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Najważniejsze Uchwały Rady Gminy
w  2017 roku

Pracownicy Urzędu Gminy w Burzeninie

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pn. „Utrzymanie 
zieleni przydrożnej na drogach powiatowych na terenie Gminy Burzenin” (Nr XXVII/179/2017);
w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (Nr XXVII/180/2017);
w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe (Nr XXVII/184/2017);

w sprawie: określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Burzenin (Nr XVII/185/2017);
w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Burzenin (Nr XXVII/186/2017);
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 (Nr XXVIII/194/2017);
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Burzeninie za rok 2016 
(Nr XXVIII/195/2017);
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie za rok 2016 (Nr XXVIII/196/2017);
w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo 
oświatowe (Nr XXVIII/197/2017);
w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Burzenin (Nr XXVIII/199/2017);
w sprawie: uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce w ramach Lokalnego programu 
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (Nr XXIX/208/2017);
w sprawie: wyrażenia woli i zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie pomocy finansowej w realizację zadania „Przebudowa 
drogi wojewódzkiej nr 480 w miejscowości Witów gm. Burzenin (Nr XXX/211/2017);
w sprawie: wyrażenia woli i zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie pomocy finansowej w realizację zadania „Przebudowa 
skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 480 z drogą powiatową Nr 1704E oraz drogą gminną Nr 114214E w miejscowości Burzenin” 
(Nr XXX/212/2017);
w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Burzenin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok (Nr XXX/214/2017);
w sprawie: wystosowanie apelu do Narodowego Funduszu Zdrowia – Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego 
w Łodzi o przyznanie kontraktu NFZ na finansowanie opieki stomatologicznej dla mieszkańców Gminy Burzenin (Nr XXX/220/2017).

          Opracowała: Marlena Nawrocka

Lilla Kulda 
Stanowisko ds. rozliczania należności 
budżetowych (kasjer)

Najważniejsze zadania:
· prowadzenie kasy urzędu;
· rozliczanie należności za wodę 
i ścieki.

Kontakt:
tel.: 43  821-40-95 wew. 15
e-mail: lilla.kulda@ugburzenin.pl

Agata Cłapa 
Stanowisko ds. gospodarki odpadami 
i  ochrony środowiska

Najważniejsze zadania:
· obejmowanie wszystkich właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy 
systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi oraz nadzór nad tym systemem;

· zapewnienie osiągnięcia

 odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania;

· dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki 

odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości 

technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi;

· prowadzenie kart kontowych wraz z egzekucją 

należnych opłat

· Prowadzenie i koordynowanie zadań wynikających z 

Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach.

Kontakt:

tel.: 43 821-40-95 wew. 16

e-mail: agata.clapa@ugburzenin.pl
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Udzielenie Wójtowi Gminy Burzenin absolutorium z tytułu  wykonania budżetu za 2016 rok

Drodzy Czytelnicy,

 Choć od ostatniego wydania naszego czasopisma nie minęło zbyt wiele czasu, to obfitował on w dość wiele wydarzeń, działań i osiągnięć, 
o których „w pigułce” postaram się napisać.
 Myślę, że trudno nie rozpocząć od wspomnienia o czerwcowym „Festiwalu Mleka i Miodu”, który był dla nas wszystkich wielkim 
sukcesem i przyciągnął tysiące odwiedzających. Jest już dla naszej Gminy prawdziwą marką, znaną i chwaloną w Województwie Łódzkim, 
a nawet dalej (łącznie z zagranicą!). Wspaniałe występy zespołów, Parada niesamowitych Kół Gospodyń Wiejskich i ich smakołyków oraz 
wydarzenia towarzyszące, wpisały się na stałe w kalendarz najlepszych i oczekiwanych imprez w regionie łódzkim! Warto zaznaczyć, że od 
kilku miesięcy trwają już prace nad kolejnym Festiwalem, którego gwiazdy z pewnością przyciągną wielu wielbicieli – ale to niech pozostanie 
jeszcze tajemnicą...
 Jeżeli chodzi o inwestycje - z całą pewnością jesteście Państwo świadkami wielu oczekiwanych prac drogowych. Na Strumianach 
przebudowywana i poszerzana jest ulica Spacerowa. W Burzeninie trwają prace na ulicach między kościołem, a rynkiem. Niebawem mocno 
rozkopana będzie ulica Broniewskiego i Wojska Polskiego, a w przyszłym roku – pozostałe ulice na osiedlu. Przepraszamy za utrudnienia, ale 
mam nadzieję, że dawno oczekiwany efekt zadowoli nas wszystkich. Jeśli o efekcie mowa, to śmiało można wspomnieć o oddanych do użytku 
parkingach i podjeździe do cmentarza, które to będą udogodnieniem zarówno dla rodziców dowożących pociechy do szkoły, jak 
i odwiedzających wspomniany cmentarz. Poruszając temat dróg, warto powiedzieć o pięknie utwardzonej tłuczniem i uporządkowanej 
nawierzchni od drogi powiatowej do Wolnicy Grabowskiej.
 Z zadań, które w ramach dróg w tym roku są jeszcze zaplanowane, to 250 metrowy odcinek w okolicy skrzyżowania i kierunku 
Waszkowskie – Nieczuj.
 Ten rok pokazuje znaczny wzrost cen robót drogowych w postępowaniach przetargowych, przez co trudno o oszczędności na dodatkowe, 
nowe zadania. Pociechą w tej materii pozostają natomiast przyznane nam zewnętrzne dofinansowania.
 Od niedawna nasz Gminny Ośrodek Zdrowia wzbogacił się o nowoczesny aparat USG i fotel ginekologiczny. Połowę z 200.000 zł ceny 
urządzenia również pozyskano jako dofinansowanie. Zapraszamy już do korzystania z badań diagnostycznych, a od września – do wizyt 
u przyjmującego lekarza ginekologa.
 W budynku dawnego Gimnazjum (obecnie części Zespołu Szkół w Burzeninie) montowana jest winda dla niepełnosprawnych, której 
instalację wsparł PFRON. Ze względu na uczące się w tym miejscu dzieci niepełnosprawne będzie to niezastąpiona pomoc w dostępie do klas 
lekcyjnych W Szkole Podstawowej w Burzeninie przeprowadzany jest remont klatki schodowej, części korytarzy oraz instalacji C.O. . 
Waszkowskie wzbogaca się o nowe komputery, a obie szkoły – w piłkochwyty na boiskach. Jeśli mowa o szkołach – od września likwidowana 
jest „zmianowość” w Szkole Podstawowej w Burzeninie, co chyba ucieszy zarówno uczniów, jak i rodziców. Oba Zespoły Szkół będą zaś uczyć 
od I do VIII klasy.
 Kolejne prace zostały wykonane lub są ku ukończeniu jeśli chodzi o nasze świetlice i otoczenie.  Mowa tu o szambach przy świetlicach 
w Nieczuju, Ligocie i Prażmowie, remoncie świetlicy w Wolnicy Niechmirowskiej, montaży altany nad rzeką w Ligocie. Wiele świetlic 
otrzymało też nowe stoły i krzesła, np. Kamionka, Prażmów, Wola Będkowska, Będków, Tyczyn, Szczawno.
 W ramach Budżetu Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego został również zgłoszony wniosek o wybudowanie przez zarządcę Dróg 
Wojewódzkich chodnika właśnie w drodze wojewódzkiej na Strumianach oraz dofinansowanie kolejnego Festiwalu Mleka i Miodu. Gorąco 
zachęcamy do głosowania na te wnioski!
 Jedną z najlepszych informacji drugiego półrocza jest również ta o podpisaniu umowy na dofinansowanie w kwocie 2 mln. zł !!! budowy 
nowego ujęcia wody, stacji uzdatniania, modernizacji istniejących stacji i rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej. Prace mogłyby rozpocząć 
się w przyszłym roku. Dostępne są również nasze dotacje do oczyszczalni przydomowych (3,5 tys. zł).
 Jak widać rok obfituje w różnego rodzaju aktywności i efekty pracy, za które wspólnie z rolnikami, mieszkańcami i gośćmi będziemy 
symbolicznie dziękować w formie Dożynek Gminnych organizowanych tym razem w Grabówce 26-ego sierpnia (w dzień tradycyjnego święta 
tamtejszej parafii). 
       Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania i gorąco pozdrawiam!
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Będzie winda przy gimnazjum w Burzeninie
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W ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, został 
złożony wniosek o dofinansowanie na poprawę gospodarki 
wodno-ściekowej. 

W ramach tej inwestycji planuje się budowę Stacji 
Uzdatniania Wody w Prażmowie, przebudowę SUW 

w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie 
oraz budowę sieci wodociągowej w Strumianach 
i  Majaczewicach.

Całość inwestycji to: 3 813 230,84 zł dofinansowanie 
63,63%. 

    Opracowała: Anna Bartos

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Burzenin

Modernizacja drogi gminnej Waszkowskie - Jarocice
 W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność”, objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gmina 
Burzenin złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.: 
,,Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie - Jarocice wraz 

z elementami szerokopasmowej infrastruktury tele-
informatycznej”. 
� Całkowita wartość inwestycji to kwota 650 000 zł. 
z czego dofinansowanie wyniesie: 190 890,00 zł.

Opracowała: Anna Bartos

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, Gmina Burzenin pozyskała dofinan-
sowanie na budowę windy przyściennej, w formie dobu-
dowy do istniejącego budynku Publicznego Gimnazjum 
w Burzeninie, w celu umożliwienia dostępności 
poszczególnych kondygnacji obiektu dla osób 
niepełnosprawnych. 

W zakres inwestycji wchodzi również częściowa 

przebudowa dachu i wiatrołapu w związku z dobudową 
szybu windowego, przy ścianie zewnętrznej obiektu.  

Całkowita wartość projektu: 165 051,56 zł., kwota 
dofinansowania: 55 000,00 zł. 

Planowany termin zakończenia to październik 2017 r.  
 
    Opracowała: Anna Bartos 
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Kompleksowa przebudowa ul. Spacerowej w Strumianach 

Nowe schody wraz z balustradą w ZS w Burzeninie 

W budynku Szkoły Podstawowej w Burzeninie planuje się 
wykonanie przebudowy schodów wewnętrznych z lastryka 
na schody z płyt granitowych wraz z wymianą poręczy 
schodowych na balustradę ze stali nierdzewnej. 

Ogólna wartość kosztorysowa robót wynosi 33 865,59 zł.

          Opracował: Jerzy Białczak

W miejscowości Strumiany na około kilometrowym 
odcinku drogi gminnej Strumiany – Antonin, powstanie 
nowa nawierzchnia wraz z elementami szerokopasmowej 
infrastruktury teleinformatycznej.

W 2016 r. w ramach PROW 2014-2020 konty-
n u o w a n e  b ę d z i e  d z i a ł a n i e  „ B u d o w a  l u b 
modernizacja dróg lokalnych". Gmina Burzenin 
pozyskała środki na realizację projektu pn.: 
,,Przebudowa drogi gminnej Strumiany - 
Antonin wraz z elementami szerokopasmowej 
infrastruktury teleinformatycznej”. W ramach 
tej inwestycji zostanie przebudowany ok. 
1 km odcinka ul. Spacerowej w Strumianach 
(od drogi wojewódzkiej do zakrętu za 
stawami).  Przebudowa drogi będzie 
obejmować m.in.: wykonanie warstwy 
wyrównawczo-wiążącej i ścieralnej oraz 
nowe j  kons t rukc j i  j e zdn i ,  budowę 
lewostronnego chodnika oraz lewostronnego 
utwardzenia terenu wzdłuż drogi z kostki 

betonowej, wykonanie nowej nawierzchni mineralno-
bitumicznej na parkingu, przebudowę istniejących zjazdów 
o nawierzchni nieutwardzonej na zjazdy 

o nawierzchni z kostki betonowej lub nawierzchni 
z kruszywa łamanego, wykonanie poboczy 

utwardzonych z  kruszywa łamanego, 
wykonanie zieleńcy wraz z obramowaniem 

z palisady betonowej, budowę sieci 
kanalizacji kablowej oraz wykonanie 
korytek odwadniających w konstrukcji 
chodnika. 

Planowane zakończenie inwestycji 
to sierpień 2017 r. 

Całkowita wartość projektu to: 
1 025 229,41 zł., natomiast kwota 
dofinansowania wynosi: 497 734,00 zł.

           Opracował: Jerzy Białczak
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Rozpoczęto I etap przebudowy osiedla w Burzeninie 

Planowana przebudowa drogi gminnej Waszkowskie – Nieczuj 

Ruszył I etap prac związanych z przebudową dróg 
gminnych w Burzeninie. W ramach inwestycji planuje się:

a) przebudowę dróg gminnych tj. ul. Broniewskiego 
(odcinek ul. Złoczewskiej do ul. Wojska 
Polskiego), oraz cały odcinek ul. Wojska Polskiego 
(dł. 508,45 m.b.). Wartość tej inwestycji wynosi 
1 576 553,30 zł, z czego dofinansowanie z budżetu 
państwa w ramach programu pn. „Program 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019” wyniesie 782 206,00 
zł;

b) przebudowę ul. Dolnej w Burzeninie wraz 
z wykonaniem przecisku pod drogą wojewódzką nr 
480 (dł. 151,51 m.b.);

c) przebudowę ul. Pstrokońskiego (dł. 69,56 m.b.)
d) przebudowę ul. Bocznej (dł. 66,70 m.b.).

Natomiast II etap obejmował będzie przebudowę 
pozostałej części ulicy Broniewskiego, Witosa, 
Świerczewskiego oraz Armii Krajowej.

Wartość obu etapów tej inwestycji wynosi 3 900 000,00 
zł. 

Modernizację kolejnych odcinków dróg będzie 
sukcesywnie realizowana w najbliższych miesiącach. 
Koniec jednej z największych inwestycji drogowych 
Gminy Burzenin planowany jest na wrzesień 2018 r.

         Opracował: Jerzy Białczak

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nawierzchni 
drogowej w miejscowości Waszkowskie w kierunku 
Nieczuja wraz z elementami szerokopasmowej infra-
struktury teleinformatycznej.

Przebudowany zostanie odcinek drogi gminnej o dł. 
236,14 m.b. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 
o pow.1197 m2 i szerokości 5 m.

Wartość inwestycji wynosi 210 000,00 zł, z czego 
22 870,00 zł dofinansowania pochodzi z budżetu 
Wojewody Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia 
z produkcji gruntów rolnych w 2017 roku. 

          Opracował: Jerzy Białczak
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Budowa parkingu wraz z podjazdem na cmentarz w Burzeninie 

Doposażenie świetlic i strażnic z terenu Gminy Burzenin 

Z budżetu gminy przekazano kwotę w wysokości 
27 088,29 zł na zakup stołów i krzeseł do świetlic i strażnic 
z  terenu Gminy Burzenin. 

Stoły i krzesła otrzymały Prażmów, Tyczyn, Witów, 
Ligota, Nieczuj i Kamionka. Nowe stoły zakupiono także 

do świetlicy w Będkowie, a krzesła do OSP Wola 
Będkowska.

        Opracowała: Aldona Kolanek

Rozpoczęto prace nad nowym podjazdem wraz z miejscami 
parkingowymi przy cmentarzu w Burzeninie. 

Parking został zaprojektowany na 24 miejsca 
parkingowe w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. 
Podjazd o szerokości 5 m.b. zostanie wykonany z betonu 
asfaltowego. Ze względu na zmiany wysokościowe, 
wynikające z budowy parkingu i jezdni manewrowej 
bezpośrednio łączącej z chodnikiem, przebudowano 
istniejący chodnik z kostki betonowej. 

Zakończenie wszystkich prac planuje się do 
30.08.2017r.

Wartość inwestycji wynosi 215 000,00 zł i pochodzi 
z budżetu gminy.

          Opracował: Jerzy Białczak
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Dzień Objawienia Pańskiego, który przypada 6 stycznia, 
nazywany jest w Polsce Świętem Trzech Króli i stanowi 
ważny punkt w kalendarzu liturgicznym. Jest przedsta-
wieniem Jasełek wystawianych w przestrzeni publicznej na 
ulicach wiosek, miasteczek i miast w całej Polsce. 

Orszak Trzech Króli przeszedł również w tym dniu 
ulicami Burzenina. Mimo mrozu, przenikliwego wiatru 
i wszelkich przeciwności, wzięło w nim udział kilkuset 
uczestników. Rolę trzech króli: Kacpra, Melchiora 
i Baltazara zagrali Wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak, 
Radosław Nawrocki i Andrzej Bandach. Ubrani w piękne 

kolorowe szaty, wprowadzili zebranych mieszkańców 
w klimat tamtych czasów i złożyli dary. W rolę Maryi, 
Józefa i Jezusa wcielili się Państwo Korczakowie ze 
Strzałek wraz ze swoim dzieckiem.

Cieszymy się, że ta wspaniała inicjatywa powrotu do 
radosnego, bogatego w tradycje świętowania Objawienia 
Pańskiego, połączyła Polaków. Orszak był niezwykłym 
s p o t k a n i e m  p o k o l e n i o w y m  i  w s p ó l n o t o w y m , 
gromadzącym zarówno dzieci, młodzież, dorosłych jak 
i osoby starsze na śpiewaniu kolęd.

Barwny Orszak Trzech Króli przemaszerował ulicami Burzenina 

GRUDZIEŃ 2016–CZERWIEC 2017  
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Na progu nowego roku Gminny Dom Kultury w Burzeninie 
zorganizował dla wszystkich mieszkańców Gminy 
Burzenin urokliwy koncert kolęd „Serca ludzkie się radują” 
w wykonaniu najpopularniejszej w Polsce wykonawczyni 
repertuaru Anny Jantar - Anny Żebrowskiej i wspaniałego 

pianisty, muzyka, dziennikarza Macieja Kieresa.
Koncert kolęd, który odbył się 8 stycznia 2017 roku 

przyniósł piękne doznania artystyczne wśród zgromadzonej 
w tym dniu publiczności. 

Koncert Kolęd „Serca ludzkie się radują” 

GRUDZIEŃ 2016–CZERWIEC 2017  
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880 lat Jarocic cz. II 
Rok 1635 właścicielami dóbr Niechmirowskich zostają 
Olszowscy. W roku tym protoplasta rodu Walerian 
Olszowski kupuje od Andrzeja z Grudna Grudzińskiego 
(spadkobiercy po Niechmirowskich) Wolnicę oraz 
Niechmirów, od Stokowskich Stolec Duży i Mały, 
Kamionkę, Gronów, Nieczuj i Jarocice.

GRUDZIEŃ 2016–CZERWIEC 2017  

Portret Andrzeja Olszowskiego, autorstwa Marcello 
Bacciarellego, Zamek Królewski oraz jedno z jego dzieł, 
w podpisie: pana dziedzicznego na Jarocicach i Mieczuju.

Rok 1863 przyniósł poważne zmiany w życiu społecznym 
Królestwa Polskiego. Manifest Rządu Narodowego z 22 
stycznia tr. głosił: Ziemia, którą Lud rolniczy posiadał 
dotąd na prawach czynszu lub pańszczyzny, staje się od tej 
chwili bezwarunkową jego własnością, dziedzictwem 
wieczystym. 

Powstanie znosiło powinności chłopskie i feudalną 
zależność od dziedzica. 2 III 1864r. Car Aleksander II 
wydał cztery ukazy wprowadzające w Królestwie Polskim 
uwłaszczenie chłopów i samorząd gminny. Ukazy carskie 
powikłały postanowienia dekretu Rządu Narodowego. 
Chłopi otrzymali na własność uprawianą ziemię. Majątki 
ziemskie w guberni kaliskiej zaczęły ubożeć i podupadać. 
Pozbawione darmowej siły roboczej pańszczyźnianych 
chłopów, nieusprzętowione,z małym inwentarzem często 
nieudolnie kierowane przez właścicieli bez wiedzy 
agrotechnicznej ratowały się przed upadkiem sprzedażą 
lasów i zaciąganiem kredytów. Pożyczki hipoteczne pod 
zastaw majątku w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim, 
w bankach prywatnych i u Żydów, obwarowane 
lichwiarskimi procentami, prowadziły do bankructwa.

P o r t r e t  Wa l e r i a n a  O l s z o w s k i e g o ,  k a s z t e l a n a 
spicymierskiego, XVII w., autor nieznany. (źródło: Zbiory 
Muzeum Narodowego w Kielcach)

Walerian Olszowski jako pierwszy z rodziny osiągnął urząd 
senatorski, zostając w roku 1649, na rok przed śmiercią 
kasztelanem spicymierskim. Skład gości na pogrzebie 
Waleriana (pochowany jest w Stolcu) potwierdza fakt, że 
stosunki majątkowe, towarzyskie i będące ich rezultatem 
związki małżeńskie tej generacji linii Olszowskich weszły 
znacznie na wyższy poziom. Olszowscy wkroczyli bowiem 
w sferę zamożnej, urzędniczej, szlachty senatorskiej 
o aspiracjach magnackich, obejmując prestiżowe urzędy 
i dygnitarie, dzierżąc bogate starostwa. Zostawali 
dworzanami królewskimi. Spokrewnili się bezpośrednio 
lub pośrednio z szeregiem domów senatorskich jak 
Duninowie, Koniecpolscy, Biskupscy, Sokołowscy, 
Szczawińscy, Wołuccy, Kobierzyccy, Kretkowscy, 
Denhoffowie, Szembkowie, Męcińscy. Potomstwo 
Waleriana to pięciu synów i trzy córki. Najbardziej 
znamienitym synem był Andrzej, podkanclerz koronny, 
biskup chełmiński a w końcu prymas arcybiskup 
gnieźnieński. Był on dziedzicem Jarocic i Nieczuja 
w dobrach Niechmirowskich.
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Imperium Niechmirowskie przetrwa aż do roku 1877, 
w którym to roku Jarocice i Waszkowskie zostają 
oddzielone od dóbr Niechmirów i ulegają uwłaszczeniu. 
Niechmirów, Kamionka ulega sprzedaży. Ostatnim 
Olszowskim właścicielem Jarocic jest Andrzej Olszowski 
syn Antoniego, uczestnicy powstania styczniowego 
w oddziale Taczanowskiego. Nieprawdą jest podawana 
w różnych źródłach informacja, że majątek Olszowskich 
został skonfiskowany po powstaniu, niestety uległ on 
przymusowej sprzedaży na licytacji w związku 
z zadłużeniem (poniżej jedno z ogłoszeń o przymusowej 
sprzedaży: Dziennik Warszawski, Czwartek, 8 (20) maja 
1875, nr 95)

„ … Wi a d o m o  c z y n i ,  i ż  n a  ż ą d a n i e  B e r n a r d a 
Guranowskiego i Moritza Brokman, kupców w mieście 
gubernialnem Kaliszu zamieszkałych, a zamieszkanie 
prawne u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału 
w Kaliszu mieszkającego obrane mających, od których 
tenże Patron stawa i subhastację dóbr Niechmierowa 
z przyległościami w poszukiwaniu sum: rs. 1385 i 4000 
z procentem od dnia 7 (19) Listopada 1870 r. zaległym 
popiera, protokółem Romualda Pinowskiego Komornika 
przy Trybunale tutejszym w dniach 4 (16), 9 (21), 10 (22) 
Grudnia 1871 r., 3 (15), 4 (16) i 5 (17) Stycznia 1872 r. 
sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze 
przymusowego wywłaszczenia.
DOBRA ZIEMSKIE 
Niechmierów, z przyległościami Jarocice, Kamionką, 
Nieczuj ,  Wolnica,  Waszkowskie i  Nędrzerzew, 
z wszelkiemi zabudowaniami folwarcznemi, gruntami 
dworskiemi, łąkami, pastwiskami, lasami, propinacją, 
polowaniem, z wszelkiemi рrzуnależytościami, oraz 
użytkami całość dóbr stanowiącemi w granicach jak się 
znajdują, z wyłączeniem gruntów i zabudowań na własność 
włościan przeszłych. Dobra te graniczą na północ 
z dobrami Grabówka, na południe z dobrami Rychłocice 
i Szynkielew, na wschód z dobrami Majaczewice 
i Siemiechów, a na zachód z dobrami Gronów i Stolec. 
Odległe od miasta Sieradza mil 3, Wielunia wiorst 24, 
Zduńskiej Woli mil 3, Nowo-Radomska mil 8, zaś od osad 
Złoczewa wiorst 10, Burzenina 7, Widawy 10, Osjakowa 
10, należą do gminy Majaczewice, Niechmierów, 
i Kamionka i Wolnica, do parafji Stolec a reszta do parafji 
Burzenin, w okręgu i powiecie Sieradzkim gubernji 
Kaliskiej położone, których a mianowicie Niechmierowa 
i Kamionki jest właścicielom Karol Olszowski 
w Niechmierowie jako właściciel mieszkający, a zaś 
Wolnicy, Jarocic folwarku Waszkowskie, Nieczuj 
i Nędrzerzew, Andrzej Olszowski w Wolnicy jako 
właściciel mieszkający, i w jego znajdują się posiadaniu. 
Folwark Niechmierów posiada Karol Olszowski, 
a folwark Kamionka dzierżawi Antoni Goedke za czynsz 
roczny rs. 600, którego kontrakt kończy się z dniem 12 (24) 
Czerwca 1877 r., osadę Młynarską Swiatłowizna zwaną, 
posiadają prawem wieczystej dzierżawy Michał 
i Urszula małżonkowie Pilarcy, obowiązani płacić 
corocznie dworowi czynszu po rs. 15, na folwaku Nieczuj 
mieszka Jakób Filip Bądkowski w procencie od sumy rs. 
1000, w osadzie młynarskiej we wsi Jarocice mieszka 
dzierżawca Franciszek Głowinkowski i płaci rocznie po 
rs. 300, dzierżawa jego kończy się z dniem S-go Wojciecha 
1875 r. który zarazem jest dzierżawcą karczmy za czynsz 

po rs. 80 rocznie. Propinację* dzierżawi Abraham 
Tądowski w osadzie Burzeninie zamieszkały, za czynsz rs. 
350, który zarazom dzierżawi propinację w dobrach 
Niechmirowie za czynsz rs. 400, jest także smolarnia 
w lesie do folwarku Waszkowskie i Nieczuj należącym 
w dzierżawie Jana Rychlik na lat dziesięć, uważając od 
1 Sierpnia 1870 roku za opłatą z każdego wypalonego pieca 
po rs. 20 i rs. 18 za przewyżkę nad pieców 20. 
Granice dóbr niesporne, rozległości zaś mają całe dobra 
zajęte, po uwłaszczeniu jaku własność dominialna 
pozostałą, mianowicie Niechmierów i Kamionka uważając 
sposobem przybliżonym mórg 2290, reszta zaś mórg 2275, 
prętów 10, grunta należą do klasy I, II, III, IV i V. Podatki 
opłacają się do kasy w Sieradzu wedle świadectwa tejże 
kasy rs. 1170 kop. 66. Dalsze szczegóły to jest opis 
budowli, wysiewu, granice, inwentarzy i narzędzi 
gospodarskich w dobrach zajętych znajdujących się 
w protokóle zajęcia są wymienione i opisane…”

Jarocice, Waszkowskie, Nieczuj ziemię kupili powołani do 
jej posiadania rolnicy. Niechmirów kilkukrotnie zmieniał 
właścicieli, przed wybuchem I wojny światowej 
właścicielami Niechmirowa zostali Szmul Mendel 
Glicenstein i jego żona Estera.
We wrześniu 1939 roku rodzina Glicensteinów zostaje 
aresztowana i wywieziona do getta w Sieradzu lub 
Zduńskiej Woli, a następnie do komór gazowych 
hitlerowskiego obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem.

 

Na zdjęciu pałac w Niechmirowie w którym mieszkali 
Szmul Mendel i Estera Glicenstein (wybudowany 
w XVII w. przez Olszowskich). Na zdjęciu można dostrzec 
trzy osoby jest to Estera, syn Rafał i nieznana kobieta ze 
służby. (źródło: Zbiory IS PAN w Warszawie).

Na tym chciałbym zakończyć monografię Jarocic 
(w wielkim skrócie). Z innych dostępnych publikacji, 
polecam artykuł w nr 1 z 1993 roku czasopisma „Na 
Sieradzkich Szlakach”, w którym to nieżyjący już Pan prof. 
Saturnin Kołdziejski, wielki regionalista Burzeniński, 
opisuje historię nadwarciańskich młynów w Jarocicach 
(miałem to szczęście być uczniem Pana profesora). 

W następnym numerze Pigułki Burzenińskiej przepiękna 
historia 615-letniego Niechmirowa.

        Opracował: Krzysztof  Wysota

P.S.

Na zakończenie pragnę zwrócić się do mieszkańców 

Jarocic, Waszkowskiego, Nieczuja, Kolonii Niechmirów - 

jeżeli posiadają jakiekolwiek dokumenty, umowy kupna, 

wypisy z księgi wieczystej dotyczące kupna ziemi, mapy, 

zdjęcia i inne ciekawe materiały o umożliwienie mi 
wglądu do nich.

GRUDZIEŃ 2016–CZERWIEC 2017  
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W dniach 16-27.01.2017 r. Biblioteka w Burzeninie 
zorganizowała dla dzieci i młodzieży ferie zimowe pod hasłem 
„Świetna zabawa dla dużych i małych". 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia plastyczne, 
dzięki którym dzieci miały możliwość wykazania się 
umiejętnościami manualnymi. Podczas spotkań organizowane 
były różne formy pracy, tj. zabawy edukacyjne i ruchowe oraz 
zajęcia manualne w czasie których, młodzi uczestnicy wykonali 
m.in. róże z wosku, torby z t-shirtów, „cuda” z balonów, itp. 
Odbyła się również pogadanka z przedstawicielami KP 
w Złoczewie nt. „Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych”, 

a także spotkanie z miłośnikami gier, wypełnione strategiami, 
mieczem i magią.

Podejmowane dzia łania  umożl iwi ły  przyjemne 
i pożyteczne spędzenie czasu, ukazując bibliotekę jako miejsce 
dobrej zabawy oraz alternatywę dla biernego siedzenia przed 
ekranem telewizora, czy komputera. Spotkania cieszyły się 
dużym zainteresowaniem dzieci, zarówno młodszych, jak i tych 
nieco starszych. 

Zimowe ferie z Biblioteką 

Dzień Kobiet w Ośrodku Wypoczynkowo-Rekreacyjnym „Zacisze” w Konopnicy 

 W sobotnie popołudnie 25 lutego 2017 roku członkinie Kół 
Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Burzenin wybrały się na 
świętowanie Dnia Kobiet, które zorganizował Gminny Dom 
Kultury w Burzeninie. Wprawdzie do 8 marca pozostało jeszcze 
nieco czasu, ale organizator przesunął świętowanie na ostatni 
weekend karnawału, tak by można było tańczyć i bawić się do 
woli. 

S p o t k a n i e  o d b y ł o  s i ę  w  O ś r o d k u 
Wypoczynkowo-Rekreacyjnym „Zacisze” 
w Konopnicy i przebiegało w bardzo miłej 
atmosferze. Nasze Panie jak zwykle 
zachwycały wyglądem, a świętowanie 

umilał im zespół muzyczny oraz specjalnie przygotowane dla pań 
w tym dniu atrakcje.

Imprezę upiększyły piękne życzenia od zaproszonych Panów, 
wśród których znaleźli się m.in.: Wójt Gminy Burzenin Jarosław 
Janiak, Z-ca Wójta Arkadiusz Słupiński, Sekretarz Gminy Jerzy 

Białczak, Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorz 
Osmulski. 

Wszys tk im Paniom życzymy samych 
radosnych chwil, uśmiechu na twarzy i pogody 

ducha, zarówno w nasze święto jak i na cały 
rok. 

GRUDZIEŃ 2016–CZERWIEC 2017  
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Mleko i miód popłynęły strumieniami 
W pierwszy weekend czerwca Burzenin stał się stolicą mleka, 
miodu i dobrej zabawy. To wszystko za sprawą organizowanego 
w Strumianach k. Burzenina już po raz IV Festiwalu Mleka 
i Miodu.

Gmina Burzenin kolejny raz promowała się tym co ma 
najlepsze, czyli mlekiem i miodem. Imprezę rozpoczęły występy 
dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach organizowanych 
w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie. Wystąpiła młodzież 
z Zespołu Ludowego, grupa SPOKO LOKO, wokaliści, wśród 
których znaleźli się: Jakub Chmielewski, Paulina Płuciennik, 
Kinga Płuciennik i Simona Plewińska, grupa mażoretkowa 
„Akcent” i „Mała Astra”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Burzenina oraz Zespół Śpiewaczy „Marjanki”. W części 
artystycznej widzowie mogli zobaczyć także autorski koncert 
Tadeusza Maciejewskiego prezentującego na Fletni Pana 
standardy światowe z lat minionych oraz współczesne, jak 
również sieradzką wokalistkę LeyLę, czyli Klaudię Pawlak. 
Publiczność bawiły także znane i lubiane zespoły disco polo, 
m.in.: Long&Junior, Diadem, Jorrgus. Niewątpliwie największą 
atrakcją, cieszył się występ zespołu „Akcent” z królem muzyki 
disco polo - Zenkiem Martyniukiem, który przyciągnął do 
Burzenina tysiące fanów. 

Kolejna edycja Festiwalu Mleka i Miodu była okazją do 
wręczenia podziękowań „Przyjaciołom Burzenina”, wśród 
których znaleźli się także parlamentarzyści. 

Podczas Festiwalu Mleka i Miodu imprezie towarzyszyła 
Parada Kół Gospodyń Wiejskich nie tylko z gminy Burzenin, ale 
z całego województwa łódzkiego. Jak co roku odbył się konkurs 
na „Najsmaczniejszy sernik”, „Nalewkę z miodem” i „Gadżet 
promujący Festiwal Mleka i Miodu”. Pyszne serniki, smaczne 
nalewki oraz gadżety promujące imprezę, oceniały komisje 
konkursowe, które ostatecznie wyłoniły zwycięzców. 
„Najsmaczniejszy sernik”: I – KGW Strzałki, II – KGW Gronów-
Rokitowiec,  III – KGW Prażmów, III –KGW Majaczewice. 
„Nalewka z miodem”: I – KGW Ligota, II –KGW Szczawno, II – 
KGW Żuraw „Czerwone Korale” III – KGW Kamionka. „Gadżet 
promujący Festiwal Mleka i Miodu”: I – KGW Waszkowskie, II – 
KGW Godynice, III – KGW Strumiany.

Gości ściągnęły również liczne konkursy dla publiczności tj.: 
dojenie krowy, ujeżdżanie wściekłego byka, karmienie jogurtem 
i inne oraz pyszności, które przygotowały panie z kół gospodyń 
wiejskich, jak również loty balonem na uwięzi. Partnerem 
regionalnym Festiwalu Mleka i Miodu było „Łódzkie Promuje”.

Organizatorzy Festiwalu Mleka i Miodu  na czele z Wójtem 
Gminy Burzenin Jarosławem Janiakiem, serdecznie dziękują 
niezawodnym partnerom, sponsorom, współorganizatorom, 
wystawcom, kołom, stowarzyszeniom, służbom porządkowym 
oraz wszystkim,  którzy wspieral i  Gminę Burzenin 
w przygotowaniu i realizacji imprezy.

GRUDZIEŃ 2016–CZERWIEC 2017  
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8 marca 2017 roku w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie 
Związek Emerytów i Rencistów  zorganizował spotkanie z okazji 
Dnia Kobiet.

Wszystkich zgromadzonych  Członków Koła oraz 
zaproszonych Gości powitała jego Przewodnicząca Barbara 
Juśkiewicz, a Wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak złożył 
Paniom życzenia oraz wręczył kwiaty. Niezwykle ciekawy 

występ artystyczny gimnazjalistów z Publicznego Gimnazjum 
w Burzeninie, uświetnił tę imprezę.

Po oficjalnej części spotkania, przyszedł czas na 
poczęstunek, kawę, ciasto i pogawędki. Takie spotkania to nie 
tylko okazja do uczczenia święta kobiet, ale również metoda 
aktywizacji środowiska.  

W gminie Burzenin istnieje dwadzieścia Kół Gospodyń 
Wiejskich. Do tego grona aktywnych Pań dołączyło nowe koło – 
Koło Gospodyń Wiejskich Burzenin.

Grupa chcących aktywnie spędzać czas kobiet z Burzenina, 
już od kilku miesięcy nosiła się z zamiarem założenia własnego 
koła. Panie postanowiły oficjalnie ogłosić powstanie nowej 
grupy gospodyń, dlatego 8 marca br. w Gminnym Domu Kultury 
w Burzeninie przygotowały spotkanie z okazji Dnia Kobiet, na 

które zaprosiły szanownych gości: Wójta Gminy Burzenin 
Jarosława Janiaka, Przewodniczącą Rady Gminy Burzenin 
Małgorzatę Płóciennik, a także Dyrektora GBP i GDK 
w Burzeninie Katarzynę Kozieł.

Jak przystało na gospodynie, solidnie się przygotowały, 
serwując pyszne ciasta oraz kawę i herbatę, którą można było 

wypić przy dźwiękach muzyki. Przewodnicząca nowo 
powstałego Koła Dorota Bandach, przedstawiła plan działania 
Koła, a także uczciła lampką szampana jego powstanie. W chwili 
obecnej nowe koło liczy 38 członkiń. Są to: Dorota Bandach – 
przewodnicząca, Stanisława Gołdyn – z-ca przewodniczącej, 
Teresa Osmulska – sekretarz, Mirosława Gierczyńska – skarbnik, 
Anna Dawidziak – członek zarządu, Anna Majda, Stanisłąwa 
Marczak, Krystyna Szypulska, Anda Białczak, Dorota 

Stanisławska, Regina 
B u g a j s k a ,  H e l e n a 
Matysiak,  Kazimiera 
Dąbrowska, Halina Sitek, 
Krystyna Piotrowska, 
B o ż e n a  B i a ł c z a k , 
M a r i a n n a  Z a g a l s k a , 
E d y t a  S z y m a ń s k a , 
Wiesława Lamorska, 
Maria Gasiecka, Marlena 
Tądel, Lucyna Zalewska, 
Anna Wlazły, Dorota 
M u s i a l s k a ,  B a r b a r a 
Pertkiewicz, Mirosława 
N a w r o c k a ,  B a r b a r a 
W ł o d a r c z y k ,  J a n i n a 
Z a l e w s k a ,  B a r b a r a 
Kosakiewicz, Mirosława 
Nawrot, Edyta Pisarek, 
Krystyna Paszkowska, 
Krystyna Ciesiołkiewicz, 
Henryka Kaszuba, Lidia 
Juszczak, Ewa Szefer, 
Alicja Szyper, Krystna 
Kendrzeńska.

Patrząc, z jakim zaangażowaniem i energią Panie 
rozpoczynają swą działalność, możemy być pewni, że 
powiększenie tej grupy jest tylko kwestią czasu.

Emerytki i rencistki na kobiecym świętowaniu 

W Burzeninie powstało Koło Gospodyń Wiejskich 
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Już po raz 10. w hali sportowej Wieluńskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, 11 marca 2017 roku odbył się Konkurs 
Tańca Nowoczesnego Wieluński Dance. 

W tym roku wystartowała rekordowa ilość tancerzy. 
W jubileuszowym konkursie udział wzięło blisko 500. 
tancerzy z Wielunia, Złoczewa, Sieradza, Zduńskiej Woli, 

Jarocina, Opatówka, Strykowa, Strzelec Wielkich, Głowna, 
Łodzi. 

W turnieju wystąpiła także grupa taneczna „Spoko 
Loko” z Gminnego Domu Kultury w Burzeninie, pod 
kierownictwem instruktora Piotra Chojnackiego.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 
13 marca 2017 roku zmarł w wieku 95 lat, artysta plastyk 
Jan Karol Owczarek.
� Jan Karol Owczarek urodził się w Łodzi. Tam też 
ukończył Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych. Uprawiał 
grafikę, malarstwo oraz rysunek. Był autorem projektu 
pomnika i płaskorzeźby marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Burzeninie.

Z ziemią burzenińską związany był od dawna, najpierw 
z Jarocicami, a od 1978 roku z Niechmirowem, gdzie 
założył „Letnią Galerię – Sylwia '93” przy której 
zorganizował Amatorski Zespół Małych Form Scenicznych 
„Karolinki”. 

Dał się poznać jako dobry i wrażliwy człowiek. Zawsze 
pełen energii i pasji twórczej. Był wychowawcą 
i nauczycielem młodzieży oraz prawdziwym mentorem dla 
wielu przyszłych adeptów studiów plastycznych.

„Spoko Loko” na Jubileuszowym Konkursie 
Tańca Nowoczesnego w Wieluniu 

Zmarł artysta – plastyk 
Jan Karol Owczarek 
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Tradycją stało się, że corocznie przed świętami Wielkanocnymi 
Koła Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszenia z terenu powiatu 
sieradzkiego, prezentują świąteczne potrawy oraz ozdoby 
wielkanocne podczas Tradycyjnych Sieradzkich Stołów 
Wielkanocnych. 

Tegoroczna IX już prezentacja stołów wielkanocnych, 
odbyła się 8 kwietnia 2017 r. w Sali C Starostwa Powiatowego 
w Sieradzu. Gminę Burzenin reprezentowało Koło Gospodyń 
Wiejskich ze Szczawna, które w konkursie na „Najsmaczniejszą 
potrawę wielkanocną” zajęło II miejsce. Gratulujemy 

zwycięstwa! 
C z ł o n k i n i e  K G W 

w Szczawnie przygotowały 
p y s z n e  p o t r a w y,  k t ó r e 
z a c h w y c a ł y  n i e  t y l k o 
smakiem, ale i wyglądem. 
Można było także nacieszyć 
oko prze-pięknymi ozdobami 
ręko-dzielniczymi i nakarmić 
kubki smakowe podczas 
degustacji potraw, przygoto-
wanych specjalnie na tę 
okazję.

23 lutego 2017 r. odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom". 

Organizatorem Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej był 
Wójt Gminy Burzenin oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Burzeninie. Podobnie jak 
w latach ubiegłych turniej odbył się w Gminnym Domu Kultury 
w Burzeninie.

W konkursie udział wzięło w sumie 14 uczniów z gimnazjum 
i szkół podstawowych z terenu Gminy Burzenin.

Uczestnicy musieli wykazać się obszerną wiedzą pożarniczą, 
rozwiązując test pisemny, na podstawie którego byli oceniani. 
Jury konkursu wyłoniło po 3 osoby z każdej grupy wiekowej do 
dogrywki finałowej.

 W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc 
przedstawiła się następująco:

I grupa wiekowa (szkoła podstawowa)

1. Filip Stolarczyk (ZS w Waszkowskiem)

2. Adam Wdówik (ZS w Burzeninie)

3. Amelia Wrąbel (ZS w Burzeninie)

II grupa wiekowa (gimnazjum)

1. Kamila Buczkowska (PG Burzenin)

2. Łukasz Pospiech (PG Burzenin)

3. Małgorzata Kaczmarek (PG Burzenin)

 Zwycięzcy,  którzy zajęl i  dwa pierwsze miejsca 

w eliminacjach gminnych w obu kategoriach, 22 marca br. 

reprezentowali naszą Gminę podczas Powiatowego Finału 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
Miło jest nam poinformować, że Filip Stolarczyk oraz 

Łukasz Pospiech, zajęli III miejsce w eliminacjach powiatowych, 
natomiast Kamila Buczkowska uplasowała się na V miejscu. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

       Opracowała: Katarzyna Florczak

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 

Szczawińskie „Ruloniki szynkowe z sosem chrzanowym” nagrodzone 
podczas IX Tradycyjnych Sieradzkich Stołów Wielkanocnych 
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Każdego roku grupa mężczyzn wkłada barwne szaty i staje przy 
Grobie Jezusa w Kościele pw. Św. Wojciecha i Stanisława 
w Burzeninie. 

Turki, bo o nich mowa, to wielkanocny zwyczaj ludowy 
związany ze strażą przy Grobie Pańskim. Dzięki ich obecności, 
odbywa się niezwykle widowiskowa wielkanocna rezurekcja. 
Zwyczaj ten przekazywany jest z ojca na syna. Jak podkreślają 
parafianie, to stara tradycja, która na stałe zadomowiła się 
w murach tej świątyni.

Nie ma żadnych wątpliwości, że kultywowanie tradycji 
wpływa na integrację środowiska lokalnego w gminie Burzenin. 
Warto nadmienić, że co roku w przygotowanie symbolicznego 
Grobu Pańskiego włączają się sołectwa przynależące do 
burzenińskiej parafii. W tym roku grób na Wielkanoc 
przygotowało sołectwo Witów.   

21 kwietnia 2017 roku  na terenie Gminy Burzenin gościła 
ekipa TVP 3 Łódź. Celem wizyty było nagranie kolejnego 
odcinka programu kulinarnego pt. „Łódzkie rozsmakowane 
w tradycji”, pokazującego bogatą ofertę tradycyjnych 
potraw, które są obecne w menu regionu łódzkiego. 

W nagran iu  wz ię ły  udz ia ł  pan ie  z   KGW 
w Szczawnie, które przygotowały „Zupę szczawiową 
z kluskami”, panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich 

Gminy Burzenin zaprezentowały dwie potrawy „Białą 
polewkę” oraz „Zupę kwasicę z kluskami plutymi”. 
W remizie OSP w Prażmowie przedstawicielki KGW 
Prażmów gotowały „Prażoki z kapustą”, natomiast  na 
terenie zabytkowego pałacu w Witowie, panie z KGW 
Burzenin przyrządzały „Żeberka zgłodniałego dziedzica 
z miodem”. 

Turki w burzenińskim kościele 

Potrawy z burzenińskich stron 
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Z 21 na 22 kwietnia 2017 roku, odbyła się ósma odsłona ulubionej 
przez dzieci „Nocy z Andersenem”. 

Ponad 50. dzieci z III klas szkół podstawowych 
z Waszkowskiego i Burzenina, spędziło noc w bibliotece. Młodzi 
czytelnicy wysłuchali szeregu baśni Andersena, m.in.: „Pięć 
ziarenek grochu”, „Imbryk”, „Co ojciec czyni, jest zawsze 
słuszne”, „Brzydkie kaczątko” oraz „Stokrotka”, które w tym 
roku czytali: pielęgniarka GOZ w Burzeninie Lucyna Zalewska, 
która oprócz przeczytania baśni przeprowadziła pokaz pierwszej 
pomocy, strażak OSP Szczawno Piotr Szczepanik, policjant 
z Komisariatu Policji w Złoczewie – dzielnicowy mł. asp. 
Mariusz Chmielewski, Wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak 
oraz ksiądz proboszcz Paweł Doruch. 

Niezwykle ciekawy pokaz przedstawili strażacy z OSP 
w Szczawnie, gdzie na parkingu biblioteki, zaprezentowali 
pokazową akcję ratunkową, przy użyciu średniego specja-
listycznego zestawu sprzętu ratowniczego LUKAS, w skład 
którego wchodzą narzędzia hydrauliczne, tj.: nożyce, rozpieracz 
kolumnowy i rozpieracz. 

Tej nocy nie mogło zabraknąć słodkości w postaci „Tortu od 
Andersena”.

Około północy sala konferencyjna GDK w Burzeninie 
zamieniła się w salę zabaw, dyskotekę, a około godziny 2 
w sypialnię. Niewyspane, ale rozemocjonowane dzieci o godz. 7 
rano odebrali rodzice.

Udana „Noc z Andersenem” 
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Obchody Święta 
Konstytucji 3 Maja 

w Burzeninie 

3 maja 2017 roku obchodziliśmy 226. rocznicę uchwalenia 
przez Sejm Czteroletni Ustawy Rządowej, zwanej 
Konstytucją 3 Maja. 

Z tej okazji w Kościele pw. Św. Stanisława 
i Wojciecha w Burzeninie, została odprawiona msza św. 
w intencji Ojczyzny. Po niej wszyscy zgromadzeni udali się 
na Rynek pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
gdzie Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Burzenina odegrała 
Mazurka Dąbrowskiego. W dalszej części uroczystości 
swoje wystąpienie miał Wójt Gminy Burzenin Jarosław 
Janiak, a po nim przybyłe delegacje złożyły wiązanki 
kwiatów. 

Kolejnym punktem obchodów był występ chóru 
kościelnego pn. „Głos Serca”, działającego przy Kościele 
parafialnym pod przewodnictwem organisty Tomasza 
Sterny oraz młodzieży uczestniczącej w zajęciach 
wokalnych organizowanych w Gminnym Domu Kultury 
w Burzeninie. W ten sposób - przepięknymi pieśniami 
patriotycznymi, uczciliśmy pamięć twórców Konstytucji 
3 Maja. 

Co roku w dniach 8-15 maja obchodzony jest Tydzień Bibliotek – 
czyli program promocji czytelnictwa oraz bibliotek, który ma na 
celu podkreślanie roli czytania i książnic w poprawie jakości 
życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza 
i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. 

Aby podkreślić, jak ważni dla Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Burzeninie są jej czytelnicy, biblioteka w dniu 14 maja 2017 
roku zorganizowała spotkanie pod hasłem „Najaktywniejszy 
Czytelnik Roku 2016”. Aby zdobyć ten zaszczytny tytuł, należało 
systematycznie czytać i wypożyczać książki. Wśród dzieci 
i młodzieży wyłoniono: Lenę Urbaniak, Marlenę Owczarek, 
Sandrę Gac, Natalię Krawczyk, Paulinę Juraszek i Sandrę Gzik. 
Z pośród czytelników dorosłych, najaktywniejszymi 
czytelniczkami okazały się Panie: Stefania Frankowska, 
Genowefa Świętczak i Krystyna Widera.

Laureatki otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki 
w postaci książek. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
owocnych „polowań” na ciekawe książki w naszej bibliotece. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie nagrodziła 
„Najaktywniejszych Czytelników 2016 Roku” 
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Mecz piłkarski Gmina Burzenin vs Urząd Marszałkowski w Łodzi 

W ramach rozgrywek piłkarskich Turnieju Talent CUP 2017 
w dniu 3 czerwca 2017 r. na stadionie GOSiR w Strumianach, 
odbył się emocjonujący mecz w którym drużyna Gminy Burzenin 
zmierzyła się z drużyną Zarządu Województwa Łódzkiego. 

Mecz był elementem dodatkowym, promującym Gminę 
Burzenin. W skład drużyny reprezentującej weszli nie tylko 
włodarze naszej gminy wójt Jarosław Janiak i jego zastępca 
Arkadiusz Słupiński, sekretarz UG Jerzy Białczak, dzielnicowy 
naszego rejonu mł.asp. Mariusz Chmielewski, burzenińscy radni, 
zawodnicy Ludowego Klubu Sportowego Wola Będkowska oraz 
przedsiębiorcy i mieszkańcy Gminy Burzenin. 

W pięknych akcjach piłkarskich można było obejrzeć drużynę 
przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Drużyna 
Gminy Burzenin wygrała pojedynek z reprezentacją Urzędu 
Marszałkowskiego, ale nie o wynik tu chodzi. Liczy się idea. To 
właśnie sport i zabawa wspierają przyjaźń i tak ważną, choć 
bardzo często ignorowaną, zasadę fair-play. Ważny jest udział, 
a nie zwycięstwo.

Turniej Piłki Nożnej zainaugurował Festiwal Mleka i Miodu 2017 
Festiwal Mleka i Miodu to nie tylko świetna impreza przy 
dźwiękach dobrej muzyki, to również święto o charakterze 
sportowym. W tegorocznych obchodach Stowarzyszenie Klub 
Sportowy Talent z Burzenina, 3 czerwca 2017 roku zorganizował 
Turniej Piłki Nożnej pod patronatem Wójta Gminy Burzenin 
Jarosława Janiaka. W tym roku to już druga edycja Turnieju 
Talent CUP 2017.

W turnieju wzięły udział 24 zespoły w trzech grupach 
wiekowych: trampkarze (2003 – 2005), orliki (2006 – 2007) i żaki 
(2008 – młodsi). Stadion GOSiR w Strumianach, gościł około 
300 zawodników. Tego dnia można było obejrzeć piękno futbolu 
w wykonaniu młodych piłkarzy, walkę do końca, a jednocześnie 
zachowanie fair-play. Turniej to nie tylko święto sportowe, ale 
i rodzinne. Doping rodzin i znajomych słychać było na każdym 
kroku. 

Poszczególne wyniki turnieju zostały opublikowane na 
stronach Facebook KS Talent. Zasada jest taka: „Wygra ten, kto 
zdobędzie więcej punktów”. Tak też było w naszym przypadku. 
Trzeba powiedzieć, że nasi zawodnicy grali pięknie i wygrywali, 
bo u nas każdy wygrywa, czy to puchar, czy medal. Czasami 
największym medalem jest uśmiech mamy lub taty, który 
gratuluje wspaniałego występu. To są piękne chwile, których się 
nie zapomina. W przygotowanie rozgrywek, potrzebne jest 
również zaangażowanie rodziców. Bez nich nie można by było 
zorganizować tak doskonałego turnieju.

Nie można pominąć wsparcia Gminy Burzenin za co 

serdecznie dziękujemy. Warto zaznaczyć, że nasze barwy wpisały 
się już na stałe w świat sportowy województwa łódzkiego i nazwa 
Talent Burzenin, rozpoznawana jest w wielu miejscowościach 
naszego województwa, dzięki uczestnictwu KS Talent 
w turniejach piłki nożnej. Zapraszamy za rok na kolejną edycję 
Talent CUP.

           Opracował: Sławomir Przezak
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Orkiestra z Burzenina na XVIII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr w Goszczanowie 
W tym roku to Goszczanów był gospodarzem XVIII Przeglądu 
Orkiestr Dętych powiatu sieradzkiego, który odbył się 4 czerwca 
2017 roku. 
� Podczas imprezy wystąpiły: Gminno-parafialna Orkiestra 
Dęta „Helikon” z Goszczanowa, Orkiestra z Wróblewa, 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Burzenina wraz z zespołem 
mażoretek „Akcent”, Miejska Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Sieradza, Orkiestra Dęta z Brzeźnia, Orkiestra Dęta 
przy OSP Brąszewice, Orkiestra Dęta OSP Złoczew, Strażacka 
Orkiestra Dęta z Klonowej, Parafialno-strażacka Orkiestra Dęta 
z Unikowa oraz Orkiestra Dęta z Godynic.

Impreza miała huczny przebieg, gdyż tego samego dnia na 

placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Goszczanowie, 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Strażaka w której udział 
wzięli strażacy z jednostek OSP powiatu sieradzkiego, Poseł na 
Sejm RP Piotr Polak oraz władze samorządowe: województwa – 
Marszałek Witold Stępień, powiatu – Starosta sieradzki Mariusz 
Bądzior i Przewodniczący Rady Powiatu Sieradzkiego Henryk 
Waluda oraz gmin – wójtowie: Łukasz Siewior (Goszczanów), 
Dariusz Perdek (Klonowa), Dorota Kubiak (Brzeźnio), Jarosław 
Janiak (Burzenin), Karol Misiak (Brąszewice) i Tomasz Woźniak 
(Wróblew), a także Burmistrz Gminy i Miasta Warta oraz 
Wiceprezydent Sieradza Rafał Matysiak. 

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom obywateli, 8 czerwca 
2017 roku otwarto w Burzeninie Punkt Przyjęć Interesantów. 
Punkt terytorialnie podlega Komisariatowi Policji w Złoczewie, 
a inwestycja ta była możliwa dzięki wsparciu finansowemu 
i przychylności władz samorządowych Gminy Burzenin. 

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – Włodzimierz 
Kalinowski, Wójt Gminy Burzenin – Jarosław Janiak oraz 
Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu – nadkom. Wojciech 
Kuśmierek. Pomieszczenie poświęcił proboszcz Parafii pw. Św. 
Wojciecha i Stanisława ksiądz Paweł Doruch. 

W otwarciu punktu uczestniczyli także przedstawiciele 
samorządu: Zastępca Wójta Gminy Burzenin Arkadiusz 
Słupiński ,  Sekretarz  UG Burzenin Jerzy Białczak, 
Przewodnicząca Rady Gminy Burzenin Małgorzata Płóciennik, 
Skarbnik UG Burzenin Joanna Szmytka, radny Bogdan Patela, 
a także Naczelnik Inwestycji i Remontów Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Łodzi podinsp. Mariusz Adamczyk oraz 
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu mł. insp. 
Cezary Adamczyk. W uroczystości uczestniczyli także 
przedstawiciele władz samorządowych okolicznych gmin, 
a wśród nich – Wójt Gminy Brzeźnio – Dorota Kubiak i Wójt 

Gminy Klonowa – Dariusz Perdek.
Otwarcie Punktu Przyjęć Interesantów jest jednym 

z elementów realizacji programu prewencyjnego pn. 
„Dzielnicowy bliżej nas”. Do dyspozycji mieszkańców Gminy 
Burzenin jest funkcjonariusz z Komisariatu Policji w Złoczewie – 
jednostki, która obejmuje zasięgiem działania gminę Burzenin 
mł. asp. Mariusz Chmielewski. Policjant przyjmuje interesantów 
w każdą środę w godz. 10.00-12.00. – Chcemy rozwijać 
współpracę z gminą dla dobra mieszkańców – mówi dzielnicowy. 

Pomieszczenie znajdujące się w budynku po byłym GOPS 
w Burzeninie przy ul. Sieradzkiej 4, zostało wyremontowane oraz 
wyposażone w sprzęt biurowy i komputerowy z dostępem do 
zaplecza socjalnego. Koszt inwestycji, jaki poniósł burzeniński 
samorząd, wyniósł około 20 tysięcy złotych.

Otwarcie punktu przyjęć ma na celu ułatwienie pracy 
i podniesienie jakości obsługi, usprawnienie kontaktu 
interesantów z policją oraz poprawę bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności. Oprócz samego pomieszczenia dla policji, budynek 
służy także innym funkcjom związanym z oświatą, stypendiami, 
czy archiwizacją akt. Obecni tu będą także asystent rodziny, 
koordynator ds. PPOŻ. oraz psycholog, którzy będą rozmawiać 
z mieszkańcami i rozwiązywać problemy.

Uroczyste Otwarcie Punktu Informacyjnego w Burzeninie 
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Fani siatkówki plażowej mogli śledzić rozgrywki, które miały 
miejsce 15 czerwca 2017 r. na stadionie GOSiR w Strumianach. 
Po raz XV odbył się tam Ogólnopolski Nocny Turniej Siatkówki 
Plażowej, którego organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy 
Burzenin oraz Urząd Gminy w Burzeninie. 

Oficjalnego otwarcia dokonał Wójt Gminy Burzenin 
Jarosław Janiak, który wcześniej wręczył głównemu 
koordynatorowi turnieju – Aleksandrowi Kowalskiemu, 
specjalne podziękowanie za zaangażowanie w organizowany 
corocznie Ogólnopolski Nocny Turniej Siatkówki Plażowej. 
Swoją obecnością zaszczycił również Starosta sieradzki Mariusz 
Bądzior. 

W tym roku do rywalizacji stanęło 50 par męskich oraz 19 
par żeńskich z całej Polski. Eliminacje do turnieju głównego 
rozpoczęto już od godziny 10.30, a o godzinie 22.00 nastąpiło 
oficjalne otwarcie turnieju w którym udział wzięło 16 par 

męskich oraz 8 par żeńskich. Turniej zakończył się tuż przed 
godziną 4.00.

Wyniki w poszczególnych kategoriach, przedstawiają się 
następująco:
Kobiety:
1. Dominika Bilicka, Natalia Bogdanowicz
2. Marta Kosobudzka, Aleksandra Żebrowska
3. Kamila Klajman, Kamila Śnieżewska
4. Paulina Czubak, Natalia Gruszczyńska

Mężczyźni:
1. Michał Kądzioła, Mateusz Zarankiewicz
2. Piotr Jedliński, Kamil Kosz
3. Michał Muszyński, Tomasz Robak
4. Michał Sendalski, Marcin Zygmunt

16-18 czerwca 2017 roku 12 Burzenińska Drużyna Harcerska 
,,Sokół” obchodziła swoje piąte urodziny.

W urodzinowym biwaku pn. ,,Ave Sokół”, wzięło udział 
przeszło 80 harcerzy z Hufca ZHP Sieradz. Na uczestników 
czekały 4 trasy, na których harcerki i harcerze wykonywali różne 
zadania oraz spotkali się z ciekawymi osobami. Odwiedzono 
m.in.: strzelnice myśliwską w Pyszkowie, gdzie odbyły się 
zawody strzeleckie z broni myśliwskiej oraz hodowlę ślimaków 
w Brzykowie. Odbyły się także spotkania z krótkofalowcami 
z Sieradza, druhami strażakami z OSP w Grabówce i PSP 
w Sieradzu oraz funkcjonariuszami policji KPP w Sieradzu. 
Niewątpliwie ciekawą atrakcją było spotkanie z sokolnikiem, 
który zaprezentował ptaki drapieżne. 

Po wyczerpujących trasach, wszyscy uczestnicy dotarli na 
stadion w Strumianach, gdzie odbyły się Igrzyska Harcerskie. 
Tam też odbył się uroczysty apel hufca, na którym wręczono 
odznaczenia i podziękowania dla osób i instytucji, które 
zaangażowały się w rozwój Drużyny. I tak Srebrną Odznakę 
Ruchu Przyjaciół Harcerstwa otrzymali: Wójt Gminy Burzenin 
Jarosław Janiak, Zastępca Wójta Arkadiusz Słupiński, UG 
Burzenin, GDK w Burzeninie, Parafia rzymsko-katolicka 
w Burzeninie, Nadleśnictwo Złoczew. Przyznano również 
Odznaki Pamiątkowe 12 Burzenińskiej Drużyny Harcerskiej 
,,Sokół” : UG Burzenin, ZS w Waszkowskiem, ZS w Burzeninie, 
PG w Burzeninie, Zarządowi Gminnych Straży Pożarnych 
w Burzeninie oraz członkom Drużyny. Wręczono również 
dyplomy i podziękowania za zasługi drużyny. 

Po apelu miała miejsce uroczysta kolacja na której 
członkowie drużyny wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi, 
skosztowali urodzinowego tortu. Sobotni dzień zakończyło 
harcerskie świeczkowisko, na którym podsumowano 5 lat 
działalności 12 BDH ,,Sokół”. Podczas spotkania we wspólnym 
kręgu, przedstawiono drużynie nową drużynową, którą została 
druhna Izabela Maruszewska. 

12 Burzenińska Drużyna Harcerska ,,Sokół” powstała w 2012 

r. Jej pierwszym drużynowym i założycielem był druh 
Przemysław Serweta, następnie funkcję tę w 2015 r. przejęła 
druhna Patrycja Kurowska, a od 17 czerwca br. druhna Izabela 
Maruszewska. Drużyna zrzesza harcerki i harcerzy w wieku 14-
16 lat i obecnie liczy 16 członków. Aktywnie angażuje się w życie 
społeczne mieszkańców gminy Burzenin oraz działa w hufcu 
Sieradz, za co w 2016 roku otrzymała tytuł Najlepszej Drużyny 
Hufca ZHP Sieradz. 

        Opracował: Przemysław Serweta

XV Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej Nocą 

5 Urodziny BDH „Sokół” 
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W dniu 20 czerwca 2017 roku dzieci wraz z gronem 
pedagogicznym z Przedszkola Miejskiego nr 50 w Łodzi, które 
przebywały na Zielonej Szkole w Burzeninie, odwiedziły 
Gminną Bibliotekę Publiczną. 

W trakcie pobytu w Bibliotece, dzieci nauczyły się 
modelować i skręcać balony. Twistowanie balonów to świetna 
frajda również dla dorosłych. Wszyscy wspólnie stworzyli 
kolorowe, balonowe czapeczki, miecze, pieski, kwiatki i inne 

modele. To doskonały sposób na rozwój kreatywności i ukrytych 
zdolności manualnych naszych milusińskich, o których warto 
dowiedzieć się jak najwcześniej. 

W podziękowaniu za okazaną życzliwość, przyjazną dłoń, 
coroczne spotkania, bezinteresowną pomoc i miłą atmosferę, 
przedszkolaki wraz z nauczycielami przekazały przepiękne, 
własnoręcznie zrobione figurki aniołków z masy solnej. 

Tegoroczne obchody Gminnego Dnia Strażaka odbyły się 27 
maja br. w miejscowości Niechmirów – Zamoście. 

W obchodach udział wzięli druhny i druhowie ze wszystkich 
jednostek OSP z terenu gminy Burzenin, członkowie zarządu 
OSP oraz przedstawiciele samorządu. Obchody rozpoczęły się 
uroczystą Mszą św. w intencji strażaków, podczas której  ks. 
Mirosław Lipka odniósł się do odpowiedzialnej służby, jaką 
pełnią strażacy ochotnicy, zarówno w czasie gaszenia pożarów, 
jak również innych zdarzeń. 

Po mszy świętej wręczono odznaki najbardziej zasłużonym 

strażakom Gminy Burzenin. Podczas uroczystości druhny i 
druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Burzenin 
przyjęli od Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w 
Burzeninie dh Mirosława Jasiaka szczególne podziękowania za 
pracę na rzecz społeczności lokalnej, zaangażowanie i ciągłą 
gotowość do niesienia pomocy potrzebującym. 

Z okazji Dnia Strażaka życzenia złożył również Wójt Gminy 
Burzenin Jarosław Janiak oraz Małgorzata Płóciennik 
Przewodnicząca Rady Gminy w Burzeninie.

       Opracowała: Katarzyna Florczak

Dzieci z Zielonej Szkoły gościły w bibliotece 
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Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego 
„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość 
w ręce i przenieść ją przez całe życie.” 
        K.I. Gałczyński

8 par małżeńskich z terenu Gminy Burzenin obchodziło Złote 
Gody. 

W niezwykle uroczystej oprawie, pary świętowały 
w dniu 21 czerwca br. w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie 
Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. W tym wyjątkowym 
wydarzeniu małżonkom towarzyszyli ich bliscy, a także Wójt 
Gminy Burzenin Jarosław Janiak, Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Marlena Nawrocka oraz Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Bogdan Patela.

Miłym upominkiem muzycznym był występ młodzieży 
z Publicznego Gimnazjum w Burzeninie pod przewodnictwem 
nauczyciela Tomasza Pawlaka.

 Po części oficjalnej były życzenia, kwiaty oraz tradycyjna 
lampka szampana z pięknie odśpiewanym „Sto lat”. Dostojni 

Jubilaci obchodzący Złote Gody, otrzymali medale za długoletnie 
pożycie, a także zostali obdarowani słodyczami i kwiatami. 

Szanownym Jubilatom składamy gratulacje za chlubne 
przeżycie tak pięknej, długiej i wspólnej drogi życia oraz 
życzymy kolejnych lat w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej miłości 
i poszanowaniu.

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego świętowali:

Ewa i Wiesław Badowscy
Czesława i Zygmunt Ciepłuchowie
Janina i Bronisław Domagałowie
Marianna i Henryk Janiakowie

Urszula i Bogdan Krupowie
Zofia i Józef Owczarkowie

Irena i Czesław Pierkoś
Zofia i Wiesław Szymczakowie
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Gminny Ośrodek Zdrowia w Burzeninie otrzymał nowoczesny 
ultrasonograf wraz z fotelem do badań ginekologicznych. 

Nowy aparat posiada 5 głowic do szerokiego i specja-
listycznego zakresu badań. Nowoczesne funkcje aparatu 
pozwalają wykonywać badania w 2D, 3D oraz tzw. 4D. 

USG wraz z nowym fotelem pozwolą na uruchomienie od 
września nowej usługi - dyżurów lekarza ginekologa. 

Wartość brutto aparatu USG wraz z fotelem gineko-
logicznym wyniósł 199 530,00zł.

Informujemy, że w dniach 28.06.–07.07.2017 r. odbyła się 
wycieczka Młodzieżowego Zespołu Ludowego działającego 
przy Gminnym Domu Kultury w Burzeninie do Pogorzelicy.

Wyjazd  był  organizowany w ramach projektu 

„Dof inansowan ie  wy jazdu 
wypoczynkowego dla Młodzieżowego Zespołu Ludowego”, 
który był współfinansowany ze środków Fundacji PZU.

Gminny Ośrodek Zdrowia z nowoczesnym ultrasonografem 
oraz fotelem ginekologicznym

INFORMACJA O 
DOFINANSOWANIU




