszewic, Miejska Orkiestra Dęta OSP z Sie-
radza, Orkiestra Dęta OSP z Klonowej, Orkiestra Dęta
OSP z Godynic oraz Orkiestra Dęta Gminy i Miasta
Warta.

Przegląd rozpoczął się mszą świętą w kościele
parafialnym, a następnie przemarszem Orkiestr na miejsce

uroczystości. Następnie przybyłe Orkiestry wspólnie
wykonały „Marsza numer 1 ”, czyniąc zadość tradycji
wspólnego grania na otwarciu przeglądu.

W muzycznej imprezie udział wzięl i m. in. :
Paweł Rychlik – Poseł na Sejm, Dorota Więckowska
– radna wojewódzka, Mariusz Bądzior – Starosta
Powiatu Sieradzkiego, nadbryg. Albert Romek – Komen-
dant Powiatowy PSP w Sieradzu, podinsp. Wojciech
Kuśmirek Komendant Powiatowej Policj i w Sieradzu,
Artur Sterna – Członek Zarządu Głównego OSP,
Wiktor Baranowski – Prezes LGD-Przymierze Jeziorsko,
Gł. inż. Edward Sośniak – Przedstawiciel Kopalni
Węgla Brunatnego Bełchatów oraz wójtowie gmin
ościennych.

14 PIGUŁKA BURZENIŃSKA STYCZEŃ - CZERWIEC 2019

TTaarrgg ii RRoollnnoo -- OOggrrooddnnii cczzee ww KKoośścciieerrzzyynniiee

Organizowane na terenie ŁODR Oddział
w Kościerzynie Targi Rolno – Ogrodnicze cieszą się
od lat dużą popularnością.

Oprócz zaprezentowanych w dniach 25-26 maja
br. producentów i dystrybutorów środków, urządzeń,
sprzętu do produkcji rolniczej i ogrodniczej, koście-
rzyńskie targi, to także mnóstwo wydarzeń kulturalnych.
Przez dwa dni scena należała do kapel podwórkowych

i zespołów ludowych i biesiadnych. Gminę Burzenin
reprezentował Zespół Śpiewaczy MARJANKI.

Swoją obecność na targach zaakcentowały
członkinie KGW Szczawno oraz KGW Grabówka,
zachęcając do degustacji najsmaczniejszego - bo pol-
skiego jadła.
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Podczas imprezy wręczono Srebrne Medale
„Za zasługi dla pożarnictwa” Jarosławowi Janiakowi,
Sabinie Lubańskiej i Tomaszowi Pawlakowi. Odznaczenia
dokonali: Wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa
Łódzkiego druh Andrzej Weselski, Członek Zarządu
Głównego dh Artur Sterna i Członek Zarządu Woje-
wódzkiego Sławomir Janczak.

Po oficjalnym rozpoczęciu scena należała do gościa
specjalnego, czyli Zakładowej Orkiestry Górniczej Kopalni
Węgla Brunatnego „Bełchatów”, która swą piękną grą,
zachwyciła zgromadzoną w tym dniu publiczność.
W kolejnych występach mogliśmy podziwiać wykony
każdej z orkiestr, która miała do dyspozycji po 20 minut,
aby zaprezentować się z jak najlepszej strony i trafić
w upodobania muzyczne słuchaczy. Z tym zaś nie
było problemu, bo repertuar był bardzo urozmaicony.
Zabrzmiały przeboje muzyki rozrywkowej i poważnej,
marsze i tradycyjne przeboje. Orkiestrom dętym
podczas przeglądu często towarzyszą mażoretki. Nie

zabrakło ich również na tegorocznym przeglądzie.
Swój układ taneczny do utworu Speedy Gonzales,
zagrany przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Burzenina
pod batutą kapelmistrza Rafała Stefaniaka, zapre-
zentowała formacja burzenińskich mażoretek „Mała Astra”,
której instruktorem jest Anna Smolarek-Łągiewczyk.
Tuż przed wystąpieniem naszej orkiestry, wspaniałe
show zrobil i po raz pierwszy młodzi członkowie sekcji
rytmicznej działającej przy GDK w Burzeninie, którą
prowadzi Artur Obała.

Po wykonach pozostałych ośmiu Orkiestr, na zakoń-
czenie imprezy scena zapłonęła za sprawą kolejnego
gościa specjalnego, bardzo ognistej i energetycznej
rokowej Kapeli Strażackiej Państwowej Straży Pożarnej
w Sieradzu, której występ wywołał wiele pozytywnych
emocji i wzruszeń.

Celem zorganizowanego przeglądu była
prezentacja dorobku orkiestr, która daje możliwość
wspólnego muzykowania oraz okazję do kształtowania
charakterów młodych pokoleń.



Tradycyjnie w miejscowości Strumiany 8 czerwca
br. już po raz szósty odbył się Festiwal Mleka i Miodu
i towarzysząca mu Parada Kół Gospodyń Wiejskich.

W ramach imprezy o godz.11 :00 na stadionie
GOSiR w Strumianach, odbył się pokaz Futbolu Amery-
kańskiego, przeprowadzony przez drużynę Wilków
Łódzkich - reprezentantów województwa łódzkiego
w najwyższej klasie rozgrywkowej Ligi Futbolu Amerykań-
skiego w Polsce.

Po popołudniu, wielbiciele muzyki mieli okazję
posłuchać koncertów gwiazd, m. in. legendę polskiego

rocka, goszczącą pół wieku na polskiej scenie muzycznej
– grupę Trubadurzy i ich niezapomniane przeboje oraz
gwiazdy polskiej muzyki disco polo. O najlepsze
doznania muzyczne zadbali : Marcus P, Exaited oraz
zespół Extazy. Zanim jednak gwiazdy disco polo opa-
nowały scenę, swoje umiejętności wokalne i taneczne
zaprezentowały dzieci i młodzież działająca przy Gminnym
Domu Kultury w Burzeninie oraz formacja mażore-
tkowa „Mała Astra”, Zespół Tańca Ludowego i Zespół
Śpiewaczy MARJANKI. Imprezę uświetni l i również
sieradzcy rockmeni z OVO NA LUDOWO.
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Podczas festiwalu zaszczyciło nas grono znako-
mitych gości. „Przyjaciele Burzenina” wśród których
znaleźl i się: Michał Seweryński – Wicemarszałek
Senatu, w imieniu Posła Piotra Polaka radna wojewódzka
Dorota Więckowska, Piotr Ciepłucha – Dyrektor Wydziału
Rodziny i Polityki Społecznej, Wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Łódzkiego – Krzysztof Ciebiada,
Starosta Powiatu Sieradzkiego Mariusz Bądzior,
Przewodnicząca Rady Powiatu Sieradzkiego – Olga
Kołoszczyk, przedstawiciel PGE – Witold Tąpała, a ta-
kże przedstawiciele mleczarń Magdalena Dzimińska
– Dyrektor handlowy OSM Wart-Milk Sieradz, Prezes
SDM Wieluń – Marek Kapica, Elżbieta Labryszewska
– Prezes Rolniczo-Pracowniczej Spółdzielni Mleczarskiej
Szczerców, Arkadiusz Podsiadły reprezentujący PPH

„Zarębski”, Piotr Bednarski – przedstawiciel pszczelarzy
oraz reprezentanci Wilków Łódzkich, zostali obdarowani
przez Wójta Gminy Burzenin Jarosława Janiaka
rękodzielniczymi pamiątkami i symbolicznym słoikiem
miodu.

Kulinarne pyszności nie tylko mleczne i miodowe,
zapewniło około 30 stoisk Stowarzyszeń i Kół Gospo-
dyń Wiejskich z terenu całego województwa. W trakcie
imprezy, panie z kół gospodyń wiejskich i stowa-
zyszeń miały okazję wykazać się w konkursie na naj-
lepszy sernik, napój na bazie miodu i gadżet promujący
nasz festiwal. Najlepszy sernik upiekły panie z KGW
Gronów-Rokitowiec oraz panie z KGW Witów, II miejsce
przypadło KGW Prażmów, a I I I KGW Kolorowe Wianki
z Gminy Brąszewice.
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W konkursie na najlepszy „Napój na bazie
miodu” na I miejscu uplasowało się KGW Grójec Wielki
z Gminy Złoczew, na I I KGW Szczawno, a I I I miejsce
ex aequo należało do KGW Wola Będkowska i Stowa-
rzyszenie Nasza Przyszłość z Gminy Brzeźnio. Natomiast
najpiękniejszy gadżet, promujący imprezę należał
do KGW Strumiany, I I miejsce zajęło KGW Gra-
bówka, a I I I KGW Marianów.

Po raz pierwszy na boisku w Strumianach
pojawiła się największa w Polsce patelnia plenerowa
na której przygotowano smaczne potrawy. Ponadto

organizatorzy przewidziel i l iczne konkursy dla dzieci
i dorosłych, tj . : dojenie krowy, ujeżdżanie byka, picie
mleka na czas, casch machine, czy mini zawody
dronowe. Przygotowano też pokaz szybowca i lot
balonem na uwięzi. Publiczność mogła wziąć udział
w losowaniu kuponów i wygrać atrakcyjne nagrody.
Swoją obecność po raz pierwszy mocno zaakcento-
wała grupa motocyklistów z Burzenina. Dla najbardziej
wytrwałych uczestników imprezy zaplanowano pokaz
niespodziankę oraz zabawę taneczną z udziałem zespołu
Technix.



Walerian Olszowski należy do linii starszej
Olszowskich. Była to najzamożniejsza linia Olszo-
wskich, trzymająca od drugiej polowy XVI I wieku
wieś gniazdowa Olszowę, a jej genealogia udokumen-
towana jest do czasów współczesnych.

Kontynuatorem lini i starszej Olszowskich
był wspomniany wyżej Walerian. Z początku służył
wojskowo, w chorągwi Stanisława Branickiego,
starosty chęcińskiego, a później również pod rozkazami
Stanisława Żółkiewskiego i Stanisława Koniecpolskiego.
Jako pierwszy z rodziny osiągnął urząd senatorski,
zostając w roku 1 649, na rok przed śmiercią,
kasztelanem spicymierskim. Była to niska, drążkowa
kasztelania, nadawana zwykle przedstawicielom
średniej szlachty. Z faktu, że pierwszym jego
urzędem osiągniętym w roku 1 635 kiedy miał 48
lat i pierwszym urzędem Olszowskich w ogóle,
było skromne podstolstwo wieluńskie, można
odnieść wrażenie, że chciano uhonorować jego
osobę, lecz wywodząc się z drobnej szlachty nie
od razu mógł konkurować w rodzinnej ziemi z lokal-
nymi potentatami.

Kolejnym Urzędem Waleriana było w 1 641
roku tytularne już wówczas podkomorstwo wendeń-
skie, nadawane zazwyczaj zasłużonym żołnierzom.
Jednak z czasem pozycja jego rosła, skoro
został senatorem, nie mając wśród przodków
żadnych urzędników. Wśród posiadłości Waleriana
znajdowało się zapewne Posiadłowo lub inna,
pobliska wieś w parafi i Ujazd w powiecie brze-
zińskim, w której rezydował przynajmniej do początku
lat dwudziestych XVI I wieku, Przełomem w jego
życiu było uzyskane przed rokiem 1 630 od
Denhoffów dzierżawy starostwa wieluńskiego,
którą utrzymywał co najmniej do roku 1 646.
Starostą grodowym wieluńskim był od 22 marca
1 629 do 2 maja 1 634 Kacper Denhoff, wojewoda
dorpacki, żonaty z Anną Aleksandrą Koniecpolską,
krewną żony Olszowskiego, a następnie do 1 654
roku, jego syn Stanisław Denhoff, właściciele
Ujazdu. Zapewne dzięki dochodom z dzierżawy
wieluńskiej własnością Waleriana Olszowskiego
stały się w powiecie sieradzkim Niechmirów,
Wolnica Niechmirowska, Jarocice, Nieczuj, Miętka
Dąbrowa i Leszczyn (Łeszczyn) oraz części
Wielkiego i Małego Stolca (parafia w miejscu)
w kolokacji ze Skrzyńskimi.

Olszowski ożenił się początkowo w naj-
bl iższym sąsiedztwie, z Dorotą Brzustowską
z Brzustowca w powiecie brzezińskim, która zmarła
w pierwszym roku małżeństwa. Drugi związek
Waleriana, zawarty przed rokiem 1 61 9, był już
bardzo dobry, jak na jego niską kondycję, ponieważ
ożenił się z Zofią, córką Krzysztofa Dunina
ze Skrzynna h. Łabędź i Zofi i z Koniecpolskich
(zmarłą w 1 671 roku). Wydaje się, że to małżeństwo
stało się kluczem do jego późniejszej kariery.
Miał z Duninówną dość liczne potomstwo -
szesnaścioro dzieci, z których wieku dorosłego
dożyło co najmniej ośmioro.

Zdjęcie nr 1 .

Metryka Koronna Władysława IV Wazy, AGAD
w Warszawie, kanclerstwa Jakuba Zadzika.
Warszawa 21 marca 1 635 roku. Król nadaje urząd
podstolego wieluńskiego Walerianowi Olszowskiemu.

Dzieje Niechmirowa cz. III

OLSZOWSCY - LINIA STARSZA
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Zdjęcie nr 2.

Drewniany kościół parafialny w Stolcu z 1 796 roku
wraz przybudowaną kaplicą Olszowskich.

Materiały zebrał i opracował: mgr inż. Krzysztof Wysota
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Zdjęcie nr 3.

Nagrobek z kaplicy Olszowskich w kościele
parafialnym w Stolcu z 1 796 r. Rysunek Stanisław
Barcikowski, Tygodnik I lustrowany.

.
Skład gości na pogrzebie Waleriana

(zmarł w 1 650 roku) potwierdza fakt, że stosunki
majątkowe, towarzyskie i będące ich rezultatem
związki małżeńskie tej generacji starszej l ini i
Olszowskich weszły na znacznie wyższy poziom
niż koligacje poprzednich pokoleń. Olszowscy
wkroczyli bowiem w sferę zamożnej, urzędniczej
szlachty senatorskiej o aspiracjach magnackich,
obejmując prestiżowe urzędy i dygnitarie, dzirżąc
bogate starostwa. Zostali dworzanami królewskimi.
Spokrewnial i się bezpośrednio lub pośrednio
z szeregiem domów senatorskich jak Duninowie,
Koniecpolscy, Biskupscy, Sokołowscy, Szczawińscy,
Wołuccy, Kobirzyccy, Działyńscy, Karnkowscy,
Denhoffowie, Szembkowie, Męcińscy. Te koligacje
i splendory, uzyskane częściowo dzięki życzliwemu
poparciu krewnych, w tym szczególnie możnych
Koniecpolskich i Denhoffów, znalazły wyraz
w randze społecznej małżeństw kolejnych pokoleń
Olszowskich, a także w zbudowaniu potęgi rodowej
ich kuzynów Załuskich.

Był człowiekiem cieszącym się szacunkiem
i powagą otoczenia, przy tym niezwykle zaradnym,
umiejętnie lecz uczciwie, pomnażającym swój
majątek. Bardzo wysoka pozycja społeczna i majątkowa
jego synów, spowodowała, że pozostały po nim
liczne ślady materialne: portret przechowywany
obecnie w pałacu biskupim w Kielcach oraz
marmurowy nagrobek w kościele parafialnym
w Stolcu, uprzednio znajdujący się w murowanej
kaplicy grobowej dobudowanej do drewnianego
kościoła, staraniem prymasa Andrzeja Olszowskiego,
fundatora owego nagrobka. Z Walerianem też można
chyba łączyć rel ikty kamiennych fundamentów
w istniejącym do dziś dworze w Olszowie,
położonym na wysuniętym cyplu rozlewisk rzeki
Pańkówki oraz „kamienicę za mostem ku ostrowiu”
wspominaną w 1 635 roku w Niechmirowie przez
Pstrokońskiego. Posiadał też dom w Kaliszu przy
ulicy Piskorzewskiej.
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Z miłości do jazdy na jednośladach, w Burz-
eninie powstała nieformalna grupa motocyklowa.

Na terenie gminy Burzenin i w jej okolicach
nie brakuje użytkowników motocykli . Ich właściciele
co jakiś czas organizują „wypady” na krótkie lub
dłuższe trasy turystyczne. To, że podróż na dwóch
kółkach może być niezłą frajdą, nie trzeba nikomu
udowadniać. Jeszcze większą radość dają wypady
motocyklistów w większej i lości uczestników.
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Podczas jednego z majowych spotkań, zawiązała
się grupa ponad piętnastu ochotników, która chce się
spotykać na wspólnych eskapadach i nie tylko. Moto-
cykliści zdecydowali się na zakup koszulek z nadrukiem
identyfikującym grupę i herbem Burzenina. Pierwszy raz
zaprezentowali się na tegorocznym Festiwalu Mleka
i Miodu w Strumianach, a towarzyszyli im koledzy z Sieradza.

Głównym celem grupy jest stworzenie pewnej
społeczności, która chce się spotykać i integrować,
promując jednocześnie Gminę Burzenin. Co ważne
chcą podróżować bez szaleństwa i popisywania się,
przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa

dla siebie i innych użytkowników dróg. Wspólne spotka-
nia i wyjazdy mają być okazją do dyskusji i wymiany
poglądów na temat pasj i , jaką są motocykle.

Status grupy jest otwarty, przyłączyć może się
każdy, kto posiada motocykl, potrafi z niego rozważnie
korzystać oraz lubi podróżować w większym gronie.
W grupie nie ma sztywnych przedziałów wiekowych.
Mogą przynależeć osoby starsze i młodsze niezależnie
od miejsca zamieszkania. Mile widziane są także
kobiety.

Opracował: l ider grupy Błażej Wrociński

DDoorroocczznnyy ppooppiiss uucczznniióóww sseekkccjj ii iinnssttrruummeennttaa llnneejj
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Popis swoich muzycznych umiejętności dal i
podczas dorocznego koncertu, zorganizowanego
1 4 czerwca br. w sali widowiskowej GDK w Burzeninie,
uczniowie sekcji instrumentalnej, którą od kilku lat
prowadzi nauczyciel Małgorzata Kajzer-Kowalczyk.

Dzieci i młodzież zaprezentowały się swoim
najbliższym rodzicom, rodzeństwu, babciom i dziadkom.
Wśród zaproszonych gości znaleźl i się również Wójt
Gminy Burzenin Jarosław Janiak oraz Dyrektor GBP
i GDK w Burzeninie Katarzyna Kozieł.

Popołudniowy występ uczniów gry na keyboardzie
i pianinie wzbudził piękne emocje i moc wzruszeń.
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W świąteczny czwartek 20 czerwca 201 9 r.
na stadionie GOSiR w Strumianach, sympatycy piłki
siatkowej plażowej rywalizowali ze sobą w organizo-
wanym już po raz XVI I Ogólnopolskim Turnieju
Siatkówki Plażowej Nocą.

Zawody przyciągnęły 68 zespołów z całego
województwa łódzkiego. Eliminacje mężczyzn rozpo-
częły się od godz. 1 0:30, kobiet od 1 4:00, a turniej
główny od 22:00.

Wyniki turnieju kobiet:

1 . Agnieszka Wołoszyn, Joanna Kujawska
2. Maria Woźniczka, Magdalena Woźniczka
3. Agnieszka Sitko, Natal ia Semenicka
4. Weronika Fil ipczak Małgorzata Rzepka
Wyniki turnieju mężczyzn:

1 . Michał Koryciński, Sylwester Janek
2. Maciej Walczak, Wojciech Sumara
3. Patryk Smyrski, Bartosz Kopytnik
4. Franciszek Jachowicz, Szymon Karnkowski

Opracował: Aleksander Kowalski

1 6.06.201 9 roku na boisku GOSiR w Stru-
mianach, rozegraliśmy kolejny już turniej młodych piłkarzy
z seri i Talent Cup.

Zagral iśmy już po raz czwarty. Rozegral iśmy
30 spotkań, na trzech boiskach, w dwóch grupach
z rocznika 2008 i młodsi - Liga mistrzów i Liga
Europy. W turnieju uczestniczyło 1 50 zawodników
z 12 drużyn. Pogoda dopisała. Wszyscy wyjechali od nas
zadowoleni i obiecali, że z ochotą przyjadą do nas za rok.

Dziękujemy naszym sponsorom, za dofinan-
sowanie turnieju. Do zobaczenia za rok na „V Talent
Cup" Burzenin.

A oto jak przedstawiają się wyniki IV Talent
CUP 201 9:
Liga Mistrzów:

1 . Warta Sieradz 1
2. LZS Brąszewice
3. Talent Burzenin 1
4. MKS Zduńska Wola 1
5. Włókniarz Pabianice 1
6. Warta Sieradz 2
Liga Europy:

1 . Czarni Rząśnia
2. MKS Zduńska Wola 2
3. Warta Sieradz 2bis
4. Iskra Stolec
5. Włókniarz Pabianice 2
6. Talent Burzenin 2

Opracował: Grzegorz Płuciennik

IIVV TTuurrnniieejj MMłłooddyycchh PPii łłkkaarrzzyy „„TTaalleenntt CCuupp BBuurrzzeenniinn””
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Uroczystości rocznicowe 100-lecia istnienia i działal-
ności jednostki odbyły się 22 czerwca 201 9 roku na placu
przed strażnicą OSP w Niechmirowie.

Obchody rocznicowe zainaugurowano mszą
świętą w intencji strażaków w Kościele w Niechmirowie,
a następnie poprzez dostojny przemarsz orszaku druhów
i druhen, złożenie raportu przez dowódcę uroczy-
stości oraz wciągnięcie flagi państwowej na maszt.
Przybyłych gości przywitał prezes OSP Niechmirów
dh Franciszek Niepiekło, a kronikę OSP w Niechmi-
rowie odczytał dh Damian Wika.

Ważnym punktem uroczystości było poświęcenie
przez ks. prałata Zbigniewa Stefańskiego – pamiątkowej
tablicy, którą ufundowało Kółko Rolnicze w Niechmirowie.
Symbolicznego aktu przecięcia wstęgi dokonali prezes
OSP Niechmirów oraz Członek Zarządu Kółka Rolniczego
w Niechmirowie – Marian Białek.

Najważniejszą częścią uroczystości były dekoracja
sztandaru jednostki „Złotym Znakiem Związku OSP
RP”, którego dokonał dh Artur Sterna – Członek Zarządu
Głównego Związku OSP oraz dh Mirosław Jasiak –
Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Burzeninie
oraz wręczenie odznaczenia „Wzorowego Strażaka”

dh Jakubowi Gruszczyńskiemu i dh Marcinowi Nawrotowi.
Z okazji Jubileuszu Rada Powiatu Sieradzkiego

nadała tytuł honorowy „Zasłużony Dla Powiatu Sieradzkiego”
Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechmirowie. Stosowny
dokument odczytał i odznaczenia dokonał Członek
Zarządu Powiatu Sieradzkiego Tomasz Baliński.

Druhowie strażacy Jednostki OSP w Niechmirowie
uhonorowali ze swoich szeregów: dh Władysława Maciejew-
skiego, dh Andrzeja Maciejewskiego i dh Franciszka
Niepiekło, statuetkami „Za pomoc i zaangażowanie
na rzecz Jednostki OSP Niechmirów”, które wręczyli
dh Daniel Wika i dh Krzysztof Wysota.

Po części oficjalniej organizatorzy zaprosil i
zebranych gości, druhów ze wszystkich jednostek OSP
z terenu gminy i strażaków z jednostek zaprzyjaźnionych,
a także wszystkich uczestników Jubileuszu na piknik
strażacki, przy muzyce i akompaniamencie Andrzeja
Maciejewskiego.

Zarządowi i Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej
z Niechmirowa życzymy niesłabnącego entuzjazmu
w niesieniu pomocy innym na kolejne 1 00 lat, a także
by służba drugiemu człowiekowi, była zawsze źródłem
osobistej satysfakcji i społecznego uznania.



W niedzielę 30 czerwca 201 9 r. osiem męskich
drużyn strażackich z gminy Burzenin, stanęło do rywalizacji
w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta
pożarnicza 7x50m z przeszkodami.

Rodziny i przyjaciele zagorzale kibicowali
wszystkim, którzy zmagali się z czasem. Komisję
sędziowską powołał Zarząd Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Burzeninie, spośród członków OSP
Gminy Burzenin. Sędzią głównym zawodów był kpt.
Nikodem Balcerzak.

Na zawodach w ćwiczeniu bojowym wzięła udział
również kobieca drużyna z OSP Burzenin z wynikiem
łącznym 73,1 pkt.

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia
się następująco:

1 . OSP Szczawno z wynikiem łącznym 1 05,5 pkt.
2. OSP Grabówka z wynikiem łącznym 1 20,9 pkt.
3. OSP Burzenin z wynikiem łącznym 1 26,8 pkt.
4. OSP Strzałki z wynikiem łącznym 1 31 ,0 pkt.
5. OSP Prażmów z wynikiem łącznym 1 32,7 pkt.
6. OSP Wola Będkowska z wynikiem łącznym 1 36,2
pkt.
7. OSP Kamionka z wynikiem łącznym 1 49,7 pkt.
8. OSP Niechmirów z wynikiem łącznym 1 70,4 pkt.

Opracowała: Katarzyna Florczak
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Wakacje to okres, gdy tradycyjnie zaplanowane
zostało wykonanie zadań mających poprawić komfort
pracy uczniów i nauczyciel i .

N ie mogło być inaczej w gminie Burzenin,
gdzie w SP w Burzeninie w miesiącach wolnych od nauki,
trwało kilka większych inwestycji . Zakres inwestycji
obejmował prace w salach dydaktycznych na parterze

szkoły, rem on t łazi en ki oraz wym i an a oświ etl enia
na piętrze budynku.

Warto wspomnieć, że od lipca ruszył także
remont pomieszczeń w budynku Przedszkola w Burze-
ninie, gdzie ma powstać gabinet stomatologiczny prze-
znaczony do użytku dzieci i młodzieży, uczęszczającej
do burzenińskich szkół.
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