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Najważniejsze Uchwały Rady Gminy
w  2018 roku

Pracownicy Urzędu Gminy w Burzeninie

w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla OSP w Burzeninie na zakup motopompy wysokiej wydajności oraz 
używanego samochodu pożarniczego lekkiego (Nr XXXVIII/261/18, Nr XXXVIII/262/18);
w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach 
publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Burzenin (Nr XXXIX/266/18);
w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pn. „Utrzymanie 

zieleni przydrożnej na drogach powiatowych na terenie Gminy Burzenin” (Nr XXXIX/267/18);
w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2022 dla 

Gminy Burzenin (Nr XXXIX/268/18);
w sprawie: wyrażenia woli i zabezpieczenia środków finansowych  na udzielenie pomocy 
finansowej w realizację zadania „Przebudowa drogi na odcinku Niechmirów-Wolnica 
Niechmirowska – granica Powiatu Sieradzkiego” (Nr XXXIX/271/18);
w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu 
Policji w Złoczewie (Nr XL276/18);
w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, 
psychologów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Burzenin (Nr XL/280/18);
w sprawie: podziału Gminy Burzenin na stałe okręgi wyborcze i obwody głosowania, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych, i siedzib obwodowych komisji 
wyborczych (Nr XL/281/18, Nr XL/282/18);
w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Burzenin (Nr XL/283/18);
w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Burzenin absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2017 rok (Nr XLIV/300/18);
w sprawie: przyjęcia „Regulaminu dofinansowania zadania polegającego na usuwaniu 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Burzenin” (Nr XLIV/303/18);
w sprawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Burzenin na 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” (Nr XLIV/304/18);
w sprawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
znajdujących się na terenie Gminy Burzenin” (Nr XLIV/305/18).

           Opracowała: Marlena Nawrocka

Karolina Wieczorek – Sekretarka

Najważniejsze zadania:

 

• prowadzenie spraw kancelaryjnych;

• przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji,

 prowadzenie jej ewidencji;

• obsługa centrali telefonicznej, skrzynki pocztowej e-mail

 urzędu, oraz systemu ePUAP;

• przyjmowanie interesantów;

• obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta;

• przygotowywanie ewidencji czasu pracy i planu urlopów

 pracowników.

Kontakt:

tel.: 43  821 40 95, 43 821 40 87

e-mail: ugburzenin@ugburzenin.pl
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Drodzy Państwo, 

 Na wstępie pragnę podziękować Państwu za liczny udział w naszym dorocznym, już 

piątym  „Festiwalu Mleka i Miodu”. Impreza cieszy się ogromną popularnością i jest już dobrze 

rozpoznawalną marką Województwa Łódzkiego! Obecnie trwają przygotowania do jej kolejnej, 

przyszłorocznej edycji.

 Niezależnie od kwestii kultury i promocji, Gmina prowadzi szereg działań w celu 

skutecznego poszukiwania środków dofinansowania. W pierwszej połowie roku pozyskaliśmy 

kolejne 112 tys. zł na inwestycję drogową w Waszkowskiem, 32 tys. zł na sprzęt dla strażaków 

z Ministerstwa Sprawiedliwości, 15 tys. zł dla OSP w Grabówce z Urzędu Marszałkowskiego, 

5 tys. zł na dalszy remont świetlicy w Prażmowie, 5 tys. zł na imprezę dożynkową, 25 tys. na 

realizację siłowni zewnętrznej na stadionie z Ministerstwa Sportu. Jesteśmy również na 

wysokim, IV miejscu listy dotyczącej dofinansowania w kwocie 170 tys. zł zagospodarowania, 

odwodnienia i pokrycia kostką obecnie nieutwardzonego placu przy Urzędzie Gminy. Po podpisaniu umowy prace realizowane 

będą w przyszłym i kolejnym roku. 

 Najistotniejszymi sprawami, które obecnie są przez nas poruszane to budowa nowych studni  i nowej stacji uzdatniania. 

Kosztorys tej inwestycji opiewał na ok. 3,2 mln. zł. Najniższa i wybrana oferta opiewała na niespełna 4,7 mln. Najdroższa była 

dwukrotnie wyższa niż szacunek. Prace przy tej inwestycji już trwają, niemniej smuci nas mocna tendencja wzrostu cen, gdyż 

ogranicza to możliwości szybkiej realizacji wszystkich zamierzeń i planów. Prace przy studniach już trwają, a odbiór stacji jest 

zaplanowany na połowę przyszłego roku.

 Prócz stacji i ujęć, w najbliższych kilkunastu miesiącach wykonamy też nowe nitki wodociągowe na Strumianach 

i w Majaczewicach, zakupimy agregat prądotwórczy do zasilania stacji uzdatniania w Grabówce, wykonamy zdalny monitoring 

ilości wody oraz wybudujemy odcinek kanalizacji na burzenińskim Zamłyniu. Przypomnę, iż na wszystkie zadania wodociągowe 

i kanalizacyjne pozyskaliśmy 2 mln dotacji ze środków PROW. 

 Podobnych, a nawet wyższych wzrostów cen doświadczyliśmy podczas postępowań na wykonanie odcinków dróg 

w Strzałkach i w Waszkowskiem, i choć miało to wpływ na opóźnienie w przystąpieniu do prac – budowy już są w trakcie 

realizacji. Ich zakończenie jest zaplanowane na koniec sierpnia (Waszkowskie) i koniec października (Strzałki).

 Bardzo dobrą w ostatnim okresie informacją jest też ta o akceptacji naszego wniosku do Ministerstwa Cyfryzacji 

i realizacji przyłączeń naszych szkół do szybkiego internetu światłowodowego (prędkość min. 100 mb/s, pobieranie i wysyłanie). 

W tym celu budowane są nowe linie światłowodowe. Gmina nie dokłada do tej inwestycji ani złotówki. Co więcej, w następnym 

etapie będzie możliwość przyłączania odbiorców indywidualnych (prędkość nie mniejsza niż 30 mb/s).

 W okresie wakacyjnym będą również prowadzone prace przy remoncie parteru Szkoły Podstawowej w Burzeninie 

i malowanie w szkole w Waszkowskiem. Z prac remontowych – własnymi siłami wykonaliśmy łazienkę w świetlicy w Wolnicy 

Niechmirowskiej, magazyn na żywność przy budynku GOPS, remont pomieszczeń urzędu. Następne prace będą też dotyczyć 

wykonania sufitu w świetlicy w Ligocie, wymiany okien w budynku w Woli Będkowskiej. Straż w Szczawnie zyskała nowy blask 

przez remont schodów, wykonanie podjazdu i remont świetlicy, a na placu przed budynkiem w Kamionce będzie położona kostka. 

O środki na kostkę w kwocie 50.000,- zł zawnioskowano do Lokalnej Grupy Działania. 

 Pozytywną rekomendację o dofinansowaniu doczekał się również remont kościoła w Burzeninie (niespełna 50 tys. zł), 

organizacja przyszłorocznego Przeglądu Orkiestr Dętych (30 tys. zł) przez nasz Dom Kultury oraz zgrupowanie dla naszych 

małych piłkarzy z Klubu „TALENT” (10 tys. zł).  

 Tradycyjnie, na podsumowanie – zapraszam na uroczystość tradycyjnych Dożynek Gminnych, które tym razem odbędą 

się w Waszkowskiem w ostatnią sobotę sierpnia.

        Pozdrawiam serdecznie, 
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Główne inwestycje Gminy Burzenin w 2018 r.
1. Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej 

w gm. Burzenin poprzez:

1) budowę Stacji Uzdatniania Wody w m. Prażmów,

2) budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Burzenin ul. 

Zamłynie,

3) budowę sieci wodociągowej w miejscowości Strumiany 

ul. Widawska,

4) budowę s iec i  wodociągowej  w mie jscowości 

Majaczewice,

5) wykonanie zasilania awaryjnego stacji wodociągowej 

w miejscowości Grabówka,

6) wykonanie pomiaru poziomu wody w zbiornikach wody 

w miejscowości Grabówka.

Wartość inwestycji  5 127 000,00 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej z PROW  2 000 000,00 zł.

Inwestycja realizowania w latach 2018 – 2019.

2. Przebudowa dróg gminnych w m. Waszkowskie poprzez:

1) przebudowę drogi gminnej Waszkowskie – Jarocice wraz 

z elementami szerokopasmowej infrastruktury 

teleinformatycznej,

2) przebudowę drogi gminnej Waszkowskie – Nieczuj wraz 

z elementami szerokopasmowej infrastruktury 

teleinformatycznej.   

Wartość inwestycji  1 730 000,00.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej z PROW  190 000,00 zł.

Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego, 

pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych 

na dojazd rolników do gruntów rolnych 118 000,00 zł.

3. W bieżącym roku zostanie przebudowane w m. Strzałki 

skrzyżowanie drogi gminnej Strzałki – Zarośle z drogą 

powiatową na dł. 130 mb. w  stronę m. Zarośle w zakresie 

budowy nawierzchni asfaltowej, odnowienie rowów, 

wykonanie poboczy i zjazdów do posesji.

4. Gmina Burzenin znajduje się na obszarze objętym budową 

nowoczesnej światłowodowej sieci umożliwiającej dostęp do 

szerokopasmowego Internetu. W miesiącach lipiec i sierpień 

br. do Zespołu Szkół w Burzeninie i w Waszkowskiem 

zostaną wykonane  przyłącza światłowodowe symetrycznego 

Internetu światłowodowego o przepustowości 100 mb/s 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) 

na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp 

do szybkiego Internetu” Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie 

terytor ia lnych różnic  w możl iwości  dostępu do 

s z e r o k o p a s m o w e g o  I n t e r n e t u  o  w y s o k i c h 

przepustowościach”. 

Opracował: Jerzy Białczak
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Wakacje to okres, gdy tradycyjnie zaplanowane zostało 

wykonanie najważniejszych zadań w szkołach, aby poprawić 

komfort pracy uczniów i nauczycieli. 

W ZS w Waszkowskiem, wykonano  remonty, polegające na 

wypełnianiu ubytków w ścianach, prace malarskie głównie 

korytarzy, pomieszczeń klasowych i sufitów oraz szatni, bieżące 

naprawy konserwatorskie, jak również wykonano przyłącze 

światłowodowe symetrycznego Internetu światłowodowego oraz 

poszerzono i wymieniono bramę wjazdową do szkoły.

W ZS w Burzeninie prace polegały, m.in. na ułożeniu płytek 

w ciągach komunikacyjnych, pracach malarskich szkolnych 

korytarzy, klas oraz wymiana stolarki drzwiowej oraz wykonanie 

przyłącza światłowodowego symetrycznego Internetu 

światłowodowego. 

Prace były możliwe dzięki środkom finansowym 

pochodzącym z budżetu Urzędu Gminy w Burzeninie oraz 

szkoły. 

Wakacyjne remonty w gminnych podstawówkach
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Tłum wiernych wziął udział w orszaku Trzech Króli, który 

przemaszerował ulicami Burzenina 6 stycznia 2018 roku. 

To już trzeci taki przemarsz w Święto Trzech Króli. Wierni 

z Burzenina i okolicznych miejscowości po mszy świętej 

wspólnie świętowali ten ważny dzień. Każdy chętny dostawał 

papierową koronę do założenia na głowę oraz pamiątkową 

naklejkę. Orszakowi towarzyszyła piękna, słoneczna, choć 

mroźna aura, która zachęciła do wyjścia z domów wiele osób.

Od pierwszej edycji orszaku w postać króla Baltazara wciela 

się Wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak. Rola Melchiora 

i Kacpra przypadła Radosławowi Nawrockiemu i Patrykowi 

Witczakowi. Świętą Rodzinę natomiast zagrali Magdalena 

i Daniel Palma wraz ze swoimi dziećmi najmłodszą Basią, która 

na czas jasełek zagrała rolę Dzieciątka, Stasiem, który był 

pasterzem i Joasią, która wcieliła się w rolę Anioła.

Orszak Trzech Króli – uliczne jasełka w Burzeninie
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155 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
22 stycznia 2018 roku obchodziliśmy 155. rocznicę wybuchu 

Powstania Styczniowego – największego w XIX w. zrywu 

niepodległościowego. 

W tym dniu o godz. 10:00 na cmentarzu parafialnym 

w Burzeninie, delegacja przedstawicieli lokalnego samorządu na 

czele z Z-cą Wójta Gminy Burzenin Arkadiuszem Słupińskim, 

Sekretarzem Gminy Burzenin Jerzym Białczakiem, 

Przewodniczącą Rady Gminy Burzenin Małgorzatą Płóciennik, 

jak również Komendantem Gminnym OSP Mirosławem 

Jasiakiem, Dyrektorem GDK i GBP w Burzeninie Katarzyną 

Kozieł, Dyrektorem ZS w Burzeninie Ewą Majczak, Dyrektorem 

ZS w Waszkowskiem Jolantą Lechowicz, harcerzami 

12 Burzenińskiej Drużyny Harcerskiej „Sokół”, uczniami, 

nauczycielami, pracownikami instytucji kultury, oddali hołd 

poległym, walczącym o niepodległość naszej Ojczyzny 

bohaterom, którzy zginęli w powstaniu. 

Na grobach powstańców złożono wiązanki kwiatów oraz 

zapalono znicze.
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W Burzeninie obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęto od 

mszy świętej w intencji ojczyzny, która miała miejsce w kościele 

parafialnym w Burzeninie z udziałem władz samorządowych, 

przedstawicieli kultury, oświaty, instytucji i jednostek 

pomocniczych oraz mieszkańców Gminy Burzenin i gości. 

Po niej uczestnicy obchodów przemaszerowali pod pomnik 

Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie wiązanki złożyły 

następujące delegacje: Urzędu Gminy Burzenin, Rady Gminy 

Burzenin, Sołtysów, Zespołu Szkół w Burzeninie, Zespołu Szkół 

w Waszkowskiem, Gminnego Domu Kultury i Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Burzeninie, Klubu Sportowego Talent z 

Burzenina, Ludowego Klubu Sportowego Wola Będkowska, 12 

Burzenińskiej Drużyny Harcerskiej „Sokół” oraz Zarządu 

Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

RP.

Swoje przemówienie wygłosił Wójt Gminy Burzenin 

Jarosław Janiak, który przypomniał o znaczeniu pierwszej 

w Europie i drugiej na świecie konstytucji. 

O uroczystą oprawę zadbali żołnierze, harcerze, Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta z Burzenina. Ostatnim elementem świętowania 

227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja był występ chóru 

kościelnego „Głos Serca”, a także dzieci i młodzieży 

uczestniczącej w zajęciach wokalnych, odbywających się 

w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie. 

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja
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Gratulacje oraz okolicznościowe medale, kwiaty i słodkości 

z okazji Złotych Godów odebrało w dniu 10 maja 2018 roku sześć 

par, które wspólnie przeżyły w związku małżeńskim 50 lat. 

Aktu dekoracji medalami dokonał w imieniu Prezydenta RP 

Wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak. Upominki oraz kwiaty 

wręczały: Przewodnicząca Rady Gminy Burzenin 

Małgorzata Płóciennik oraz Kierownik Stanu 

Cywilnego Marlena Nawrocka. 

Medale za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie otrzymali:

Krystyna i Adam Grabarczykowie,

Marianna i Stefan Katarzyniakowie,

Wiesława i Wacław Menclowie,

Krystyna i Stanisław Pawlusińscy,

Stanisława i Jerzy Płaczkowie,

Ewa i Wacław Wrocińscy.

Uroczystość uświetnił występ młodzieży z ZS w Burzeninie 

pod kierownictwem nauczyciela Tomasza Pawlaka. 

Jubilatom odśpiewano tradycyjne „Sto lat!” oraz 

przygotowano tort i poczęstunek dla najbliższych. 

Złote Gody sześciu par 

 Kolędą „Pójdźmy wszyscy do stajenki” rozpoczął się kolejny już 

Koncert kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych, który odbył 

się  19 stycznia 2018 r. w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie. 

Artystami byli uczestnicy sekcji wokalnej i instrumentalnej 

oraz Zespół Ludowy MARJANKI i Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

z Burzenina. Wśród wykonywanych utworów nie zabrakło 

tradycyjnych kolęd, takich jak „Cicha noc”, „Lulajże 

Jezuniu”, „Wśród nocnej ciszy”, „Przybieżeli do 

Betlejem, czy „Gdy śliczna Panna”.

Wspólne kolędowanie nie mogłoby się oczywiście odbyć 

bez rodziców oraz najbliższych członków rodziny artystów, na 

których twarzach niejednokrotnie widać skupienie oraz 

wzruszenie. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wójt Gminy Burzenin 

Jarosław Janiak, Z-ca Wójta Arkadiusz Słupiński, Skarbnik 

Gminy Joanna Szmytka, Przewodnicząca Rady Gminy Burzenin 

Małgorzata Płóciennik, Dyrektor ZS w Burzeninie Ewa Majczak, 

Dyrektor ZS w Waszkowskiem Jolanta Lechowicz oraz ks. Paweł 

Doruch. 

Koncert  odbył się w bardzo miłej  atmosferze, 

a zwieńczeniem spotkania było wspólne wykonanie 

kolędy w której pierwsze skrzypce grali Wójt Jarosław 

Janiak, Przewodnicząca Rady Małgorzata Płóciennik oraz 

Dyrektor GDK i GBP w Burzeninie Katarzyna Kozieł. 

Koncert kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych w burzenińskim GDK
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Zimowe hece w burzenińskiej bibliotece
Naszą propozycją dla dzieci na ciekawe spędzenie czasu podczas 

zimowej przerwy od nauki są „Ferie w Bibliotece”. Jak co roku 

burzenińska biblioteka przygotowała dla dzieci w wieku od 5 lat 

program zajęć po brzegi wypełniony przeróżnymi rozrywkami. 

Spotkania odbywały się w każdy poniedziałek, środę i piątek 

w godzinach 11:00-14:00 i prowadziły je Dominika Kurowska, 

Sylwia Synowiec i Aneta Piaseczna.

Dzieci na zajęciach artystycznych wykonywały kolorowe 

motyle z papierowych rolek i plastikowych butelek oraz kartki 

walentynkowe. Zajęcia środowe były typowo sportowe. 

Podczas tych spotkań dzieciaki pokonywały tory 

przeszkód, grały w hokeja, tenisa stołowego, kręgle, 

zbijaka. Były także zabawy z chustą Klanza oraz zabawy 

rytmiczne i słuchowe przy muzyce. Piątkowe spotkania upływały 

ćwicząc i rozwijając umysł. Rozwijanie go umożliwia szybsze 

uczenie się oraz realizowanie postawionych sobie celów.

W okresie feryjnym 5 lutego br. gościliśmy w Gminnym 

Domu Kultury w Burzeninie aktorów z Teatru Krak-Art. 

z Krakowa, którzy dla wszystkich dzieci z Gminy Burzenin 

wystawili sztukę pt. „Pinokio”.

 � Wszystko co dobre szybko się kończy - a w 

szczególności ferie. Jednak najważniejsze są miłe 

wspomnienia, a tych z pewnością uczestnikom ferii 

zimowych w burzenińskiej bibliotece nie brakowało.

Setka kobiet i szampańska zabawa do późnych godzin- to 

marzenie wielu mężczyzn. Jednak o takiej imprezie, jak ta 

w Ośrodku Wypoczynkowo-Rekreacyjnym „Zacisze” 

w Konopnicy, panowie mogli tylko śnić. 

Babski Comber zorganizowany z okazji Dnia Kobiet 9 lutego 

br. to jedyny wieczór w roku, gdy panie bawią się prawie 

wyłącznie w swoim gronie - prawie, bo są pewne wyjątki. Do tych 

wyjątków należą Panowie, którzy w Gminie Burzenin pełnią 

zaszczytne funkcje. Impreza nie mogła odbyć się bez Wójta 

Gminy Burzenin Jarosława Janiaka, Z-cy Wójta Arkadiusza 

Słupińskiego, Sekretarza Gminy Jerzego Białczaka, Z-cy 

Przewodniczącego Rady Gminy Burzenin Grzegorza 

Osmulskiego oraz Andrzeja Maciejewskiego, który w tym dniu 

pięknie umilał czas podczas wyśmienitej zabawy. Wśród 

zaproszonych gości znalazły się również Panie Przewodnicząca 

Rady Gminy Burzenin Małgorzata Płóciennik, Skarbnik UG 

Joanna Szmytka oraz Aldona Kolanek - Inspektor ds. 

społecznych, promocji i sportu, obsługi ewidencji działalności 

gospodarczej. 

Imprezę rozpoczął Wójt Burzenina Jarosław Janiak, który 

w imieniu wszystkich panów złożył kobietom życzenia. Nie 

mogło obyć się bez tradycyjnego „Sto lat!” i lampki szampana. 

Wśród dźwięków muzyki wszyscy bawili się wybornie. Był 

również pyszny tort z malinami, którego sponsorem był Wójt 

Gminy Burzenin. 

Organizatorami tej wspaniałej imprezy był Gminny Dom 

Kultury w Burzeninie.

Babski Comber czyli 
szalony Dzień Kobiet w Konopnicy
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23 lutego 2018 r. w ZS w Burzeninie przy ul. Polnej już po raz 

kolejny odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego 

Turnieju  Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 

w którym rywalizowało 14 uczniów ze Szkół Podstawowych 

w Burzeninie i w Waszkowskiem oraz z Publicznego Gimnazjum 

w Burzeninie w dwóch kategoriach wiekowych.

Komisja eliminacji pracująca w składzie: dh Błażej Płaczek – 

przewodniczący, dh Radosław Bladowski– sekretarz oraz dh 

Piotr Szczepanik, Katarzyna Florczak i dh Mirosław Jasiak - 

członkowie komisji wyłonili zwycięzców turnieju. 

I grupa wiekowa (szkoła podstawowa)

1. Adam Wdówik kl. VI ZS w Burzeninie

2. Filip Stolarczyk kl. VI ZS w Waszkowskiem

3. Kamil Dzimiński kl. VI ZS w Burzeninie

II grupa wiekowa (gimnazja)

1. Łukasz Pośpiech kl. II PG w Burzeninie

2. Daria Bladowska kl. II PG w Burzeninie

3. Julia Filipczak kl. VII ZS w Burzeninie

Wręczenia nagród i pamiątkowych dyplomów dokonał 

Zastępca Wójta Gminy Burzenin Arkadiusz Słupiński oraz 

Dyrektor ZS w Burzeninie Ewa Majczak, Prezes ZOG ZOSP 

Mirosław Jasiak i członkowie komisji eliminacji gminnych. 

Młodzież, która zajęła dwa pierwsze miejsca w gminnych 

eliminacjach w ww. kategoriach wiekowych, reprezentowała 

Gminę Burzenin w eliminacjach powiatowych, które odbyły się 

21 marca br. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej  w Sieradzu. 

Podczas tych rozgrywek Adam Wdówik uplasował się na 

miejscu IV, Łukasz Pośpiech na miejscu II, a Filip Stolarczyk 

zajął I miejsce i to on reprezentował naszą gminę w eliminacjach 

wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież Zapobiega Pożarom”, które odbyły się 23 kwietnia 

2018 r. w Wolborzu. Wszystkim zwycięzcom serdecznie 

gratulujemy!

Zakres tematyczny turnieju obejmował następujące 

dziedziny: znajomość przepisów przeciwpożarowych, zasad 

postępowania na wypadek powstania pożaru, historii i tradycji 

oraz organizacji ochrony przeciwpożarowej, a także 

wyposażenia technicznego jednostek ochotniczych straży 

pożarnych.

   Opracowała: Katarzyna Florczak

Gminne, Powiatowe i Wojewódzkie eliminacje 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie wzbogaciła się 

o nowy sprzęt komputerowy oraz najnowszej generacji drukarkę 

3D. Środki na ten cel biblioteka pozyskała z programu 

dotacyjnego Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla 

bibliotek 2017”. 

Przy pomocy drukarki 3D jesteśmy w stanie wyczarować 

przestrzenne kształty i nadać im trójwymiarowość. Druk 3D jest 

wykorzystywany do produkcji bardzo szerokiego zakresu rzeczy: 

począwszy od prototypów części do urządzeń i maszyn 

w branżach przemysłowych, lotniczych czy motoryzacyjnych, 

poprzez druk implantów w medycynie i chirurgii, a skończywszy 

na całym szeregu przedmiotów codziennego użytku, gadżetów 

i zabawek. 

Drukowanie obiektu polega na tworzeniu i nakładaniu 

warstwy materiału o określonej grubości na stole drukarki, a gdy 

warstwa zostanie ukończona (wydrukowana), nakładaniu 

kolejnej. W GBP w Burzeninie materiałem wykorzystywanym do 

druku jest plastik, który w postaci tzw. filamentów (w różnych 

kolorach) podawany jest do ekstrudera, gdzie przebiega proces 

podgrzewania go do takiej temperatury, w której zaczyna się 

topić. Następnie poprzez dyszę, już w postaci półpłynnej, 

nakładane są kolejne warstwy materiału. Jednak aby w pełni móc 

podziwiać nowinki technologiczne trzeba przyjść do Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Burzeninie i samemu na własne oczy 

zobaczyć jak powstają trójwymiarowe przedmioty. 

Nowe urządzanie z pewnością przysłuży się naszym 

czytelnikom i usprawni działalność bibliotek oraz będzie 

wykorzystana podczas lekcji bibliotecznych dla dzieci 

i  młodzieży.

Nowe komputery i drukarka 3D w burzenińskiej bibliotece

W dniu 19 marca br. GDK w Burzeninie 

zorganizowało chętnym Paniom należącym 

do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy 

Burzenin, wyjazd do Kręgielni Black 

Centrum Rozrywki w Wieluniu. 

Na czterech torach do gry w kręgle oraz 

stołach bilardowych, toczyła się pomiędzy 

Paniami zacięta rywalizacja. Gra okazała się 

niezwykle wciągająca i emocjonująca. Pobyt 

w Centrum Rozrywki w Wieluniu dostarczył paniom wielu 

niezapomnianych wrażeń, jak również okazał się 

fantastycznym sposobem aktywności ruchowej, integracji 

i zabawy. 

Uśmiech, dobra zabawa i nowe umiejętności sprawiły, że 

chwile te Panie będą bardzo miło wspominać.

Panie z KGW w Centrum Rozrywki Black w Wieluniu
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Kawę nie tylko można pić. Można nią również malować, czego 

dowodem jest bogaty zbiór obrazków bełchatowskiego 

artysty plastyka, malarza, fotografa, poety oraz teologa-

etyka Mariusza Gosławskiego.

W marcu w Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Burzeninie można było obejrzeć wystawę ponad 60 

prac malowanych kawą. Na wystawie zaprezentowany 

został przegląd prac od najstarszych z 2007 roku po 

najnowsze z 2017. 

20 marca br. w GBP w Burzeninie odbyły się warsztaty 

malowania kawą, które poprowadził sam autor wystawy. 

Wzięły w nich udział dzieci z klas 0, I i II Szkoły Podstawowej 

w Burzeninie i w Waszkowskiem. 

Każde dziecko mogło spróbować swoich sił i pod 

czujnym okiem artysty, wykonać obrazek, który później 

wzięło do domu. 

W tym samym dniu odbyła się również pogadanka 

z artystą dla młodzieży z ZS w Burzeninie, podczas 

którego Mariusz Gosławski opowiadał historie swoich 

początków malowania kawą, a także odpowiadał na 

pytania młodzieży. 

Znakomite specjały świąteczne, dobra muzyka i cudne ozdoby 

wielkanocne – tradycyjnie łączyła w jedno X Wystawa 

Sieradzkich Stołów Wielkanocnych. 

Można powiedzieć, że nie byłoby świąt wielkanocnych bez 

poprzedzającej ich wystawy zorganizowanej w Sali „C” 

Starostwa Powiatowego w Sieradzu, która odbyła się 24 marca br. 

Impreza znakomicie wpisała się w kalendarz stałych wydarzeń. 

Gminę Burzenin w tym roku reprezentowało Koło Gospodyń 

Wiejskich z Burzenina na czele z ich przewodniczącą Dorotą 

Bandach. Paniom z KGW Burzenin towarzyszyli: Wójt Gminy 

Burzenin Jarosław Janiak, Przewodnicząca Rady Gminy 

Burzenin  Małgorzata Płóciennik, radny powiatu Marek 

Płóciennik oraz Dyrektor GBP i GDK w Burzeninie Katarzyna 

Kozieł. 

Oprócz mnóstwa świątecznych potraw przygotowanych 

przez panie z kół gospodyń wiejskich, m.in.: mazurków, żuru, 

mięs, babek, ręcznie wypiekanych chlebów było też rękodzieło.

� Wystawa przyciągnęła tłumy mieszkańców z całego 

regionu, którzy nie tylko przyszli obejrzeć, czy skosztować 

świątecznych potraw, ale także poszukać inspiracji 

w przystrojeniu swoich domów i mieszkań. 

Malowane kawą – wystawa oraz warsztaty dla dzieci 
z udziałem artysty Mariusza Gosławskiego

Wielkie smakowanie potraw podczas 
X Wystawy Tradycyjnych Sieradzkich Stołów Wielkanocnych
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Etymologia dla Niechmirowa ma dwie hipotezy. Pierwsza 

w opracowaniu Ks. Kozierowskiego w publikacji „Badanie nazw 

topograficznych na obszarze dawnej wschodniej wielkopolski" 

stawia przy tym zapisie"*", gwiazdka oznacza etymologię bez 

poparcia w źródłach dla tej konkretnej miejscowości. Źródłem 

jest zapis w „Regesta diplomatica nec non epistolara Bohemiae 

et Moraviale t.1, opera Caroli Jaromiri Erben"  i dotyczy 

opactwa cystersów w czeskim mieście Plasy z podpisem 

niejakiego Niechmira z Kołozowa [?]. Z zawartej tam formy 

imienia, Ks. Kozierowski przypuszcza, że w Polsce też była i od 

niej wieś wzięła nazwę.

Hmm..., druga może bardziej prawdopodobna. Być może wieś 

wzięła nazwę od imienia rycerza polskiego z XII w. Niechmira I 

(wymienianego w opracowaniu Franciszka Piekosińskiego – 

Rycerstwo Polskie Wieków Średnich t. II), który mógł być 

potomkiem Poraja. Kiedy X w. w czasie rozruchów domowych 

w Czechach, Wojciech biskup praski do Polski się przeniósł, brat 

jego Poraj uniknąwszy śmierci, braciom jego w czasie mszalnej 

ofiary w zamku Lubiku okrutnie zadanej, uszedł około roku 996 

do króla Bolesława Chrobrego, który go wielu obdarował 

włościami. Potomkowie tychże, podzieliwszy się dobrami 

przyległemi: Bużeninem,  Majaczewicami, Wielką Wsią, 

Pstrokoniami i Swierzynami, pisać się poczęli Porajami 

B u ż e ń s k i e m i ,  M o j a c z e w s k i e m j ,  Wi e l e w i g s k i e m i , 

Pstrokońskiemi i Swierzyńskiemi, a następnie zostawszy 

właścicielami wsi okolicznych: Dąbrowy, Niechmirowa, Górek, 

Gruszczyc, Boryszowic i Żdżar, przybrali nazwy Dąbrowskich, 

Niechmirowskich, Góreckich, Gruszczyńskich, Boryszewskich 

i Żdżarowskich. Herbem Porajów była biała róża. W heraldyce 

róża oznacza honor, piękno i miłość, łaskę i wdzięk.

Niechmirowscy (w zapisach często jako Niekmirowscy, 

Niechmierowscy) jako właściciele dóbr Niechmirowskich 

występują od XV w. aż do pierwszej połowy XVII w.

Pierwszy odnaleziony zapis o Niechmirowie pochodzi 1403 roku 

z  księgach ziemskich sieradzkich, gdzie mówi się o ugodzie  

Jana z Niekmirowa z prezbiterem Stoleckim Mikołajem 

w sprawie jakiegoś sporu. Zapewne był to Jan, należący do 

pokolenia Ninogniewa z Pstrokoni. Już wtedy znajdował się 

w Niechmirowie dwór, jak świadczy o tym sprawa, którą miał 

z chłopem Stasiem z Rychłocic. Wygrał od niego 10 grzywien za 

zabójstwo swego sługi po wtargnięciu na teren dworu. 

W granicach Niechmirowa lokowana była wieś Kamiona 

(obecnie Kamionka), którą w 1419r. przekazał swemu zięciowi 

Andrzejowi z Ruszkowa. Jan dnia 2.XI.1422 r. zasiadał w sądzie 

sieradzkim ziemskim jako asesor. Ostatnia o nim wzmianka 

pochodzi z 24.IX.1425 r. Dziećmi Jana byli: Elżbieta, Spytek, 

Ninogniew, Piotr i Mikołaj. Z uwagi na dużą różnicę wieku, 

Można podejrzewać, że pochodzili oni z dwóch różnych matek 

(Alicja Szymczakowa – Nobiles Siradiensis). Mężem Elżbiety 

jest Andrzej z Ruszkowa. Córką Spytka jest nieznana z imienia 

niewiasta, która wychodzi za Jakuba za Zakrzówka. Po jego 

śmierci wychodzi powtórnie za mąż za nieznanego z imienia. 

Dziećmi Spytka są: Feliks, Jan i Zofia. Piotr odnotowany jest jako 

pleban w Burzeninie. Mikołaj pojmuje za żonę Annę 

Swędzieniewską i mają syna Wojciecha. Żoną Ninigniewa jest 

Jadwiga z Mikołajewic h. Lis i mają troje dzieci: Agnieszkę Jana 

i Piotra. W 1520 roku Piotr występuje w imieniu kmieci 

z Niechmirowa w sprawie księdza Macieja plebana w Stolcu 

przeciwko tym kmieciom (Pomniki Dziejowe wieków średnich 

do objaśnienia rzeczy Polskich służące t. XVIII, akta kapituł i 

sądów Biskupich, t. III, cz. I, w opracowaniu B. Ulanowskiego, 

str. 339).

„22 marzec 1520 roku. W sprawie czcigodnego księdza Macieja 

plebana w Stolcu p-ko pracowitym Stefanowi Pielisk 

i Stanisławowi Rospad kmieciom z Niechmierowa, ksiądz 

pleban... doniósł, iż uprawiają oni po 1 łanie roli opustoszałej 

w  N i e c h m i e ro w i e  k a ż d y  i  s z l a c h e t n e m u  P i o t ro w i 

Niechmierowskiemu panu dziedzicowi z tychże płacą czynsz od 15 

lat i prace wykonują, poprosił [też] by nakazano im płacić meszne 

z tychże podług statutu najprzewielebniejszego pana naszego 

Jana z Łasku arcybiskupa gnieźnieńskiego itd. wydanego przez 

święty synod; w przytomności czcigodnego księdza Jana 

mansjonarza wieluńskiego prokuratora [tj. pełnomocnika 

sądowego] świeckich oświadczającego, że są wolni czyli sprawę 

zawiesił [?] najprzewielebniejszy pan nasz, w której twierdzą, iż 

wydano im pisma najprzewielebniejszego pana naszego. A pan 

oficjał ustalił termin... celem przedłożenia rzeczonych pism”.

Najprawdopodobniej to Piotr jest ojcem Świętosława i Jadwigi. 

Jadwiga wychodzi za mąż za Jana Masłowskiego właściciela 

Przewozu i Mierzyc w ziemi wieluńskiej, mają pięcioro dzieci: 

Jadwigę, Piotra, Stanisława, Wojciecha i Jakuba. Kim była żona 

Świętosława nie wiemy. Świętosława poznajemy z dokumentu 

zawierającego kontrakt z wikariuszami wieluńskimi Kolegiaty 

Nawiedzenia Najświętszej  Marii Panny w 1539 roku 

o ustanowieniu wyderakaftu (od niemieckiego Wiederkauf odkup 

– umowa kupna dochodu z nieruchomości z zastrzeżonym 

prawem odkupu przez pierwotnego sprzedawcę). 

615 lat Niechmirowa 
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Wyderkaft płacony jest aż do roku 1637, do wykupienia go przez 

Waleriana Olszowskiego.

„W grodzie wieluńskim w poniedziałek po św. Łucji 1539 r. N. 

Świętosław Niechmierowski z ziemi sieradzkiej zeznał, iż na 

dobrach swych dziedzicznych wsi Niechmierów i na wszystkich 

kmieciach tej wsi, dochodach itd. zapisał półtora grzywny i 8 gr 

czynszu rocznego za 25 grzywien czcigodnemu kolegium 

wikariuszy kolegiaty wieluńskiej, które [25 grz.] od nich pobrał 

na wyderkaf. Ma płacić ten czynsz corocznie na św. Marcina. 

Winien też Niechmierowski przenieść ten zapis (inscriptio) do akt 

ziemskich lub grodzkich sieradzkich w ciągu 3 lat”.

W 1540 roku między wsiami i włościami Niechmierów N. 

Świętosława Niekmierowskiego w ziemi sieradzkiej z I strony 

i Bebnowem i Wolą Szynkielową - Konopnickich, dziedziców 

tegoż Bębnowa w ziemi wieluńskiej z II strony, zostają ustalone 

granice czyli kopce graniczne. I te wytyczone wtedy granice 

obowiązują do dzisiaj pomiędzy Szynkielowem a Wolnicą 

Niechmirowską oddzielając powiat sieradzki i wieluński. 

Dziećmi Świętosława są najprawdopodobniej: Marcin, Grzegorz 

i Jan. Rok 1585, Grzegorz z Niekmierowa, był poborcą czynszów 

należnym wikariuszom wieluńskim i zapewne sam był 

wikariuszem.  

Fragment karty z Regestru czynszów Kolegiaty Nawiedzenia 

Najświętszej Marii Panny w Wieluniu 1579 – 1620.

Drugi syn Świętosława - Jan jest poborcą rawskim 1581 r. 

i sochaczewskim 1590 r.

 

Constitucie Statuta i Przywileje na Walnych Sejmach Koronnych 

od roku pańskiego 1550 aż do roku 1637 uchwalone.

„Str. 395, roku pańskiego 1581, ..ci wszyscy Poborcowie 

Wo j e w ó d z t w a  M a z o w i e c k i e g o  b ę d ą  m i e ć  f a l a r i a 

(wynagrodzeniea) sto grzywien. Rawskim / urodzony Jan 

Niechmierowski.                                  Str. 604, roku pańskiego 

1590. W Sochaczowskim / Jan Niechmierowski”.

Jan dziedzic Woli, ustąpił 1591 r. młyn w Bolimowie synowi 

swemu Janowi (zapis w Metryce Koronnej, Metryka Koronna 

136, k 219-219v, SMK nr 247, Actum Kraków, 18.06 1591). 

S u m a r i u s z :  „ K r ó l  Z y g m u n t  I I I  p o z w a l a  J a n o w i 

Niechmierowskiemu na cesję prawa do trzeciej miary we młynie 

na przedmieściu miasta królewskiego Bolemów na rzecz syna 

Jana, który otrzymuje dożywocie”.

Jan w roku 1592 występuje jako poseł ziemi wieluńskiej na sejm 

Inkwizycyjny 1592 roku (Pisarze dziejów Polski t. XXI, zawiera 

dyaryusze i akta sejmowe z roku 1591- 1592).

„Str. 118, Za p. Janem Niechmierowskim przyczynić się, aby był 

do liczby przypuszczon i uspokojon, gdyż iusta petit (zapytał).

Str. 120, 16. Za p. Janem Niechmierowskim wnieść prośbę do J. K. 

Mci, aby był do liczby poborowej przypuszczon, który jest 

c o n t u m a t i a m  o  t o  w  L u b l i n i e  p r z e s ą d z o n .

Str. 124, Pan Jan Niechmierowski, który dla nieuczynienia dosyć 

skarbowi na sobie nosi dekret banicyej, aby zniesiona była, a on 

z a t y m  l i c z b ę  i  s a t y s f a k c y ę  u c z y n i c  m a ” .

Jan syna Jana w roku 1615 żeni się z Elżbietą Kowalewską 

z Kowalewa, mają trzy córki: Barbarę, Katarzynę i Annę. Jan ma 

prawdopodobnie też brata Stanisława.

Synem Świętosława był zapewne też Marcin ożeniony po raz 

pierwszy z Anną Pokrzywnicką (zmarłą przed 1586 roku, 1 mąż 

Stanisław Wituński)) i po raz drugi w 1586 roku z Dorotą 

Skarszewską.

Koniec części I

� � 
Opracował: Krzysztof  Wysota
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Już od ośmiu lat nocna impreza pn. „Noc z Andersenem” dla 
trzecioklasistów - czytelników biblioteki, cieszy się niegasnącą 
popularnością. Także w tym roku dzieciaki nas nie zawiodły. 
Ponad 60-cioro dzieci przybyło wieczorem do Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Burzeninie, by wspólnie świętować 
urodziny Hansa Christiana Andersena.

Na uczestników niezwykłej nocy czekało wiele atrakcji. 
Pierwszą z nich była wycieczka do obserwatorium 
astronomicznego w ZS w Burzeninie przy ul. Polnej. Podczas 
pobytu w szkole, pod czujnym okiem nauczyciela oraz młodzieży 
należącej do Koła Miłośników Astronomii, dzieciaki 
rozwiązywały zagadki, brały udział w doświadczeniach, 
wykonywały planety z modeliny, zwiedzały kopułę. Następnie 
wróciły do biblioteki, gdzie czekała na nich kolejna 
niespodzianka, a była nią wizyta druhów strażaków z OSP 
w Szczawnie, którzy zaprezentowali dzieciom bardzo 
interesujący pokaz strażacki, a dh Błażej Płaczek krok po kroku 
relacjonował poczynania strażaków. 

Podczas „Nocy z Andersenem” dzieci podróżowały po 
krainie baśni Andersena w towarzystwie wspaniałych gości, 
wśród których znaleźli się: pani nauczycielka Urszula 
Dzikowicz, strażak dh Michał Bartos, Wójt Gminy Burzenin 
Jarosław Janiak oraz ks. Dominik Herbeć. 

Oprócz wspólnego czytania baśni duńskiego pisarza, 
mieliśmy okazję wykonać prace plastyczne, a także delektować 
się pysznym urodzinowym tortem. 

W imieniu zadowolonych dzieci serdecznie dziękujemy 
wszystkim osobom, które uświetniły naszą imprezę. 

Baśniowa noc w bibliotece

Miło nam poinformować, że od października 

ubiegłego roku, wszystkie osoby potrzebujące pomocy 

w ramach rehabilitacji, mogą bezpłatnie korzystać 

z usług rehabilitacyjnych świadczonych przez Gminny 

Ośrodek Zdrowia w Burzeninie. 

Z uwagi na duże zainteresowanie  wyżej 

wymienionymi usługami, GOZ w Burzeninie otrzymał 

zwrot od Narodowego Funduszu Zdrowia za tzw. 

„nadwykonania” w wysokości 20-30 %, który wynika 

z podpisanego kontraktu.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług 

przychodni oraz rehabilitacji w GOZ w Burzeninie.

 

NFZ zapłaci za                                „nadwykonania”
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Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie, to już nie tylko 

miejsce w którym wypożycza się książki, korzysta z Internetu, 

czy organizuje spotkania autorskie. Burzenińska biblioteka staje 

się miejscem społecznym, otwartym i pomocnym dla 

mieszkańców gminy Burzenin i gości przebywających na jej 

terenie. 

Jak co roku w GBP w Burzeninie został uruchomiony punkt 

obsługi podatników, którzy mogli rozliczyć podatek roczny PIT 

za rok 2017. 16 kwietnia br. bezpłatnej pomocy w wypełnieniu 

i przesłaniu zeznań, jak również wskazówek co do zasad i form 

rozliczeń z Urzędem w zakresie podatku dochodowego od osób 

fizycznych, udzielał pracownik Urzędu Skarbowego w Sieradzu.

Natomiast w dniach 12,19,26 kwietnia br. dyżury pełnili 

pracownicy Biura Powiatowego ARiMR w Sieradzu, którzy 

świadczyli pomoc w składaniu e-wniosków o przyznanie 

płatności bezpośrednich na rok 2018 za pośrednictwem nowej 

aplikacji eWniosekPlus. 

Warto zaznaczyć, że pomoc w wypełnianiu i składaniu ww. 

wniosków można było otrzymać także od pracowników 

Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Sieradz Marioli 

Hernas – specjalisty ds. gospodarstw wiejskich i agroturystyki 

i Romana Łebzucha – specjalisty ds. produkcji i ekonomiki wsi, 

którzy dyżurują w bibliotece w Burzeninie w każdą środę 

miesiąca. 

W niedzielę 22 kwietnia 2018 roku w Teatrze Miejskim 

w Sieradzu odbyły się dwa koncerty z okazji Międzynarodowego 

Dnia Tańca, podczas którego wystąpili uczniowie Szkoły Tańca 

Katarzyny Kałuziak oraz zaproszeni goście. 

W programie znalazły się pokazy klas baletowych, taniec 

historyczny, ludowy, towarzyski, nowoczesny, współczesny, 

orientalny, solo latino dance oraz street dance. 

W pokazie tańca street dance udział wzięły dziewczęta, 

uczęszczające na zajęcia odbywające się w Gminnym Domu 

Kultury w Burzeninie, prowadzone przez instruktora Piotra 

Chojnackiego. Dziewczyny wypadły zjawiskowo! Gratulujemy! 

GBP w Burzeninie przyjazna każdemu

Spoko Loko na Międzynarodowym Dniu Tańca w Sieradzu
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W sobotę 5 maja 2018 r. strażacy z Gminy Burzenin świętowali na 
terenie OSP Grabówka Dzień Strażaka.

Centralnym punktem uroczystości była msza św. odprawiona 
w kościele parafialnym pw. NMP w Grabówce, podczas której 
ustanowiono księdza proboszcza Karola Płóciennika kapelanem 
strażaków – ochotników z Gminy Burzenin. Następnie 
w obecności strażackich pocztów sztandarowych, miał miejsce 
przemarsz na plac przed remizą OSP w Grabówce, a po nim - 
wystąpienia okolicznościowe i wręczenie odznaczeń dla 
strażaków wyróżniających się nienaganną służbą.

Odznakę „Wzorowy Strażak” z rąk Wiceprezesa Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Sieradzu - druha Tadeusza Pędziwiatra - otrzymali 
druhowie:

Stanisław Irla
Wiktor Tworek
Tomasz Świerkowski
Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP w Burzeninie, 

uchwałą nr 1/4/2018 z dn.4 kwietnia 2018 r., przyznało odznaki 
„Za wysługę lat” niżej wymienionym członkom Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Grabówce:

Wincentemu Zimorskiemu, Stanisławowi Piesykowi, 
Stanisławowi Tądel, Romanowi Niciejewskiemu, Zbigniewowi 
Błaszczykowi, Bogumiłowi Niciejewskiemu, Sylwestrowi 
Białczakowi, Waldemarowi Zalewskiemu, Władysławowi 
Wrzoskowi, Zdzisławowi Niciejewskiemu, Tomaszowi 
Stawickiemu, Krzysztofowi Wojtyżakowi,  Adamowi 
Szafranowi, Grzegorzowi Błaszczykowi, Krzysztofowi 
Wachowiczowi, Adamowi Stawickiemu, Radosławowi 
Woźniakowi, Sylwestrowi Buczkowskiemu, Wiktorowi 
Tworkowi, Stanisławowi Irli, Szymonowi Białaczkowi, 
Zbigniewowi Irli, Adrianowi Tądel, Mariuszowi Tądel, 
Mariuszowi Białczakowi, Pawłowi Maras i Danielowi Janiakowi.

Tego dnia do Grabówki zjechały zastępy straży z całej gminy, 
ale także wielu gości. Wśród nich znaleźli się m.in.: Poseł na Sejm 
RP Piotr Polak, Dowódca JRG w Sieradzu bryg. Radosław 
Jadwiszczak, Wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak wraz 
z pracownikami Urzędu Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy 
w Burzeninie Małgorzata Płóciennik, Kierownik Oddziału KRUS 
w Sieradzu Daniel Joachimiak, radny powiatu sieradzkiego 
Marek Płóciennik, proboszcz parafii Burzenin ks. Paweł Doruch, 
proboszcz parafii Stolec ks. Zbigniew Stefański, proboszcz 

parafii Pyszków ks. Bogdan Nowacki, leśniczy Nadleśnictwa 
Złoczew Zbigniew Wzgarda, dyrektor ZS w Waszkowskiem 

Jolanta Lechowicz, Przewodniczący Komitetu Fundacji 
Sztandaru dla OSP Grabówka Stefan Mikosiński, Honorowy 
Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Burzeninie 
dh Władysław Maciejewski, a także była Wójt Gminy Burzenin 
Barbara Darul oraz radni i sołtysi z terenu gminy Burzenin.

Ksiądz Karol Płóciennik kapelanem strażaków z Gminy Burzenin

STYCZEŃ 2018 - CZERWIEC 2018  



PIGUŁKA BURZENIŃSKA 17

Z okazji ogólnopolskiej akcji promowania czytelnictwa, bibliotek 

i bibliotekarzy w ramach Tygodnia Bibliotek trwającego od 8 do 

15 maja, burzenińska biblioteka przygotowała dla swoich 

wiernych czytelników oraz użytkowników biblioteki wiele 

ciekawych atrakcji. Jednymi z nich były spotkania autorskie dla 

dzieci oraz dorosłych. 

W dniu 8 maja br. miało miejsce zakończenie kwietniowej 

wystawy pn. „Kultowe auta PRL-u”, której autorką była młoda 

sieradzanka Weronika Legacz – uczennica I LO w Sieradzu. Już 

jako mała dziewczynka nie bawiła się lalkami lecz samochodami. 

Z czasem zabawa przerodziła się w pasję zbierania 

miniaturowych modeli samochodów. Wystawę organizowaną 

w ramach cyklu „Akademia Pasjonatów", na której 

zaprezentowano kolekcję 110 metalowych modeli samochodów 

w skali 1:43, można było oglądać w kwietniu w GBP 

w Burzeninie, a zakończenie wystawy przypadło na pierwszy 

dzień Święta Bibliotekarzy, podczas którego Weronika 

opowiadała również o swoich innych pasjach, jakimi są muzyka 

hiphopowa oraz pomaganie innym, gdyż należy do Fundacji 

Robinsona Crusoe. W tym samym dniu panie bibliotekarki 

zorganizowały przybyłym dzieciom lekcję biblioteczną, podczas 

której dzieci dowiedziały się w jaki sposób funkcjonuje 

biblioteka. Nie mogło zabraknąć również głośnego czytania bajek 

oraz pokazu drukarki 3D. 

10 maja miało miejsce spotkanie autorskie z łodzianką Jolantą 

Szwalbe, autorką siedmiu inspirujących antologii. Podczas 

swojego wykładu z wielką lekkością cytowała myśli i sentencje 

wielu znanych myślicieli, ludzi kultury i nauki oraz pisarzy. 

Celem spotkania było pokazanie uczestnikom pozytywnego 

nastawienia do ludzi i świata. Pani Jolanta skutecznie 

przekonywała, iż warto w każdej sytuacji życiowej skupić się na 

jej dobrych stronach. Jako przykład podała cytat „że budząc się 

każdego dnia powinniśmy mieć świadomość, iż otrzymaliśmy 

kolejne, nowiusieńkie 24 godziny w prezencie i powinniśmy je 

przeżyć we wspaniały, niepowtarzalny sposób oraz, że tak młodzi 

jak dziś nie będziemy już nigdy.”  Bezpośrednio po spotkaniu 

można było nabyć książki z dedykacją autorki.

Natomiast 14 maja br. w Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Burzeninie, gościliśmy Zbigniewa Kołbę. W spotkaniu pt. 

Znaczenie czytania w poznawaniu otoczenia, na podst. książki 

„Znajdź mnie i kiedyś odwiedź”, wzięła udział grupa uczniów 

klas 3 ze Szkoły Podstawowej w Burzeninie. Autor książki starał 

się zwrócić uwagę, jak bardzo istotne jest czytanie książek 

(czytanie to życie podwójne, lepsza pamięć, więcej wiedzy itp.). 

Książka ma działanie edukacyjne -  przez zabawę uczy dziecko 

kontaktu z mapą, a tym samym stwarza podstawy do polubienia 

w przyszłości geografii.

Zbigniew Kołba znany jest także z propagowania zdrowego 

trybu życia. Dlatego na początku dzieci dowiedziały się o diecie 

bogatej w warzywa i owoce oraz jak ważny w ich wieku jest długi 

i spokojny sen. Aby wprowadzić jeszcze więcej dobrego nastroju, 

autor zadał kilkanaście zagadek, na które dzieci odpowiedziały 

bez zastanowienia. 

Spotkania autorskie z okazji Tygodnia Bibliotek
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W dniach 26-27 maja 2018 r. w Kościerzynie odbyły się XXVIII 

Targi Rolniczo-Ogrodnicze. Wydarzenie organizowane jest przez 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. 

To dwudniowa impreza, której głównym celem jest przekaz 

wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach technicznych oraz 

technologicznych w rolnictwie, ogrodnictwie, budownictwie, 

itp., jak również wymiana doświadczeń i praktyk z dziedziny 

wiedzy rolniczej. 

Nieodłącznym elementem imprezy jest  promocja lokalnego 

dziedzictwa kulturowego, w tym występy zespołów 

regionalnych. Wśród lokalnych gwiazd muzyki ludowej swój 

występ miał m.in. Śpiewaczy Zespół Ludowy „MARJANKI”, 

działający przy Gminnym Domu Kultury w Burzeninie, który 

z rąk Tadeusza Morawskiego – Z-cy Dyrektora ŁODR z siedzibą 

w Bratoszewicach oraz Roberta Przybyły Dyrektora Oddziału 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kościerzynie, odebrał dyplom 

i gratulacje za udział w Targach Rolniczo-Ogrodniczych. 

Jak co roku, nocny burzeniński turniej siatkówki plażowej cieszył 

się ogromną popularnością i zainteresowaniem nie tylko 

lokalnych amatorów tego rodzaju sportu, ale także zawodników 

z całej Polski. 

GOSiR w Strumianach zapełniał się publicznością 

i sportowcami już od samego rana. W tym roku była to jego XVI 

edycja. Sportowe wydarzenie rozpoczęło się 31 maja br. o 

godzinie 10.30, a zakończyło 1 czerwca. Wystartowało w nim 25 

par damskich i 40 męskich. Zawody rozgrywano systemem 

brazylijskim.

Poniżej przedstawiamy wyniki turnieju w poszczególnych 

kategoriach:

Kobiety: 

1.Maja Daleszczyk, Agnieszka Wołoszyn (Łódź) 

2.Karolina Rogala, Martyna Witkowska (Łódź) 

3.Julia Głoskowska, Magdalena Woźniczka (Łódź) 

Mężczyźni: 

1. Sylwester Janek, Michał Koryciński (Radom) 

2. Paweł Kozielski, Dawid Stępniak (Sieradz) 

3. Konrad Felisiak, Artur Pasiński (Łódź)

Zawodnicy dostarczyli  wielu sportowych wrażeń 

obserwującym spotkania kibicom.

MARJANKI na Targach Rolniczo-Ogrodniczych w Kościerzynie

Siatkówka Plażowa Nocą 2018
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Mleko i miód, to nieodłączne atrybuty corocznej imprezy, która 

odbywa się w Gminie Burzenin. To również niezwykłe 

wydarzenie pozwalające na przypomnienie jego uczestnikom 

bogactwa smaków regionalnej kuchni. Impreza jest okazją do 

zaprezentowania lokalnych zespołów oraz umiejętności 

tanecznych i wokalnych dzieci i młodzieży. 

W sobotę 9 czerwca 2018 roku na boisku w Strumianach, 

gdzie odbywała się impreza organizowana przez Gminę 

Burzenin, trudno było się nudzić. Na wszystkich czekało 

mnóstwo atrakcji. Impreza rozpoczęła się o godz. 14.00, 

natomiast oficjalnego otwarcia dokonał o godz. 16:30 Wójt 

Gminy Burzenin Jarosław Janiak, który w uroczysty sposób 

podziękował  „Przyjaciołom Burzenina” za przybycie 

i zaangażowanie w Festiwal, wręczając przepiękne malunki 

rękodzielnicze na drewnie oraz paczki. Podczas Festiwalu, każdy 

mógł posmakować lokalnych przysmaków przygotowanych 

przez panie ze Stowarzyszeń, czy Kół Gospodyń Wiejskich 

z terenu województwa łódzkiego. 

Występy sceniczne rozpoczęły dzieci 

i młodzież uczestnicząca w zajęciach tanecznych 

i wokalnych odbywających się w Gminnym Domu 

Kultury w Burzeninie. Na scenie zaprezentowały 

się  grupy taneczne:  początkująca grupa 

maluszków, SPOKO LOKO,  SUPER GIRLS, 

Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego, formacje 

mażoretkowe „Mała Astra” i „Astra”. Nie mogło 

zabraknąć także lokalnych występów wokalnych, 

wśród których znalazł się Śpiewaczy Zespół 

Ludowy „MARJANKI”. 

Oprócz występów, odbywały się liczne konkursy. Chętni 

mogli, jak co roku spróbować swoich sił w konkursach 

sprawnościowych tj. „Ujeżdżanie wściekłego byka”, „Dojenie 

Krasuli”, „Pij mleko – będziesz wielki” oraz „Karmienie 

jogurtem w parach”. Tradycyjnie odbyły się konkursy kulinarne 

dla Kół Gospodyń Wiejskich. W tym roku nagrody zdobyli: 

w kategorii na „Najsmaczniejszy sernik”: I KGW Grabówka, II 

KGW Wolnica Niechmirowska, III KGW Nieczuj. W kategorii 

„Potrawa z miodem charakterystyczna dla II RP” nagrody 

przyznano: I KGW Wola Będkowska, II KGW Witów/KGW 

Gronów Rokitowiec, III Stowarzyszenie Mieszkańców 

i Przyjaciół Prusinowic, a w kategorii „Gadżet promujący 

Festiwal Mleka i Miodu”  i miejsce zdobyło KGW Szczawno, II 

KGW Strumiany, a III KGW Waszkowskie. Wszystkim 

serdecznie gratulujemy!

Imprezie towarzyszyło wiele atrakcji, m.in.: loty balonem na 

uwięzi, prezentacja szybowca, pokaz walk 

rycerskich czy warsztaty czerpania papieru. 

Sobotnia impreza przepełniona była również 

występami gwiazd muzyki disco-polo, wśród 

których znalazły się zespoły tj.: BAYER FULL, 

PIĘKNI I MŁODZI, PLAYBOYS czy ERATOX. 

Licznie zgromadzoną w tym dniu publiczność bawił 

do późnych godzin nocnych zespół REMIX, 

a ostatnim punktem Festiwalu Mleka i Miodu był 

profesjonalny pokaz sztucznych ogni. 

V Edycja Festiwalu Mleka i Miodu w Gminie Burzenin, 
któremu towarzyszyła Parada Kół Gospodyń Wiejskich 
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Za nami III Turniej TALENT CUP 2018 organizowany pod 
patronatem Wójta Gminy Burzenin Jarosława Janiaka. Zawody 
sportowe to już stały element święta naszej gminy, czyli 
„Festiwalu Mleka i Miodu”. 

9 czerwca 2018 roku na boisku w Strumianach rywalizowało 
20 drużyn, około 200 zawodników w dwóch grupach wiekowych 
2008 i młodsi oraz zawodnicy z roczników 2006 – 2007. Nasz 
turniej to rywalizacja sportowa dla młodych zawodników, dla 
których stworzyliśmy specjalnie dwie ligi „Ligę Mistrzów” 
i „Ligę Europy”. Różny poziom poszczególnych grup umożliwił 
sprawiedliwe współzawodnictwo zawodników. Zaproszone 
kluby z terenu województwa łódzkiego w większości stawiły się 
kompletem drużyn w każdej grupie wiekowej. Każda drużyna 
otrzymała puchar, a poszczególni zawodnicy piękne medale, 
wykonane przez lokalnych mistrzów rękodzieła, które 
wyróżniały się swoim oryginalnym wyglądem. Tradycją stała się 
już piękna pogoda, która pozwoliła na rozgrywki w słonecznej 

i uśmiechniętej atmosferze. 
Należy również wspomnieć o towarzyskim meczu „Dla 

Niepodległej” w którym zmierzyli się zawodnicy reprezentujący 
Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz Gminę Burzenin w której 
zagrali również przedstawiciele naszej zaprzyjaźnionej gminy 
z Ukrainy, a więc można powiedzieć mecz międzynarodowy. 
Atmosfera dobrej sportowej rywalizacji oraz piękne bramki 
i uśmiech zawodników powodują, że do Klubu przychodzą nowi 
piłkarze, chętni grać w barwach Burzenina, co cieszy i daje 
nadzieję na przyszłość. 

Na koniec kierujemy podziękowania dla wszystkich, którzy 
się przyczynili do tego aby III Turniej TALENT CUP 2018 mógł 
być zorganizowany. Do zobaczenia na kolejnym turnieju z serii 
„TALENT CUP”!

   Opracował: Sławomir Przezak

III Turniej Talent Cup 2018 – sportowa tradycja Burzenina
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O tym, że w orkiestrach dętych drzemie siła, mogli przekonać się 

wszyscy, którzy 10 czerwca 2018 r. wybrali się do Warty, bowiem 

to ona w tym roku była gospodarzem 19. Przeglądu Orkiestr 

Dętych Powiatu Sieradzkiego. 

Spośród dziesięciu orkiestr,  które wzięły udział 

w przeglądzie, usłyszeliśmy również naszą Młodzieżową 

Orkiestrę Dętą z Burzenina. Orkiestra wraz z liczną grupą 

formacji mażoretkowych „Astra” i „Mała Astra” w przepiękny 

sposób zaprezentowała się w warckim amfiteatrze zgromadzonej 

publiczności. 

Przegląd Orkiestr to cykliczne wydarzenie przyczyniające się 

do popularyzacji zwiększenia zainteresowania oryginalną formą 

muzyki. Jest również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń 

oraz międzypokoleniowych spotkań muzyków. Orkiestry nie 

rywalizują ze sobą lecz wspólnie przeżywają piękne chwile, 

prezentując swój dorobek artystyczny, ukazując jak ciekawa 

i przyjemna w odbiorze, potrafi być muzyka płynąca 

z instrumentów dętych. Impreza stała się również ważnym 

czynnikiem kulturotwórczym, gdzie zgrani muzycy zachwycają 

publiczność dźwiękami muzyki, a towarzyszące im urocze 

mażoretki, efektownymi układami tanecznymi i przepięknymi 

kolorowymi strojami.

XIX Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Sieradzkiego w Warcie

Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawnie w ramach działania 

,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego” w ramach inicjatywy 

LEADER (RLKS) otrzymała dofinansowanie na budowę 

podjazdu dla niepełnosprawnych oraz przebudowę schodów 

i wejścia do budynku OSP w Szczawnie. 

Dzięki pozyskanym środkom oraz wsparciu finansowym 

Urzędu Gminy, udało się wyremontować pomieszczenie 

świetlicy, tj. wymienić stolarkę okienną i drzwiową, podłogę, 

oświetlenie oraz pomalować ściany. 

Całkowity koszt remontu to kwota nieco powyżej 40 000,00 

zł, z czego 25 000,00 zł to pozyskane dofinansowanie.

    Opracowała: Anna Bartos

Wyremontowana świetlica w sali OSP w Szczawnie
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DOŻYNKI GMINNE

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców oraz Gości odwiedzających Gminę Burzenin na Dożynki Gminne. 

Tegoroczne Obchody Święta Plonów zaplanowane są na dzień 25 sierpnia (sobota) br. i odbędą się w Waszkowskie
m.

W programie m.in.: korowód dożynkowy, koncerty znanych zespołów MEJK, SOLEO oraz Biesiada Góralska.


