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Najważniejsze Uchwały Rady Gminy
w roku 2016/2016

· w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok (Nr  
XV/112/2015);

· w sprawie:  uchwalenia Gminnego 
Programu Przeciw-działania Narkomanii 
na 2016 rok (Nr XV/113/2015);

· w sprawie: likwidacji filii bibliotecznej 
w Szczawnie (Nr  XV/107/2015);

· w sprawie: przekazania środków finan-
sowych na Fundusz Wsparcia Policji 

 (Nr  XVI/114/2016);
· w sprawie: wyrażenia woli i zabezpie-

czenia środków finansowych na udzielenie 
pomocy finansowej na realizację zadania   
„Przebudowa  mostu w miejscowości 
Niechmirów  wraz  z drogą dojazdową” 
(Nr  XVI/115);

· w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania  Rodziny  na  lata  2016-2018  
(Nr  XVI/118);

· w sprawie:  przyjęcia  Gminnego  
Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Burzenin na lata 
2016-2021 (Nr  XVI/119/2016);

· w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej 
Powiatowi Sieradzkiemu na realizację 
zadania „Utrzymanie zieleni przydrożnej na drogach 
powiatowych na terenie Gminy Burzenin” (Nr  XVI/121/2016);

· w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Witów (Nr  
XVIII/130/2016);

· w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Burzenin ( Nr  XVIII/131/2016);

· w sprawie: sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar  

Przemocy w Rodzinie za rok 2015 (Nr  XVIII/133/2016);
· w sprawie: sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Burzeninie za rok 2015 (Nr 

XVIII/134/2016);
· w sprawie: udzielenia  Wójtowi Gminy Burzenin absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2015  rok  (Nr  XXI/148/2016);
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Nr  XXI/151/2016). 

Anna Bartos – Stanowisko ds. inwestycji i funduszy 
europejskich

Najważniejsze zadania:
· przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów;
· przygotowywanie wniosków w sprawie pozyskiwania dotacji 

i środków pomocowych;
· nadzorowanie inwestycji gminnych oraz dokonywania 

bieżących zakupów materiałów i wyposażenia na potrzeby 
urzędu;

Kontakt:
tel.: 43  821 40 95 wew. 22  lub 43  821 40 48
e-mail: anna.bartos@ugburzenin.pl

Katarzyna Florczak - Stanowisko ds. obronnych i obrony 
cywilnej

Najważniejsze zadania:
· prowadzenie rejestru mężczyzn i kobiet na potrzeby 

kwalifikacji wojskowej, prowadzenie kwalifikacji wojskowej,
· realizowanie zadań zawartych w planie obrony cywilnej 

gminy;
· kierowanie działalnością gminnego zespołu reagowania;
· nadzór nad działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych;
· prowadzenie archiwum zakładowego.

- Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych

Najważniejsze zadania:
· zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
· nadzór nad pracą kancelarii.

Kontakt:
tel.: 43  821 40 95 wew. 22 lub 43  821 40 48
e-mail: katarzyna.florczak@ugburzenin

Pracownicy Urzędu Gminy w Burzeninie

Opracowała: Marlena Nawrocka



Szanowni Państwo,
� Za nami kolejna edycja naszego sztandarowego Festiwalu z Mlekiem 
i Miodem w herbie. Jak zwykle – nie zawiedliście Państwo swoją liczną 
obecnością, choć i pogoda, niesamowite zespoły, liczne stoiska kół gospodyń, 
rozrywek, atrakcji i wspaniała atmosfera – niezmiernie nam dopisywały. Do 
ciekawych, ostatnich wydarzeń można również zaliczyć uroczystość 
przekazania sztandaru Zarządowi Gminnemu OSP, turniej piłki nożnej dla 
licznych drużyn piłkarskich małych mistrzów - zorganizowany przez Klub 
Piłkarski „TALENT”, czy pełen wrażeń „Ogólnopolski Turniej Siatkówki 
Plażowej Nocą”. Mówiąc w skrócie – marka Gminy Burzenin jest coraz 
bardziej rozpoznawalna na mapie województwa, a nawet Polski - i bardzo 
dobrze kojarzona!
� Jest to dla nas bardzo cenne chociażby w odniesieniu do 
wykorzystywanych możliwości pozyskania środków dofinansowania na rozwój 
turystyki, poprawę stanu dróg czy ochronę środowiska. Już w tym roku będzie 
to widoczne w inwestycjach. W zakresie dróg będzie wykonany w asfalcie 
odcinek drogi w Ligocie przez wieś w kierunku rzeki (pozyskaliśmy na to 
niemal 70.000 zł), będzie wykonany we współpracy z Powiatem Sieradzkim 
(któremu udzieliliśmy wsparcia w kwocie 300 tys. zł do inwestycji prawie 4 milionowej) remont mostu w Niechmirowie oraz 
modernizacja i poszerzenie drogi od Kolonii Niechmirowskiej, aż do początku kompleksów leśnych za mostem. Złożone są 
również dwa kolejne wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych: na remont ulicy Spacerowej w Strumianach (do końca 
stawów wędkarskich / z budową chodnika włącznie) oraz na wykonanie jezdni i parkingów w rejonie szkoły w Waszkowskiem (dla 
ułatwienia dowożenia dzieci oraz wjazdu autobusu szkolnego). Kolejny wniosek (tym razem dotyczący osiedla w Burzeninie) 
będziemy chcieli złożyć jesienią na tzw. „schetynówki” - dotyczące m.in. odcinków łączących drogi wyższego rzędu (w tym 
przypadku powiatową z wojewódzką jako objazd centrum Burzenina). Z zadań drogowych – przystępujemy też do projektowania 
parkingów i podjazdu do cmentarza. Jest to w całości (od drogi wojewódzkiej) teren należący do Parafii w Burzeninie, ale dzięki 
podpisanemu porozumieniu - ta inwestycja ma szansę być zrealizowana w przyszłym roku.
� W ramach środków na ekologię pozyskaliśmy z kolei prawie 300 tys. złotych na modernizację kotłowni w szkole 
w Burzeninie oraz przy Gminnym Ośrodku Zdrowia, które będą wykonywane latem. Ponad 60 tys. zł otrzymamy też z PFRON-u 
na dostosowanie łazienek, wykonanie podjazdów i zadaszeń dla obsługi osób niepełnosprawnych w naszym Urzędzie Gminy. 
� W powiązaniu z remontami będzie też latem wykonana toaleta zewnętrzna (kontenerowa) w podwórzu gminy, dostępna  
także dla mieszkańców, np. w dni targowe, natomiast z pomocą Kopalni Węgla Brunatnego (wolontariatu tej jednostki) 
rozpoczęliśmy już odnawianie pomieszczeń po byłym GOPSie.
� W zakresie rozwoju turystyki złożyliśmy wnioski o dofinansowanie realizacji wiat turystycznych w Woli Będkowskiej, 
Marianowie i Jarocicach, na wykonanie zupełnej (od podstaw) modernizacji trzech domków kempingowych na Strumianach, 
remont budynku i wykonanie instalacji ogrzewania całej „siłowni”. Liczymy na wsparcie rzędu 1 miliona zł. 
� Własnymi siłami wykonaliśmy remont pomieszczenia świetlicy przy siłowni. Wygląda imponująco! 
� Dodatkowo, ku końcowi dobiegają formalności i uzyskiwanie pozwoleń, na bazie których wybudujemy wiatę / 
przystanek kajakowy w Ligocie. Dla straży w tej miejscowości czeka też już samochód, który zastąpi wysłużonego Żuka, 
ostatniego w naszej gminie.
� Jesteśmy również w trakcie opracowywania projektu dalszej odnowy naszego rynku z przystankiem autobusowym 
włącznie oraz w trakcie opracowywania dokumentacji na poszerzanie sieci wodno-kanalizacyjnej i wykonanie nowego ujęcia 
wody ze stacją uzdatniania. Te dokumenty posłużą w przypadku ogłoszenia o naborze na dofinansowanie (być może już jesienią).
� W miarę posiadanych możliwości doposażamy również świetlice wiejskie.
� Jest wiele innych zadań inwestycyjnych i tzw. miękkich, które obecnie są procedowane (chociażby złożony wniosek na 
doposażenie szkół w sprzęt i nie tylko - na prawie 0,5 mln zł). Zorganizowaliśmy również wysoce dofinansowany wypoczynek 
kilkudziesięciu dzieci wiejskich w okresie letnim. Wszystko to wymagało dużego zaangażowania naszych pracowników, 
współpracy radnych, sołtysów i wielu mieszkańców – za co bardzo serdecznie dziękuję!
� Na zakończenie pragnę zaprosić Państwa na tradycyjne Dożynki Gminne, które  tym razem odbędą się w Witowie 
w ostatnią sobotę sierpnia. Czas umilą zespoły Imperium, BOBI, „Biesiada Polska” oraz ….. Państwa obecność. Zapraszamy 
serdecznie!

Zachęcam do miłej lektury dalszej części „Pigułki”
Wójt Gminy Burzenin
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 Droga gminna w miejscowości Ligota, znajdująca się na działce 
421, 416 i 441 obecnie posiada nawierzchnię gruntową, utwardzoną 
(żwirową) wraz z obustronnymi poboczami oraz zjazdy 
o nawierzchni nieutwardzonej gruntowej. 
Planuje się przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ligota 
w zakresie:
a)   Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej,
b) Przebudowa istniejących zjazdów o nawierzchni nieutwardzonej 
na zjazdy o nawierzchni mineralno-bitumicznej,
c)  Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego,
d) Wykonanie poboczy utwardzonych z destruktu asfaltowego 
wzdłuż drogi powiatowej,
e)  Wykonanie 5 miejsc parkingowych obok placu zabaw. 
� Przebudowa drogi zostanie wykonana do końca września 2016 r. 
Na jej przebudowę Gmina Burzenin dostała dofinansowanie 
w kwocie 70 640,00 zł. 

Opracował: Jerzy Białczak

� W ramach PROW 2014-2020 i działania „Budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych", Gmina Burzenin złożyła dwa 
wnioski o dofinansowanie projektu. Pierwszy pn.: ,,Przebudowa 
drogi gminnej Strumiany - Antonin wraz z elementami 
szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej”. Drugi 
wniosek pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Waszkowskie - Jarocice 
wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury tele-
informatycznej”. 
� Natomiast w ramach Osi priorytetowej VI rewitalizacja 

i potencjał endogeniczny regionu Działania VI.2 rozwój gospodarki 
turystycznej Poddziałania VI.2.1 rozwój gospodarki turystycznej, 
złożono dwa wnioski o dofinansowanie projektu. Pierwszy pn.: 
,,Modernizacja i wyposażenie gminnego obiektu sportowo-
rekreacyjnego i domków wypoczynkowych w Strumianach”. Drugi 
wniosek pn.: ,,Budowa altan turystycznych w miejscowościach 
Jarocice, Marianów i Wola Będkowska”. 
� Wymienione wyżej działania czekają na ocenę i odpowiedź 
z Urzędu Marszałkowskiego. Mamy nadzieję, że już wkrótce będą 
zrealizowane. 

Opracowała: Anna Bartos

� Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gos-
podarki Wodnej w Łodzi Gmina Burzenin pozyskała dofi-
nansowanie na łączną kwotę 257.724,00 zł na dwa zadania. 
Pierwsze pn.: ,,Modernizacja lokalnych obiektów użyteczności 
publicznej poprzez zakup i montaż mikroinstalacji ograniczających 
emisję spalin i/lub wykorzystujących odnawialnych źródeł ciepła - 
wymiana kotła c.o. w Zespole Szkół w Burzeninie”. Drugie pn.: 
,,Modernizacja lokalnych obiektów użyteczności publicznej 
poprzez zakup i montaż mikroinstalacji ograniczających emisję 
spalin i/lub wykorzystujących odnawialnych źródeł ciepła - 
wymiana kotła c.o. w Gminnym Ośrodku Zdrowia”. Tradycyjne 
ogrzewanie węglowo-miałowe, będzie zastąpione ogrzewaniem na 
pelet.
� Z państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób Niepeł-
nosprawnych Gmina Burzenin pozyskała dofinansowanie na 
zadanie pn.: ,,Dostosowanie sanitariatów oraz wykonanie 
zadaszonych podjazdów  dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
w Urzędzie Gminy Burzenin”. Dofinansowanie będzie 

przeznaczone na przystosowanie sanitariatów oraz ciągu 
komunikacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania 
umożliwi uru-chomienie w budynku Urzędu Gminy Burzenin 
działań psycho-logicznych na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Opracowała: Anna Bartos

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ligota

Planujemy…

Już wkrótce…
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 W sobotni wieczór, 12 grudnia 2015 roku  w Gminnym Domu 
Kultury w Burzeninie odbył się recital muzyczny Katarzyny Żak, 
aktorki filmowej i teatralnej znanej szerszej publiczności z seriali 
„Miodowe lata”, „Na wspólnej”, „Siła wyższa”, czy „Ranczo”, 
podczas którego można było usłyszeć piosenki najwybitniejszych 
polskich poetów i kompozytorów, m.in.: Agnieszki Osieckiej, 
Wojciecha Młynarskiego i Jana Jakuba Należytego. 
� Swój występ przeplatała ciekawymi opowieściami oraz 
anegdotami związanymi z życiem zawodowym i prywatnym. Nie 
zabrakło także wspomnień z planu filmowego, m.in. „Ranczo”, 
gdzie wcieliła się w postać Solejukowej. Ciepło wypowiadała się 
o współpracy z Młynarskim czy Osiecką, których miała 
przyjemność w życiu spotkać. 
� Burzenińska publiczność była zachwycona aktorką, która 
okazała się scenicznym wulkanem pozytywnej energii, 
doskonałego kontaktu z widzem i niepowtarzalnej interpretacji 
utworów muzycznych. Koncert był  pełen humoru, ale jednocześnie 

zmuszał widza do refleksji.
� Organizatorem recitalu była Gminna Biblioteka Publiczna 
w Burzeninie.

.� Kilkuset wiernych 6 stycznia 2016 roku wzięło udział 
w pierwszym Orszaku Trzech Króli, zorganizowanym z okazji 
święta Objawienia Pańskiego przez proboszcza parafii Burzenin ks. 
Pawła Dorucha przy współpracy z gimnazjum i szkołami 
podstawowymi. 
� Uczestnicy ulicznych jasełek, na czele z trzema mędrcami, 
w których rolę wcielili się Wójt Gminy Burzenin – Jarosław Janiak, 
Andrzej Bandach oraz  Radosław Nawrocki, mieli do pokonania 
trasę ulicami Kościelną i Sieradzką na Rynek w Burzeninie, aby tam  
złożyć dary i oddać pokłon „Świętej Rodzinie”, którą zagrali 
Państwo Szeferowie wraz ze swoim synem. 
� Nieodzownym elementem orszaku było wspólne, radosne 

kolędowanie, a atrybutem tego święta stała się papierowa korona, 
którą uczestnicy orszaku założyli podczas przemarszu.
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Recital muzyczny Katarzyny Żak

Orszak Trzech Króli w Burzeninie
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� Po raz drugi 20 grudnia 2015 r. w Burzeninie odbył się Jarmark 
Bożonarodzeniowy. Organizatorem akcji  był dyrektor oraz 
pracownicy Zespołu Szkół w Burzeninie, patronat zaś objął Wójt 
Gminy Burzenin Jarosław Janiak.  
� Wśród wielu ciekawych propozycji można było zobaczyć 
wspaniałe choinki, domki z pierników, pieczone anioły. Nie mogło 
też zabraknąć potraw świątecznych. Odbyła się  degustacja 
barszczu czerwonego z krokietami, kapusty z grochem oraz 
przeróżnych gatunków ciast. Było to na pewno ciekawe wydarzenie 
gminne, gdyż z roku na rok coraz więcej osób chce się spotykać, 
bawić i spędzić miło przedświąteczny czas. Wiele osób 
zaangażowało się, służyło pomocą i wykazywało chęć przyłączenia 
się do akcji. 
� Wspólnie z nami świętowali, a także prezentowali swoje 
produkty i wyroby artystyczne nauczyciele i uczniowie Gimnazjum 
im. M. Kopernika w Burzeninie oraz Stowarzyszenie Kobiet 
Wiejskich. Wszystkim udzielił się świąteczny nastrój – co było 
widać po śnieżynkach, których rozpiętość wiekowa wynosiła od 
kilku do kilkudziesięciu lat.

� Nauczyciele ZS w Burzeninie zadbali o stronę artystyczną, zaś 

rodzice zajęli się przygotowaniem stoisk. Po raz pierwszy dzieci 
mogły pogłaskać prawdziwą owieczką, królika oraz pojeździć  na 
kucyku. Na rynku w Burzeninie zgromadziło się wielu mieszkańców 
gminy oraz zaproszonych gości. 
� W tym roku większy nacisk położyliśmy na promocję talentów 
naszych uczniów. Począwszy od grup przedszkolnych 3-4 latków, 
dzieci  prezentowały wokalne możliwości – śpiewały kolędy 
i pastorałki, natomiast uczniowie klas starszych bawili wszystkich 
dowcipami i żartami na temat Mikołaja. Były też chwile na 
nastrojowe wiersze. Pięknym tańcem zachwyciły wszystkich 
Mażoretki uczące się w GDK w Burzeninie. Wszyscy mali artyści 
otrzymywali słodkie upominki od Mikołaja. Najmłodsi mieli 
niepowtarzalną okazję do zabawy i udziału w konkursach ze 
świątecznym gościem. 
� Zwieńczeniem akcji były występy uczniów klas VI oraz chóru 
z ZS w Burzeninie biorących udział w przedstawieniu 
bożonarodzeniowym pt. „Mały  Książe w Betlejem”.
� Mamy nadzieję, że świąteczny nastrój udzielił się wszystkim 
zgromadzonym mieszkańcom  gminy i udało nam się wprowadzić 
miłą atmosferę nadchodzących świąt. Chcemy, aby to wydarzenie na 
stałe zagościło w kalendarzu imprez  gminnych. 

Opracowała: Renata Tomaszewska

� Kolędowanie to wciąż żywa tradycja w Gminie Burzenin, 
o czym świadczy organizowanie przez Gminny Dom Kultury 
w Burzeninie corocznego Koncertu Kolęd, który w tym roku odbył 
się 22 stycznia 2016 r.
� Wspólne śpiewanie kolęd, to nie tylko zachowanie pięknej 
tradycji, ale także łączenie pokoleń. Oficjalnego otwarcia koncertu 
dokonała Dyrektor GDK i GBP w Burzeninie Katarzyna Kozieł, 
która przywitała zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się: Wójt 

Gminy Burzenin - Jarosław Janiak, ks. Marek Bobek oraz Dyrektor 
ZS w Burzeninie – Ewa Majczak i Dyrektor ZS w Waszkowskiem – 
Jolanta Lechowicz. 
� W pięknej scenerii zimowo – świątecznej nie tylko na scenie, ale 
również za oknami, zaprezentowała się młodzież uczestnicząca 
w zajęciach wokalnych oraz instrumentalnych w GDK 
w Burzeninie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz Zespół Ludowy 
MARJANKI działające przy GDK w Burzeninie. 
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II Jarmark Bożonarodzeniowy w Burzeninie

Koncert Kolęd 
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� 2 lutego br. w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie w ramach 
Klubu Seniora, odbyły się warsztaty florystyczne, które adresowane 
były do osób kochających kwiaty, a w szczególności do kobiet – 
seniorek pragnących rozwijać i doskonalić swoje zdolności 
manualne oraz wrażliwość estetyczną. 
� Uczestniczki warsztatów miały okazję do zabawy formą, 
kolorem i detalem. Zapoznały się z najnowszymi aranżacjami 
kwiatowymi. 
� Warsztaty prowadzone były przez wykwalifikowane osoby 
z Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Sieradzu.

� Od dnia 3 lutego 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Burzeninie funkcjonuje w wyremontowanym budynku po byłym 
Komisariacie Policji w Burzeninie przy ul. Sieradzkiej Instytucja 
zajmuje obecnie estetyczny lokal, zapewniający bardziej 
komfortowe warunki pracy i z pewnością sprzyja lepszej obsłudze 
interesantów. 

� GOPS w Burzeninie przyjmuje interesantów od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8:00-16:00. W związku ze zmianą siedziby 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Burzeninie podajemy 
nowe dane kontaktowe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Burzeninie ul. Sieradzka 15/2  98-260 Burzenin numer 
tel./fax 43 820-03-92 Kierownik GOPS w Burzeninie - Anna 
Karczmarek

� Ośrodek Pomocy Społecznej w Burzeninie jest podstawową 
jednostką organizacyjną wykonującą zadania z zakresu pomocy 
społecznej, swoim działaniem obejmuje obszar gminy. Zajmuje się 
organizowaniem pomocy społecznej w celu umożliwienia osobom 
i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których 

nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, 
możliwości i uprawnienia. 

 Warto wspomnieć, że w ramach programu „Rodzina 500 plus” na 
dzień 1 lipca 2016 r. przyznano świadczenia wychowawcze na 660 
dzieci z terenu Gminy Burzenin. Poniesione z budżetu Państwa 
wydatki na ww. cel wyniosły 942.840,10 zł.

Opracowała: Anna Karczmarek

 Wychodząc na przeciw potrzebom użytkowników Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Burzeninie, jakimi są dzieci i młodzież, 

biblioteka stworzyła im w czasie ferii możliwość aktywnego 
spędzenia wolnego czasu. 
� Coroczna akcja „Ferie w bibliotece” skierowana była przede 
wszystkim dla tych milusińskich, którzy w czasie przerwy zimowej 
pozostali w swych domach. Przez dwa tygodnie począwszy od 15 do 
26 lutego br. dzieci oraz młodzież, spotykała się w każdy 
poniedziałek, środę i piątek na dwugodzinnych zajęciach, na których 
do wyboru było wiele atrakcji rozwijających umiejętności 
intelektualne, sprawnościowe i manualne. 
� Dzieci miały również możliwość skorzystania z bezpłatnych 
warsztatów tanecznych, ćwicząc pod okiem instruktora Street Dance 
Piotra Chojnackiego. Mogły skorzystać także z bezpłatnego dostępu 
do Internetu, zagłębiając się w wirtualnym świecie gier i bajek. 
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Warsztaty florystyczne dla Seniorek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Burzeninie ma nową siedzibę

Ferie w bibliotece



� Druhowie z Hufca ZHP im. Sieradzkich Zakładników 20 lutego 
br. w bardzo atrakcyjny sposób obchodzili najważniejsze, 
harcerskie święto organizowane w dniu urodzin twórcy światowego 
skautingu Roberta Baden-Powella. 
� W ramach Dnia Myśli Braterskiej w Gminnym Domu Kultury 
w Burzeninie, odbyły się warsztaty lepienia z modeliny, które 
przeprowadzili Sylwia i Paweł Piestrzyńscy oraz warsztaty kiszenia 

kapusty z udziałem przewodniczącej KGW Waszkowskie - Jadwigi 
Piasecznej.
� Dzień Myśli Braterskiej ma na celu uświadomić wszystkim 
druhnom oraz druhom, że bez względu na kolor skóry, czy 
narodowość – wszyscy są dla siebie braćmi.

� Rozpacz, smutek, łzy i żal zagościł w sercach wszystkich 
mieszkańców Gminy Burzenin na wieść o tragicznej śmierci 
kapłana, katechety i nauczyciela. W dniu 11 marca 2016 roku doszło 
do tragicznego w skutkach wypadku samochodowego, w którym 
zginął ksiądz Marek Bobek. Miał niespełna 26 lat i dopiero zaczynał 
posługę kapłańską. 
� Ksiądz Marek Bobek urodził się 11 maja 1990 roku w Jarocinie
 i  pochodził z Dobieszczyzny. Praktykę diakońską odbył w parafii 
Bożego Miłosierdzia w Ostrowie Wlkp. Na kapłana został 
wyświęcony w dniu 23 maja 2015 r. w katedrze w Kaliszu. Mszę 
świętą prymicyjną odprawił w uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego w rodzinnej parafii Wszystkich Świętych w Kretkowie. 
� Burzenin był pierwszą parafią, na którą został skierowany 
w lipcu 2015 roku, a we wrześniu rozpoczął pracę katechety 
w Publicznym Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Burzeninie. 
Był nie tylko kapłanem, ale zawsze radosnym, pogodnym 
i uśmiechniętym pedagogiem, skupiającym wokół siebie dzieci 
i młodzież z którą miał wspaniały kontakt. Zapytany tuż po 
święceniach: - Ksiądz w szkole – owca pośród wilków, czy 
duszpasterska szansa? odpowiedział: - Oczywiście, że 
duszpasterska szansa. Porównywanie dzieci, czy młodzieży do 
wilków jest niewłaściwe. Młodzi ludzie są kochani, tylko trzeba to 
dostrzec.
� On dostrzegł wielki potencjał nie tylko w tych młodych, ale 
w każdym z nas. Pokochał jak braci i siostry, czego dowodem był 
pełen Kościół wiernych w trakcie mszy św. żałobnej w dniu 16 
marca 2016 r. koncelebrowanej pod przewodnictwem księdza 
biskupa Edwarda Janiaka w kościele parafialnym w Burzeninie, 
gdzie pełnił posługę wikariusza. Dzień później, 17 marca odbyła się 
msza św. pogrzebowa w kościele Wszystkich Świętych 
w Kretkowie. Głównym celebransem był ksiądz kanonik dr Jacek 
Stefański, ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Kaliszu. Po zakończonej Eucharystii ciało śp. ks. Marka, 
odprowadzono na cmentarz parafialny w Kretkowie. W ostatniej 
drodze towarzyszyli Mu rodzina, bliscy, znajomi, krewni, 
duchowni, wierni parafii Kretków i Żerków, gdzie uczęszczał do 

miejscowego Gimnazjum. Przybyli także wierni z parafii Burzenin 
oraz cała społeczność z Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika 
w Burzeninie wraz ze swoimi nauczycielami i dyrekcją, a także 
przedstawiciele samorządu Gminy Burzenin z Wójtem Jarosławem 
Janiakiem, proboszcz ks. Paweł Doruch, ministranci oraz delegacje 
przedstawicieli oświaty, instytucji kultury, a także strażacy z terenu 
Gminy Burzenin.
� Wszystkim, a w szczególności rodzinie, których śmierć księdza 
Marka Bobka pogrążyła w głębokim bólu, składamy wyrazy 
głębokiego współczucia.
� Księże Marku! Brakuje słów by powiedzieć, jak smutno jest bez 
Ciebie. Byłeś tak krótko wśród nas, mimo to, Twoja nagła 
i nieoczekiwana śmierć zostawiła w nas wielką pustkę… Jesteś 
i będziesz w naszych wspomnieniach i sercach… Modlitwą, spokój 
duszy ofiarujemy Ci w darze.
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Dzień Myśli Braterskiej w Burzeninie

„Pan Bóg zabiera człowieka wtedy,
 gdy widzi, że zasłużył sobie na niebo”



� Kilkunastu osobowa grupa członków Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z Burzenina w dniu 26 lutego 2016 r. udała się na wycieczkę 
do Bełchatowa. Na zwiedzanie Kopalni i okolic wyruszyli również 
w dniu 23 czerwca br. mieszkańcy Gminy Burzenin, głównie 
z okolic Niechmirowa i Kamionki. 
� Pierwszym punktem programu wycieczki orkiestry, były 
warsztaty muzyczne w MCK w Bełchatowie, podczas których 
członkowie Orkiestry KWB Bełchatów udzielili ważnych 
wskazówek oraz rad naszej młodej orkiestrze, zagrali specjalnie dla 
nich krótki koncert, a także wspólnie z Młodzieżową Orkiestrą Dęta 
wykonali utwory. 
� Następnie uczestnicy obu wycieczek odwiedzili siedzibę KWB 
w Bełchatowie, gdzie przywitali ich przedstawiciele KWB 
Bełchatów Dyrektorzy - Andrzej Jeznach i Zbigniew Wiaderny. 
Tam obejrzeli film z którego dowiedzieli się m.in. jak przebiega 
proces powstawania złóż oraz wydobywania węgla brunatnego. 
Uczestnicy wycieczki mieli również możliwość obejrzenia Sali 
Tradycji przy Kopalni, skupiającej najciekawsze eksponaty 
kopalni, wydobyte podczas robót górniczych.

� Niezapomniany widok na odkrywkę kopalni węgla oraz 
elektrownię, mieszkańcy Gminy Burzenin mogli podziwiać 
z punktu widokowego na odkrywkę Szczerców i Bełchatów. Tam 
towarzyszył im także pracownik KWB Bełchatów Janusz Antczak. 
Gigantycznych rozmiarów odkrywki to wielkie „dziury” z pozornie 
bardzo małymi, a w rzeczywistości ogromnymi maszynami 
służącymi do wydobycia, zwałowania i transportu nakładu węgla do 
pobliskiej elektrowni. 
� Nie zabrakło także wjazdu wyciągiem narciarskim na górę 
Kamieńsk - najwyższe wzniesienie w środkowej Polsce - 395 m 
n.p.m., skąd podziwiano urokliwe miejsca bełchatowskich okolic. 
Ponadto uczestnicy wycieczki odwiedzili Ośrodek Sportu 
i Rekreacji „Wawrzkowizna”. 
� Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz Mieszkańcy Gminy Burzenin, 
składają serdeczne podziękowania Dyrekcji Kopalni Węgla 
Brunatnego Bełchatów za zaproszenie, możliwość poznania, 
obejrzenia kopalni oraz bełchatowskich okolic, a także za 
poświęcenie im czasu i miłą atmosferę podczas pobytu 
w Bełchatowie.

GRUDZIEŃ 2015 – CZERWIEC 2016PIGUŁKA BURZENIŃSKA 7

Wycieczka do Bełchatowa



� Członkinie Koła Emerytów i Rencistów z terenu Gminy 
Burzenin tradycyjnie, jak każdego roku świętowały Dzień Kobiet. 
W tym roku zorganizowały spotkanie w czwartek 10 marca. 
� Na zaproszenie koła wśród gości znalazł się proboszcz 
burzenińskiej parafii ks. Paweł Doruch oraz Sekretarz Gminy 
Burzenin Jerzy Białczak, który w imieniu Wójta Gminy Jarosława 
Janiaka oraz własnym złożył życzenia i wręczył kwiaty wszystkim 
przybyłym kobietom. 
� Wszystkich zgromadzonych oraz zaproszonych gości powitała 
przewodnicząca Koła Barbara Juśkiewicz. Po oficjalnej części 
spotkania przyszedł czas na poczęstunek i pogawędki. Takie 
spotkania to nie tylko okazja do uczczenia święta kobiet, ale 
również metoda aktywizacji środowiska. 
� Spotkanie zostało uświetnione występami artystycznymi 
uczniów z Publicznego Gimnazjum w Burzeninie. 

� Marzec to czas kiedy młodzież z naszej gminy uczestniczy 
w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież 
Zapobiega Pożarom". Konkurs cieszy się niesłabnącym 
zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Jego głównym celem jest 
promocja przepisów pożarowych, ale także historii, tradycji oraz 
sprzętu straży pożarnej. 
� Turniej wiedzy pożarniczej odbył się 11 marca w Gminnym 
Domu Kultury w Burzeninie. Uczestnicy startujący w 2 kategoriach 
wiekowych obejmujących: szkołę podstawową i gimnazjum, 
zmagania rozpoczęli od etapu gminnego. Najlepsi w swoich 
kategoriach w gminie, startowali na etapie powiatowym, zaś ich 
zwycięscy wzięli udział w eliminacjach wojewódzkich. Jednym ze 
zwycięzców okazał się Łukasz Pośpiech z ZS w Waszkowskiem, 
który w eliminacjach gminnych zajął II miejsce w powiatowych 
I miejsce, a w wojewódzkich miejsce V. Serdecznie gratulujemy!

Tak przedstawiały się wyniki rozgrywek finałowych:

I grupa wiekowa (szkoła podstawowa)

1. Patryk Gzik (ZS w Burzeninie)

2. Łukasz Pośpiech ( ZS w Waszkowskiem)

3. Sebastian Gibki (ZS w Waszkowskiem)

II grupa wiekowa (gimnazja)

1. Małgorzata Kaczmarek (PG Burzenin)

2. Izabella Maruszewska (PG Burzenin)

3. Natalia Jędrasik (PG Burzenin)

� Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów przeciw-
pożarowych, kształtowanie umiejętności w zakresie ludności, 
ekologii, ratownictwa, zasad postępowania na wypadek pożaru, 
praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem 
gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji 
ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu 
strażackiego.

GRUDZIEŃ 2015 – CZERWIEC 2016 PIGUŁKA BURZENIŃSKA 8

Emerytki i rencistki świętowały Dzień Kobiet

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”



� W sobotę, 19 marca 2016 roku już po raz ósmy w Starostwie 
Powiatowym w Sieradzu, odbyła się Wystawa Tradycyjnych 
Stołów Wielkanocnych. 
� Gospodarzem imprezy był starosta sieradzki - Mariusz Bądzior. 
Obecny był też Poseł PSL Paweł Bejda, Członek Zarządu 
Województwa Łódzkiego Jolanta Zięba-Gzik, Prezydent Sieradza 
Paweł Osiewała, a także burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu 
powiatu. Gminę Burzenin reprezentował Wójt Jarosław Janiak. 
� Świąteczne potrawy oraz ozdoby wielkanocne zaprezentowali 
przedstawiciele z gmin powiatu sieradzkiego. Naszą gminę 
reprezentowały już po raz drugi panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Wolnicy Niechmirowskiej. Panie przygotowały wiele pyszności, 
wśród których znalazły się: domowe wypieki, tj. wielkanocne baby, 
serniki, makowce, ciasto drożdżowe, a także wędliny, pasztet 
z królika, zapiekana kiełbasa, sałatki itp. 
� Pięknie przyozdobiony stół, a także różnorodność potraw 
przyciągnęły tłumy gości. Można było nie tylko oglądać, ale także 
skosztować potrawy wielkanocne. Nie zabrakło również dobrej muzyki, prezentowanej przez kapele i zespoły z terenu powiatu 

sieradzkiego.
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VIII Wystawa Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych 
w Starostwie Powiatowym w Sieradzu

Uczniowie otrzymali 
nowe rowery

� 18 marca br. Zespół Szkół w Burzeninie wzbogacił się o 32 
sztuki nowych rowerów. Jednoślady zostały zakupione przez Wójta 
Gminy Burzenin za kwotę 20 800 zł. Pieniądze pochodziły z Orlen 
Upstream Sp.z o.o. 
� Rowery zostały przekazane przez Wójta Gminy Burzenin 
Jarosława Janiaka. Rowery są wysokiej klasy (zakupione w firmie 
Zasada). Dodatkowo wyposażone są w koszyczki i pompki. 
W trakcie przekazania Pan Wójt osobiście sprawdził ich jakość. 
� Natomiast 21 marca br. podczas sesji Rady Gminy uczniowie 
Wiktoria Świątek i Jakub Niciak wręczyli podziękowania obu 
Wójtom. 
� Rowery będą służyć na wycieczki po najbliższej okolicy, która
 z racji sąsiedztwa Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty 
i Widawki jest niezwykle piękna.
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Słoneczny koncert Anny Żebrowskiej 
i Macieja Kieresa z okazji Dnia Kobiet

� 2 kwietnia 2016 roku za sprawą Anny Żebrowskiej i Macieja 
Kieresa, którzy w tym dniu gościli w Gminnym Domu Kultury 
w Burzeninie, burzenińska publiczność została przeniesiona 
w słoneczny klimat lat 70-tych. 
� W imprezie wzięli udział zaproszeni goście, a wśród nich 
Przewodnicząca Rady Gminy Burzenin Małgorzata Płóciennik, 
Dyrektor ZS w Waszkowskiem Jolanta Lechowicz oraz 
przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy 
Burzenin wraz z członkiniami, a także wszystkie panie i panowie, 
którzy przybyli, aby uczcić ten szczególny dzień w roku jakim 
jest Dzień Kobiet. 
� Anna Żebrowska najpopularniejsza w Polsce wykonawczyni 
repertuaru niezapomnianej „Bursztynowej Dziewczyny” – Anny 
Jantar, urodziła się w Dusznikach Zdroju. Pasja do muzyki 
i śpiewu zrodziła się w niej we wczesnym dzieciństwie. Wiele lat 
ciężkiej pracy nad marzeniami zaowocowało ich realizacją. 
Artystka koncertuje w Polsce oraz za granicą. Za sprawą 
najbardziej znanych przebojów tj. „Cygańska jesień”, 
„Najtrudniejszy pierwszy krok”, „Moje jedyne marzenie”, „Tyle 
słońca w całym mieście”, Jambalaya”, czy „Staruszek świat”– 
Anna Żebrowska, której akompaniował pianista, kompozytor, 
aranżer, wieloletni akompaniator wybitnych artystów m.in. 
Violetty Villas, Grażyny Barszczewskiej, Macieja Damięckiego, 
Zbigniewa Lesienia, autor muzyki do spektakli teatralnych 
i piosenek aktorskich oraz dziennikarz – Maciej Kieres sprawili, 
że po niejednym policzku spłynęła łza.
� Recital zatytułowany "Tyle słońca...! Przeboje Anny Jantar" –  
to nie tylko koncert wypełniony słonecznymi piosenkami, ale 
również wspomnieniami o zmarłej tragicznie Annie Jantar. To 
było wspaniałe i niezwykle wzruszające spotkanie, za które 
bardzo dziękujemy. 
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11 czerwca 2016 roku, Burzenin stał się stolicą dobrej zabawy oraz 
królestwem tradycyjnych smaków regionu. To wszystko za sprawą 
organizowanego już po raz trzeci Festiwalu Mleka i Miodu 
i towarzyszącej mu Parady Kół Gospodyń Wiejskich. Celem święta 
była promocja mleczarstwa, pszczelarstwa, wysokiej jakości 
produktów regionalnych, a także naturalnych walorów 
turystycznych Burzenina.
� Festiwal Mleka i Miodu obfitował w artystyczne widowiska. 
Rozpoczęły go występy taneczne i wokalne dzieci i młodzieży, 
Zespół Ludowy „MARJANKI”, Kapela Znad Warty oraz 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Burzenina wraz z grupą 
mażoretkową „Akcent”, działające przy Gminnym Domu Kultury 
w Burzeninie. Oprócz występów lokalnych artystów odbyły się 
również występy gwiazd muzyki disco polo tj.: Boys, Freaky Boys, 
Power Play i Klaudii Pawlak oraz prezentacja motocyklistów 
i nowych modeli aut.
� Tradycją stało się, ze podczas imprezy w Strumianach został 
nagrodzony najlepszy sernik, ciasto miodowe oraz prezentacja 
artystyczna, przygotowane przez Koła i Stowarzyszenia z powiatu 
sieradzkiego, zduńskowolskiego i wieluńskiego. W konkursie na 
najsmaczniejszy sernik, laur zwycięstwa przypadł Kołu Gospodyń 
Wiejskich Wolnica Niechmirowska oraz Wsi Brzeźnica, II miejsce 
zajęło KGW Wola Będkowska, a III KGW Gronów-Rokitowiec. 
Najsmaczniejsze ciasto z miodu, upiekły panie z KGW Kamionka, 
II miejsce ex aequo przypadło KGW Waszkowskie i KGW Opiesin 

z gminy Zduńska Wola, a III Stowarzyszeniu „Ptaszkowiczanki” 
z gminy Zapolice. Natomiast najciekawszą prezentację artystyczną 
przygotowało KGW Szczawno, na II miejscu uplasowało się KGW 
Żuraw „Czerwone Korale” z gminy Brąszewice, a na III 
Stowarzyszenie Kobiet „Zapoliczanki” z gminy Zapolice.
� Na publiczność czekały liczne konkursy z nagrodami, m.in.: 
dojenie krowy i ujeżdżanie byka dla dzieci i dorosłych, a także picie 
mleka przez smoczek i karmienie jogurtem. Nieodłącznym 
elementem festiwalu była loteria, skierowana do wszystkich 
uczestników festynu.
� Z suto zastawionymi stołami przybyło na burzeniński festiwal 
w Strumianach ponad 30 Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń 
z terenu Gminy Burzenin oraz gmin zaprzyjaźnionych i ościennych
 z terenu województwa łódzkiego. Było podobnie jak w ubiegłym 
roku, pysznie, zdrowo i z sentymentem do smaków z dzieciństwa.
� Organizatorzy festiwalu serdecznie dziękują swoim 
niezawodnym partnerom, sponsorom, współorganizatorom, 
wystawcom, Kołom Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniom, 
służbom porządkowym oraz wszystkim, którzy wspierali Gminę 
Burzenin w przygotowaniu i realizacji imprezy. Dziękujemy 
zaproszonym gościom, artystom, którzy znakomicie bawili 
festiwalową publiczność oraz samym uczestnikom festiwalu – już 
teraz wszystkich Państwa zapraszamy za rok, na IV Festiwal Mleka 
i  Miodu! 

Wyremontowana świetlica w Strumianach

Festiwal mlekiem i miodem płynący

 
„Własnymi siłami wykonaliśmy remont 
pomieszczenia świetlicy przy siłowni. 
Wygląda imponująco!”
 

Wójt Gminy Burzenin
Jarosław Janiak



GRUDZIEŃ 2015 – CZERWIEC 2016 PIGUŁKA BURZENIŃSKA 12

Festiwal Mlekiem I Miodem Płynący
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Festiwal Mlekiem I Miodem Płynący
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� Dziesięć drużyn rywalizowało w meczu piłki nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Burzenin.
� Turniej odbył się 11.06.2016 r. na stadionie GOSiR 
w Strumianach i wzięły w nim udział następujące drużyny: Gmina 
Burzenin, Witów, Starostwo Powiatowe w Sieradzu, FML, 
Komenda Policji w Złoczewie, SCANFIL Sieradz, Jednostka 
Wojskowa w Sieradzu, Państwowa Straż Pożarna w Sieradzu, 
Lokomotiv Burzenin oraz Majaczewice.

� Po meczach finałowych odbyła się uroczystość wręczenia 
dyplomów oraz pucharów, w której uczestniczył Wójt Gminy 
Burzenin Jarosław Janiak. I miejsce wywalczył SKANFIL Sieradz 
(były Partner-Tech), na II miejscu uplasowała się drużyna 
LOKOMOTIV BURZENIN, a III miejsce przypadło KPSP 
w Sieradzu.
� Wszystkim drużynom gratulujemy ducha walki oraz 
zwycięstwa!

� „Sto lat” odśpiewano 3 kwietnia 2016 roku członkiniom Koła 
Gospodyń Wiejskich w Kamionce. Ten dzień był ich świętem. Panie 
z KGW Kamionka obchodziły Jubileusz 50-lecia zawiązania koła. 
� W sali OSP Kamionka życzenia wszelkiej pomyślności, 
długiego zdrowia oraz dalszej owocnej działalności, odbierały 
obecne członkinie KGW wraz z przewodniczącą koła - Krystyną 
Patykiewicz oraz seniorki – założycielki KGW Kamionka. 
� Swój podziw za wytrwałość w pielęgnowaniu tradycji 
i polskości oraz podziękowania za współpracę złożyli w imieniu 
własnym i Gminy Burzenin Wójt  Jarosław Janiak  i  Prze-
wodnicząca Rady Gminy Burzenin Małgorzata Płóciennik. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się także: Z-ca Wójta Arkadiusz 

Słupiński, Dyrektor GBB i GDK w Burzeninie Katarzyna Kozieł, 
Przewodnicząca KGW powiatu sieradzkiego Marianna Fornalczyk-
Lisiak, Aldona Kolanek - Inspektor ds. społecznych, promocji 
i sportu, Katarzyna Janiak - Starszy specjalista ds. gospodarstw 
wiejskich i agroturystyki ŁODR zs w Bratoszewicach oddział 
w Kościerzynie, Teresa Kędzierska – najmłodsza seniorka KGW 
Kamionka oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 
Gminy Burzenin. 
� Z okazji Jubileuszu swój występ miał także Zespół Ludowy 
„MARJANKI”. Ostatecznie wieczór zakończył się wspólną 
biesiadą i śpiewem przy wsparciu muzycznym Andrzeja 
Maciejewskiego.

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Burzenin

Złoty Jubileusz KGW Kamionka
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� W dniu 20 kwietnia br. w Gminnym Domu Kultury 
w Burzeninie, odbyła się lekcja otwarta w której udział wzięli 
wszyscy uczniowie z Zespołu Szkół w Burzeninie. 
� Tematem lekcji była 1050 Rocznica Chrztu Polski. W trakcie jej 
trwania uczniowie: Julia Kubiak, Julia Szczepaniak, Konrad 
Janduła i Jakub Niciak, przypomnieli o przyczynach tego ważnego 
wydarzenia w dziejach naszego kraju. Zaprezentowali także 
wybrane postacie polskich świętych. Jakub Chmielewski  
wyrecytował przepiękny wiersz "Praojcowie", a Weronika 
Galowicz zaśpiewała Hymn jubileuszu 1050. Rocznicy Chrztu 
Polski i Roku Miłosierdzia pt. „Na cały głos". 
� Na zakończenie uczniowie mieli okazję wykazać się wiedzą 

zdobytą w trakcie tej niezwykłej lekcji. Po krótkim sprawdzianie, ks. 
Karol Płóciennik wraz z młodzieżą odmówił modlitwę za Ojczyznę. 
Tej niezwykłej lekcji towarzyszyła wystawa książek oraz plakatów 
poświęconych 1050 Rocznicy Chrztu Polski. Całość została 
zaprezentowana w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie. 
Scenariusz i dekorację przygotowali: Marzena Sterna, Katarzyna 
Majdańska i Jacek Majdański, a oprawę muzyczną Mariusz 
Szymczak.
� Po raz drugi uczniowie klas 6 oraz nauczyciele z ZS 
w Burzeninie zaprosili na lekcję historii z okazji 1050 Rocznicy 
Chrztu Polski, mieszkańców Gminy Burzenin w niedzielę 24 
kwietnia 2016 roku. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością 
przedstawiciele władz samorządowych Wójt Gminy Burzenin – 
Jarosław Janiak, Z-ca Wójta – Arkadiusz Słupiński, a także 
Przewodnicząca Rady Gminy Burzenin – Małgorzata Płóciennik 
oraz Dyrektor ZS w Waszkowskiem – Jolanta Lechowicz, Dyrektor 
ZS w Burzeninie – Ewa Majczak i radni Gminy Burzenin

� Po raz kolejny w placówce Zespołu Szkół w Waszkowskiem, 
realizowano projekt edukacji przyrodniczo - ekologicznej pt. 
"Śladami chronionych zakątków i ich mieszkańców 2016", 
współfinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi. 

� Uczniowie korzystali z organizowanych wycieczek do Jaskini 
Raj w Chęcinach, do Zoo we Wrocławiu, do Zoo-Safari 
w Borysewie, uczestniczyli w zajęciach ekologicznych w Ośrodku 
Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz w Nadleśnictwie Złoczew. 
Odbyły się również rajdy rowerowe po terenie Parku 
Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Na terenie 
szkoły zorganizowano warsztaty muzyczne i przedstawienie 
teatralne o tematyce ekologicznej. W ramach projektu prowadzone 
były zajęcia przyrodnicze dla dzieci przedszkolnych i uczniów 
szkoły. 

� W dniu 22 kwietnia przeprowadzono akcję szkolnego Dnia 
Ziemi. Do wspólnego świętowania zaproszono drużyny uczniów 
klas I-III i IV-VI ze szkół podstawowych z Burzenina, Monic, 
Rychłocic, Stolca, Złoczewa, Sieradza i Waszkowskiego. 

� Rozstrzygnięto konkurs plastyczny "Chronieni mieszkańcy 
naszych lasów i łąk", a także rozegrano turniej wiedzy 
przyrodniczej z elementami zabaw sportowych „Znam chronione 
zakątki i ich mieszkańców". Wszyscy uczestnicy Dnia Ziemi 
obejrzeli przygotowane przez uczniów w ramach konkursu scenki 
przyrodnicze „Jesteśmy częścią przyrody".

� Każdy uczestnik otrzymał upominek, a zwycięzcy nagrody. 

Opracowała: Sabina Lubańska

Lekcja historii. 
Temat: 1050 Rocznica Chrztu Polski

Śladami chronionych zakątków i ich mieszkańców



� To była szalona i niezwykła noc! W piątkowy wieczór z 6 na 7 
maja br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Burzeninie, można 
było zobaczyć niecodzienny widok – grupa ponad 30 dzieci 
z plecakami, śpiworami i karimatami, wchodziła do Biblioteki na 
spotkanie z Andersenem i jego baśniami. Na naszych czytelników 
czekało mnóstwo niespodzianek. Była to już siódma taka Noc 
w Bibliotece - impreza czytelnicza dla dzieci z klas trzecich, 
organizowana z okazji urodzin Hansa Christiana Andersena. 
� Do burzenińskiej biblioteki na baśniowy wieczór przybyli: 
Marlena Nawrocka – przedstawicielka strażaków z OSP 
w Burzeninie, Daniel Palma – leśniczy Nadleśnictwa Złoczew, Z-ca 
Wójta Gminy Burzenin Arkadiusz Słupiński wraz z małżonką 
Magdaleną, a także proboszcz burzenińskiej parafii ks. Paweł 

Doruch, którzy w przepiękny i bardzo interesujący sposób 
przeczytali dzieciom baśnie Andersena.
� Dzieci odwiedziły także strażnicę w Burzeninie, przejechały się 
samochodem strażackim, wysłuchały życiorysu H. Ch. Andersena 
oraz zjadły urodzinowy tort. 
� Do późnych godzin nocnych uczestniczyły w zabawach, 
konkursach i karaoke. Na zakończenie imprezy trzecioklasiści 
wzięli udział w dyskotece oraz obejrzeli bajkę na dobranoc. 
Baśniowa przygoda w Bibliotece zakończyła się w sobotę o godz. 
6.30 wspólnym śniadaniem. Wszystkim uczestnikom bardzo 
dziękujemy za przybycie, miłą zabawę, wspaniałe humory 
i wspólnie spędzony czas.
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7. noc z baśniami Andersena
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� Dzień 3 maja ustanowiono świętem narodowym w dowód 
pamięci o przodkach, którzy pragnęli ocalić kraj przed upadkiem. 
Święto przypomina nam wysiłki patriotów, którzy podjęli się 
trudnego zadania reformy państwa - chylącego się ku upadkowi. 
� 3 maja 2016 roku obchodziliśmy 225. Rocznicę uchwalenia 
Konstytucji. Obchody tego święta, rozpoczęły się mszą świętą 
w intencji Ojczyzny, którą odprawił proboszcz burzenińskiej parafii 
ks. Paweł Doruch. Następnie przedstawiciele lokalnych władz 
samorządowych, instytucji kulturalnych i oświatowych, poczty 
sztandarowe, przedstawiciele straży, stowarzyszeń, harcerzy oraz 

mieszkańcy z ternu Gminy Burzenin przemaszerowali na Rynek. 
Tam głos zabrał Wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak, a następnie 
przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. 
� Obchody uświetnił występ Chóru Kościelnego oraz 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Burzenina. Część artystyczną 
z okazji 3 Maja, przygotowała młodzież wraz z nauczycielami 
z Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Burzeninie. 
Tradycyjnie w tym dniu wartę przy pomniku pełniło Wojsko Polskie.

� To hasło promujące Tydzień Bibliotek 2016. Trwający od 8-15 
maja tydzień bibliotek jest już XIII ogólnopolskim wydarzeniem 
tego typu. 
� Głównym celem programu jest podkreślanie roli czytania oraz 
bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji, a także zwiększenie 
prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich 
kręgów społeczeństwa. 
� W związku z tegorocznym hasłem, panie z Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Burzeninie, postanowiły zainspirować najmłodszych 
mieszkańców Gminy Burzenin i 10 maja br. udały się do 
Przedszkola w Burzeninie oraz w Waszkowskiem, gdzie czytały 
dz iec iakom opowiadan ia  o raz  podarowały  każdemu 
przedszkolakowi książeczkę z okazji święta biblioteki, a także 

zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie. Przeczytana opowieść pt. 
„Tupcio Chrupcio - Umiem się dzielić”, była pretekstem do 
pogadanki na temat dzielenia się. 
� 11 maja br. natomiast w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Burzeninie w ramach Tygodnia Bibliotek, odbyło się spotkanie 
Klubu Seniora nt. „Żywienie osób dorosłych - nowa piramida 
żywieniowa oraz modelowy talerzyk żywieniowy”, które 
poprowadziła Barbara Godlewska - Personal Beauty Trainer - 
kosmetolog/dietetyk.
� Biblioteka coraz częściej poszerza ludzkie horyzonty, jest 
interesującym miejscem do spędzania wolnego czasu, a także 
twórczego myślenia. Biblioteka to INSPIRACJA.

Święto 
Uchwalenia 
Konstytucji 
3 Maja 
w Burzeninie

„Biblioteka inspiruje” 



� W niedzielę 8 maja 2016r. na stadionie GOSiR w Strumianach, 
rozegrany został kolejny turniej piłki nożnej z serii „Młode Orły 
2008”. 
� Nasze „młode orły” pokazały piękny futbol. Czasami ich grze 
towarzyszyła trema, ale tak bywa, gdy gra się przed własną 
publicznością. Mogliśmy obserwować piękne bramki w wykonaniu 
poszczególnych drużyn, przy jednoczesnym zachowaniu „fair 
play”. Dużym zainteresowaniem cieszył się nasz stolik 
z poczęstunkiem. Mogliśmy zaproponować kiełbasę na gorąco 
wraz z kawą i herbatą. Można powiedzieć, że rozgrywki przebiegły 
w dobrym rytmie, przy dobrej muzyce, a co równie ważne – bez 
żadnej kontuzji. 

W turnieju wzięły udział następujące drużyny:

1. Warta Sieradz Jr I
2. Warta Sieradz Jr II
3. Pogoń Zduńska Wola I
4. Pogoń Zduńska Wola II
5. Boruta Zgierz
6. Karsznice
7. KS Talent Burzenin
8. MUKS Włókniarz Pabianice.

� D z i ę k u j e m y  z a w o d n i k o m ,  t r e n e r o m  i  w s z y s t k i m 
zaangażowanym w zorganizowanie turnieju, jednocześnie 
zapraszamy na kolejne wydarzenia sportowe – więcej na stronie 
www.kstalentburzenin.pl.

Opracował: Sławomir Przezak
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Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej „Młode Orły 2008”

http://www.kstalentburzenin.pl
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� W dniu 20  maja 2016 roku  w sali widowiskowej 
Gminnego Domu Kultury w Burzeninie, odbyła się 
uroczystość obchodów jubileuszu 50-lecia pożycia 
małżeńskiego. 
� Gratulacje jubileuszowe przyjmowali Szanowni 
Państwo:

Zdzisława i Henryk  Szymczak
Zofia i Henryk Matusiak
Janina i Jan Zalewscy
Krystyna i Marian Skowron
Teresa i Jerzy Mak

� Niestety dwie ostatnie pary nie mogły uczestniczyć 
w uroczystości w komplecie ze względów zdrowotnych 
współmałżonków. 
� W dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa 
i rodziny uhonorowano małżonków Medalami Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Aktu dekoracji medalami dokonał, w imieniu Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej, Wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak. 
Upominki i kwiaty wręczyła Przewodnicząca Rady Gminy 
Burzenin Małgorzata Płóciennik. 
Za pomyślność i następne lata we dwoje wzniesiono toast lampką 
szampana i odśpiewano Jubilatom chóralne „Sto lat”. 
Dopełnieniem uroczystości był występ zespołu ludowego 
„MARJANKI”.  

� Po części oficjalnej w sympatycznej atmosferze małżonkowie 
podzielili się wspomnieniami i refleksjami ze wspólnie przeżytych 
lat. 
� Kłaniając się nisko wszystkim Parom Małżeńskim życzymy 
dobrego zdrowia, nieustającej pogody ducha, spokoju i zadowolenia 
z każdego dnia, przeżywanego we wzajemnej życzliwości i miłości. 
Niech te Złote Gody umocnią Państwa siły, abyście w pełni zdrowia 
i młodzieńczego entuzjazmu, odmładzani szczęściem rodzinnym 
mogli się cieszyć kolejnymi  rocznicami wspólnego pożycia 
małżeńskiego. 

Opracowała: Marlena Nawrocka

Jubileusz 50-lecia 
pożycia 
małżeńskiego



� W środę 25 maja br. odbył się w Zespole Szkół w Waszko-
wskiem  I Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo-Łowiecki. 
� Do konkursu organizowanego przy współpracy z 442 
Wojskowym Kołem Łowieckim „Wiarus” w Łodzi, udział zgłosiło 
8 szkół. Wśród szkół podstawowych znalazły się szkoły 
z: Waszkowskiego, Burzenina, Złoczewa, Stolca oraz Katolicka 
Szkoła Podstawowa w  Sieradzu. Wśród gimnazjów swoje siły 
w tym temacie sprawdzali przedstawiciele Publicznego Gimnazjum 
w Burzeninie, Złoczewie i  Katolickie Gimnazjum w Sieradzu. 
� Na uczniów czekały zadania teoretyczne dotyczące wiedzy 
z zakresu ekologii, przyrody, ochrony środowiska, znajomości 
nazewnictwa łowieckiego i  zwyczajów zwierzyny łownej. 
Uczniowie gimnazjum musieli dodatkowo wykazać się wiedzą 
z treści „Pana Tadeusza” - księgi dotyczącej polowania. Uczestnicy 
konkursu musieli również sprawdzić swoje siły w testach 
sprawnościowych dotyczących, np. rzutów do celu szyszkami czy 
skoków na skakance. Konkurs przebiegał w bardzo sympatycznej 
i przyjaznej atmosferze. 
� Ostatecznie wśród szkół podstawowych zwyciężyli uczniowie 
ze szkoły w Waszkowskiem, przed uczniami z Katolickiej Szkoły 
Podstawowej z Sieradza i Szkoły Podstawowej ze Złoczewa. Wśród 
gimnazjalistów zwyciężyli przedstawiciele Publicznego 

Gimnazjum im. Andrzeja Ruszkowskiego w Złoczewie, drugie 
miejsce zajęli uczniowie z Katolickiego Gimnazjum w Sieradzu 
i trzecie z Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w 
Burzeninie. Nagrody wręczyli członkowie zarządu Koła 
Łowieckiego Wiarus,  Wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak, 
Przewodnicząca  Rady Gminy Małgorzata  Płóciennik 
i  Przewodnicząca Rady Rodziców Joanna Szmytka. 

Opracowała: Sabina Lubańska
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I Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo- Łowiecki
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 W dniach 21-22 maja 2016 roku odbyły się XXVI Targi 
Rolniczo-Ogrodnicze. 
� Impreza miała miejsce w Kościerzyńskim oddziale Łódzkiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. 
Podczas tego wydarzenia wystąpił m.in. Zespół Ludowy 
„MARJANKI”, działający przy Gminnym Domu Kultury 
w Burzeninie.

�

Już po raz 14. rozegrano Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej 
Nocą w Burzeninie. Eliminacje rozpoczęły się 26 maja br. o 
godzinie 10:30. Turniej główny zakończono o 4:00  rano. 
� Tegoroczną edycję turnieju wygrała doświadczona para: 
Jarosław Lech i Mateusz Łysikowski. Jarosław Lech – reprezentant 
Polski w siatkówce plażowej, grał w mistrzostwach świata 
w Starych Jabłonkach w 2013, występował także na Słowacji oraz 
w Grecji. Drugim z triumfatorów był również reprezentant kraju (do 

lat 21) w mistrzostwach świata, gdzie zajął 5. miejsce - Mateusz 
Łysikowski. Drugie miejsce zajęli: Dawid Ogórek i Mariusz Wróbel, 
którzy wyeliminowali z turnieju dwie sieradzkie pary: Michał 
Cieślak, Bartosz Świeszczakowski, a następnie kolejną dwójkę: 
Bartłomiej Kuźnik, Radosław Szymczak. Trzecie miejsce 
w zawodach przypadło parze: Michał Koryciński, Sylwester Janek. 
Turniej pań wygrała para: Kamila Klajman, Barbara Sroka. Drugie 
miejsce zajęły: Aneta Kaczmarek i Anna Lipińska, a trzecie Julia 
Budny oraz Marta Sikora. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy! 
� Na kolejny turniej siatkówki plażowej zapraszamy do Burzenina 
już za rok.

„MARJANKI” na Targach 
w Kościerzynie

Nocny turniej 
siatkówki 
w Burzeninie



� Niedziela 29 maja 2016 roku przeszła do historii jako „święto 
młodych piłkarzy w Burzeninie”. Wszystko to za sprawą turnieju 
piłki nożnej „TALENT CUP 2016” zorganizowanego przez Klub 
Sportowy Talent w Burzeninie. 
� W rozgrywkach uczestniczyły drużyny z  Sieradza, Widawy, 
Konopnicy i oczywiście z Burzenina. Zespoły rywalizowały 
w dwóch grupach wiekowych „skrzaty” i „młodzicy” w każdej 
grupie po 5 zespołów grających w systemie „każdy z każdym”. 
Turniej uroczyście otworzył Wójt Gminy Burzenin Pan Jarosław 
Janiak. Mamy nadzieje, że ten punkt turnieju stanie się naszą 
tradycją. Zawodnicy grający na boisku, choć niewielkiego wzrostu i 
młodego wieku rywalizowali z niesamowitym zaangażowaniem i 
emocjami. Zawody momentami przynosiły spore niespodzianki, 
przez co turniej nabrał zaciekłej rywalizacji. Dzieciaki strzeliły 
sporo bramek, za co należą się im brawa i gratulacje!  Na 
zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, medale 

i dyplomy. 
� Można powiedzieć, że tego dnia wspólnie z nami grała również 
pogoda, ponieważ w trakcie rozgrywek, słońce było delikatnie za 
chmurami, by na samo wręczanie medali pięknie zaświecić naszym 
piłkarzom. Trzeba również wspomnieć, że turniej mógł się odbyć 
dzięki środkom finansowym otrzymanym w ramach otwartego 
konkursu ofert w zakresie działalności pożytku publicznego 
„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu  w zakresie 
piłki nożnej”, jak również dzięki rodzicom zrzeszonym w KS Talent, 
dlatego  dla wszystkich WIELKIE i serdeczne podziękowania za 
zaangażowanie i pomoc. Do zobaczenia na kolejnym turnieju z serii 
„TALENT CUP”, bo mamy nadzieję, że stanie się on cykliczną 
imprezą organizowaną w Burzeninie.

Opracował: Sławomir Przezak
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Turniej TALENT CUP 2016



 04 czerwca br. odbyła się uroczystość nadania sztandaru 
dla Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Burzeninie. Uroczystość była 
połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka.
 Pierwszą częścią obchodów była uroczysta msza święta 
w intencji strażaków odprawiona w kościele pw. Św. 
Wojciecha i Św. Stanisława w Burzeninie. Po niej poczty 
sztandarowe, pododdziały oraz zaproszeni goście przenieśli 
się na płytę rynku, gdzie odbyły się główne uroczystości, 
które prowadziła druhna Marlena Nawrocka. 
 Na uroczystości oprócz strażaków udział wzięli 
przedstawiciele władz samorządowych m.in.Członek 
Zarządu Województwa Jolanta Ziemba-Gzik, Mariusz 
Bądzior - Starosta Sieradzki, Jarosław Janiak - Wójt Gminy 
Burzenin oraz Małgorzata Płóciennik – Przewodnicząca Rady 
Gminy Burzenin.
 Podczas sobotnich obchodów Dnia Strażaka wręczono 
odznaczenia i medale zasłużonym strażakom z terenu gminy 
Burzenin.

„Złoty Znak Związku OSP RP" 
dh Jacek Tądel

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza
dh Stanisław Kuligowski

Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa"
dh Zbigniew Błaszczyk
dh Henryk Nawrot
dh Tadeusz Owczarek
dh Józef Janiak
dh Przemysław Spętany
dh Henryk Janiak
dh Anna Palma

Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa"
dh Waldemar Wajgert
dh Jan Chudzia
dh Józef Białczak

Brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa"
dh Krzysztof Wojtyżak
dh Maciej Banasiewicz
dh Zenon Dziuk
dh Adam Szafran
dh Adam Stawicki
dh Marek Biernat
dh Piotr Pęczek
dh Jacek Pęczek

Odznaka „Strażak Wzorowy"
dh Wojciech Szymczak
dh Waldemar Pośpiech
dh Mateusz Woźniak
dh Paweł Budziak

Opracowała: Katarzyna Florczak
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Nadanie 
i poświęcenie 
sztandaru 



� Gminną Bibliotekę Publiczną w Burzeninie 1 czerwca br. 
odwiedziły dzieci w towarzystwie Kadry Pedagogicznej 
z Przedszkola Miejskiego Nr 50 z Łodzi. 
� Dzieciaki zostały zapoznane z biblioteką, mogły zobaczyć 
znajdujące się w bibliotece książki i zabawki dla najmłodszych. 
Specjalnie na tę okazję, Panie z biblioteki przeprowadziły warsztaty 
plastyczne, podczas których milusińscy wykonywali pszczółki 
z talerzyków jednorazowych, które miały przypominać im 
o Burzeninie podczas pobytu dzieci na „zielonym przedszkolu” 
w Ośrodku Wypoczynkowym „Sportowa Osada” w Strumianach.

� Impreza odbyła się po raz 17. 5 czerwca br. Gospodarzem 
tegorocznej edycji przeglądu orkiestr była gmina Brzeźnio. 
� Przed publicznością wystąpiło dziesięć orkiestr dętych 
z: OSP Złoczew, OSP Brzeźnio, OSP Godynice, OSP 
Brąszewice, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Burzenina, 
Miejska Orkiestra Dęta z Błaszek, Strażacka Orkiestra Dęta 
z Klonowej, Helikon z Goszczanowa, Miejska Orkiestra Dęta 
OSP Sieradz, Parafialno-Strażacka Orkiestra z Unikowa.
� Przegląd nie ma formuły konkursu, lecz wspólnego 
muzykowania, gdzie najważniejszym celem jest promocja 
dorobku orkiestr dętych, popularyzacja polskiej twórczości 
muzycznej, konfrontacja repertuarów i środowisk 
muzycznych oraz wzajemna inspiracja zespołów. 

� Każda orkiestra uczestnicząca w przeglądzie, otrzymała 
pamiątkowe puchary i dyplomy.
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Dzieciaki zwiedzały 
bibliotekę

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Burzenina 
na Przeglądzie Orkiestr Dętych 

Powiatu Sieradzkiego w Brzeźniu



Czy kierowany przez Pana ośrodek jest placówką medyczną na 
miarę Gminy Burzenin? Z jakich świadczeń medycznych mogą 
skorzystać pacjenci zdeklarowani  w GOZ w Burzeninie?

� Uważam, że GOZ w Burzeninie 
funkcjonuje wzorcowo i do tego cały czas 
d ą ż ę .  Ś w i a d c z y m y  t u  n a s z y m 
mieszkańcom, bardzo szeroki wachlarz 
usług medycznych. Pragnę nadmienić, że 
jest to podstawowa opieka zdrowotna, 
laboratorium medyczne, badania USG oraz 
gabinet stomatologiczny. Do ośrodka 
przyjeżdżają lekarze - specjaliści tj.: 
kardiolog, laryngolog, rzadziej chirurg. 
Organizujemy i przeprowadzamy również 
badania słuchu, wzroku oraz mammo-
graficzne, a także fluoryzację dla uczniów 
z naszych szkół. W planach mamy też 
porady okulistyczne. Świadczymy także 
usługi w Poradni Medycyny Pracy. 
Z miesiąca na miesiąc przybywa nam 
pacjentów, tak więc opinia o ośrodku 
zdrowia musi być pozytywna, skoro 
pacjenci cały czas się do nas zapisują. Poza 
tym poprzez dobudowę szybu i zamonto-
wanie windy, nasz ośrodek w pełni 
przystosowany jest do korzystania przez 
osoby niepełnosprawne. Nieustannie 
staramy się podnosić standard obsługi 
pacjentów, poszerzać zakres świadczonych usług, kupować nowy, 
niezbędny w każdym dobrym ośrodku zdrowia sprzęt. Dokładamy 
wszelkich starań, aby jakość świadczonych usług była wysoka. 
Staramy się, aby personel był przyjazny pacjentom. Bardzo o to 
dbamy, aby pacjenci postrzegali nas jako placówkę stworzoną 
specjalnie dla nich.

Co udało się zrealizować w zakresie podniesienia poziomu usług 
i usprawnienia pracy ośrodka w zeszłych latach?

� Specjalnie dla pacjentów GOZ w Burzeninie powstała winda. 
Aby umilić pobyt naszym oczekującym przed gabinetem 
pacjentom, zakupiliśmy telewizory. Jest również sala zabaw dla 
naszych milusińskich. Mamy sprzęt komputerowy i informatyczny 
umożliwiający wprowadzenie i wypełnianie kartotek w systemie 
komputerowym. Jednak najważniejszą inwestycją w ubiegłych 
latach, było uruchomienie oddziału rehabilitacji, która funkcjonuje 
już około 1,5 roku. Była to duża, ale nie ukrywam, bardzo dobra 
inwestycja. Pacjenci mogą korzystać z szerokiej oferty usług 
rehabilitacyjnych. Cały czas oczekujemy na możliwość podpisania 
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki któremu nasi 
pacjenci mogliby korzystać bezpłatnie w ramach Funduszu 
Zdrowia. Niestety otrzymanie tego kontraktu nie zależy od nas.

Ilu pacjentów zapisanych jest w GOZ w Burzeninie?

� Ponad 2150 osób i co najważniejsze liczba ta cały czas wzrasta.
 

Jak wygląda sytuacja finansowa w GOZ?

� Sytuacja finansowa w GOZ z roku na rok wygląda coraz lepiej, 
gdyż większa ilość zdeklarowanych pacjentów w naszej przychodni 
powoduje, że wzrastają nasze finanse. Takim namacalnym 
przykładem tego, że sytuacja finansowa jest dobra, jest fakt, że pod 
koniec roku planujemy zakup nowego, profesjonalnego aparatu do 
USG, który będzie mógł wykonywać badania w szerszym zakresie 
niż do tej pory.

Czy w najbliższym czasie planujecie jakieś badania 
profilaktyczne?

� Ja wydałem lekarzom pracującym w GOZ taką decyzję, że 
w trakcie naszej całorocznej pracy z pacjentami, nie ograniczamy się 
w kierowaniu pacjentów na różne badania. Tak więc nie musimy 
organizować żadnych akcji oraz darmowych badań profila-
ktycznych, aby pacjent mógł mieć wykonane podstawowe badania 
profilaktyczne. 

� Z kierownikiem GOZ w Burzeninie doktorem Sylwestrem 
Gmerkiem rozmawiała  Aneta Piaseczna.
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„Nieustannie staramy się podnosić standard obsługi pacjentów, poszerzać zakres 
świadczonych usług, kupować nowy, niezbędny w każdym dobrym ośrodku zdrowia 

sprzęt." - wywiad z kierownikiem GOZ w Burzeninie lek. Sylwestrem Gmerkiem. 



Program Edukacji 
poporodowej 
dla matek i ojców
z Gminy Burzenin

� Gminny Ośrodek Zdrowia w Burzeninie otrzymał certyfikat 

przystąpienia do Programu Edukacji Poporodowej – SZKOŁA 

MATEK I OJCÓW „Razem łatwiej”. Certyfikat na ręce Kierownika 

GOZ-u lek. Sylwestra Gmerka, wręczył sam Prezes Komitetu 

Wspierającego Program - Tomasz Grzegorzewski. 

� Program edukacji poporodowej – Szkoła Matek i Ojców, ma za 

zadanie poprzez materiały edukacyjne oraz organizowanie szkoleń 

regionalnych i warsztatów stacjonarnych, aktywizować, 

mobilizować, wspierać oraz przygotować młodych rodziców do 

macierzyństwa.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wspólnego świętowania Dożynek. 

Obchody Święta Plonów zaplanowane są na dzień 27 sierpnia (sobota) 2016r.  

i odbędą  się w Witowie. 

W tegorocznym programie m.in.: korowód dożynkowy, 

koncerty zespołów Imperium, BOBI 

oraz Biesiada Polska. 


