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Najważniejsze Uchwały Rady Gminy
w  2017 roku

Pracownicy Urzędu Gminy w Burzeninie

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru zespołu osadniczego Burzenin-Witów-Strumiany (Nr XXXII/229/17);

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części 

miejscowości Wola Będkowska w gminie Burzenin (Nr XXXII/230/17);

w sprawie: likwidacji Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Burzeninie (Nr XXXII/231/17);

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Baltazara Pstrokońskiego 

w Burzeninie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Burzeninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Kan. Baltazara Pstrokońskiego 

w Burzeninie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Burzeninie (Nr XXXV/240/17);

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Waszkowskiem wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół w Waszkowskiem w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Waszkowskiem wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Waszkowskiem 

(Nr XXXV/241/17);

w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości na terenie  Gminy Burzenin 

(Nr XXXV/243/17);

w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Burzenin (Nr XXXV/245/17);

w sprawie: szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawienia oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za 

osiągnięte wyniki sportowe (Nr XXXVII/251/17);

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok (Nr XXXVII/252/17, Nr XXXVII/253/17);

w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniam9i psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania (Nr XXXVII/254/17);

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik 

określonej pojemności (Nr XXXVII/256/17);

w sprawie: określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze gminy Burzenin (Nr XXXVII/257/17).

           Opracowała: Marlena Nawrocka

Arkadiusz Kowalczyk - Adwokat

Najważniejsze zadania:

· obsługa prawna urzędu oraz 
jednostek organizacyjnych 
i pomocniczych gminy.

Kontakt: 
tel.: 43  821 40 95 (wtorek, czwartek) 
lub tel. kom. 792-777-461
e-mail:arkadiuszkowalczyk7@gmail.com

Mariusz Rosiński

Stanowisko:
specjalista ds. gospodarki ziemią 

Najważniejsze zadania:

·�obrót gminnym zasobem 
nieruchomości i prowadzenie 
dokumentacji i rejestrów obrotu,

·�gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości w formie

 m. in.: dzierżawy, najmu, użyczenia,

· prowadzenie rejestru mienia gminnego,

· prowadzenie spraw związanych z podziałem 

 i rozgraniczeniem nieruchomości,

·�wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji

 inwestycji celu publicznego,

·�wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania

 przestrzennego, oraz studium uwarunkowań i kierunków

 zagospodarowania przestrzennego.

Kontakt:

tel. 43 821 40 95 wew. 16

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

 Początek roku to czas planowania działań i podejmowania decyzji co do kontynuowania 

poprawy warunków życia naszych mieszkańców, rozwoju i wizerunku naszej Gminy. 

 12 stycznia tego roku, na sesji Rady Gminy Burzenin został uchwalony nowy budżet, 

w ramach którego wyodrębnioną część przeznaczono na inwestycje. Pierwszą z nich jest 

kontynuacja gruntownej przebudowy osiedla w Burzeninie, tzn. ulic Armii Krajowej, 

Harcerskiej (dawnej Świerczewskiego) i Witosa. Wartość tych prac w tym roku przekracza 1,5 

mln zł. Ufam, że nasze dotychczasowe starania co do budowy nowych ulic w tym rejonie już 

spełniają Państwa kilkudziesięcioletnie oczekiwania i nadzieje.

 Nasz samorząd składał w zeszłym roku prośbę do Zarządu Dróg Wojewódzkich 

o zaplanowanie przebudowy skrzyżowania w ul. Kościelnej (skręt na most) na „rondo”. 

Zdeklarowaliśmy również wsparcie tej inwestycji z własnych środków. Taka,  pozytywna 

decyzja pozwoliłaby przebudować jednocześnie wjazd w naszą drogę gminną (ul. Armii 

Krajowej). Niestety otrzymana odmowa (a dotycząca również naszego wniosku o przebudowę drogi wiodącej przez Witów) 

utrudniła wykonanie wjazdu w osiedle w sposób  profesjonalny i docelowy. Niemniej jednak poprawimy stan tego wjazdu jeszcze 

w tym roku już we własnym zakresie.

 Kolejną inwestycją, mającą charakter dwuletni (zakończenie jej jest zaplanowane w połowie przyszłego roku) jest budowa 

nowych ujęć wody i stacji uzdatniania w okolicy miejscowości Prażmów (ok. 3,2 mln zł). Wykonanie stacji, znacząco podniosłoby 

zabezpieczenie Gminy w wodę (zwłaszcza w okresach letnich), jak również jakość jej uzdatnienia. Oprócz stacji, w projekcie 

chcemy wykonać kolejne nitki wodociągów, zasilanie awaryjne i monitoring stacji w Grabówce oraz odcinek kanalizacji 

sanitarnej na burzenińskim Zamłyniu. Na całość inwestycji pozyskano 2 miliony złotych dofinansowania.

 Jeśli mowa o dofinansowaniach – Gmina będzie również wsparta blisko 200 tys. zł na budowę odcinka drogi w Waszkowskiem 

(wjazd autobusów szkolnych). Jeśli przetargi na powyższe inwestycje rozstrzygną się w granicach planowanych budżetów – jest 

szansa na uzupełnienie tej inwestycji o kilkusetmetrowy odcinek w kierunku Grabówki i Nieczuja.

 Z zadań drogowych w 2018r. czeka nas również przebudowa skrzyżowania w Strzałkach z drogą gminną oraz odcinkiem drogi 

w kierunku Zarośla. Jest to bardzo zniszczony obecnie fragment naszych dróg.

 Budżet zakłada również dość znaczne wydatki na zakup tłucznia drogowego, którym będziemy starać się wzmacniać drogi za 

pomocą rozkładarki i walca. Dobry przykład tak wykonanego, skutecznego utwardzenia mamy już na drodze w kierunku Wolnicy 

Grabowskiej.

 Zachęcamy naszych mieszkańców do składania wniosków o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni. Do budowy każdej 

z nich Gmina dokłada 3.500,00 zł. Zasady udzielania dotacji są dostępne również na naszej stronie internetowej. W opracowaniu 

mamy też projekt wspierania innych działań prośrodowiskowych, np. w zakresie instalacji fotowoltaicznych, wymiany pieców, 

czy utylizacji azbestu.

 Ten rok będzie obfitował również w remonty, np. w Szkole Podstawowej w Burzeninie (dolny korytarz), czy w świetlicach 

wiejskich (np. dotyczące toalet).

 Aktualnym i ważnym zadaniem jest nasze staranie o zmodernizowanie ostatniego odcinka drogi w kierunku Szynkielowa. Jest 

to droga powiatowa, więc to od tego samorządu zależy realizacja inwestycji, niemniej jednak liczymy na nią w przyszłym roku. 

Aby przekonać Powiat do takiej decyzji, ze swej strony postaramy się również o przeznaczenie kilkuset tysięcy złotych tytułem 

wkładu własnego gminy. 

 Z początkiem roku pragniemy złożyć też wniosek o dofinansowanie z PROW-u utwardzenia placu przy Urzędzie Gminy. 

Z pewnością zauważyli Państwo w jak kiepskim jest stanie, a jak często wykorzystywany – nawet przy odwiedzinach szkoły czy 

rynku. Jeśli wniosek będzie zaakceptowany - szansa na jego realizację byłaby w kolejnym roku.

 Ponieważ znamy już termin kolejnego Festiwalu Mleka i Miodu – już dziś zapraszam o zarezerwowanie soboty 9 czerwca na 

mocną dawkę energii i dobrej zabawy. Zapewnią ją w tym roku między innymi takie zespoły jak Piękni i Młodzi, Bayer Full, 

Playboys i Eratox.

 Na zakończenie – w imieniu wszystkich pracowników Urzędu Gminy i jego jednostek, życzę Państwu zdrowia i pomyślności 

w całym 2018 roku i serdecznie pozdrawiam.
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Winda w Zespole Szkół w Burzeninie przy ul. Polnej

Okres wakacyjny to jedyny możliwy termin do większych 
remontów w szkołach.
� W Zespole Szkół w Burzeninie tuż przed nowym rokiem 
szkolnym, zakończył się remont klatki schodowej. Zniszczone 
stopnie stwarzały ryzyko dla poruszających się po nich dzieci 
i innych użytkowników. W ramach prac została również 
zmieniona stara i zniszczona nawierzchnia schodów, 
zamontowano nowe poręcze oraz wymieniono drzwi wejściowe 
do sal lekcyjnych. Wykonany został sukcesywny remont 
(ułożenie płytek) na wszystkich korytarzach.
� Dodatkowo wymienione były również zużyte lub niesprawne 
elementy instalacji C.O. w salach lekcyjnych.

� Dzięki tej inwestycji, na którą Gmina Burzenin zabezpieczyła 
środki we własnym budżecie, dzieci, młodzież, nauczyciele, 
pracownicy szkoły oraz inni użytkownicy mogą poruszać się 
bezpiecznie i w miłym odświeżonym wnętrzu szkoły.

   Opracował:  Adam Posmyk

Miło nam Państwa poinformować, że zakończyły się prace 
związane z budową windy w ZS w Burzeninie przy ul. Polnej. 
� Realizacja budowy windy przyczyniła się do poprawy 
możliwości przemieszczania się osób z dysfunkcją narządów 
ruchu, w tym szczególnie poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. 
� Rozbudowa budynku o szyb windowy oraz 
montaż dźwigu osobowego odbyła się w ramach 
zadania pn.:,,Budowa windy dla osób niepełno-
sprawnych przy Gimnazjum w Burzeninie”. 
� W r a m a c h  z a d a n i a  p r z e b u d o w a n o 
i nadbudowano przedsionek oraz część dachu. 
Wykonano dobudowę zewnętrznego szybu wraz 
z montażem 3-przystankowego dźwigu 
osobowego, przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych.
� Całość  inwes tyc j i  to  kwota  ponad 
200 000,00 zł. Gmina pozyskała środki 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, a dofinansowanie 
z PFRON wyniosło ponad 80 000,00 zł. 

   Opracowała: Anna Bartos
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W lipcu 2017 r. wykonano nową, utwardzoną nawierzchnię 
prowadzącą do Wolnicy Grabowskiej. 
� Grubą warstwę kamienia łamanego rozłożono i ubito na 
szerokości ponad 5 metrów. Dodatkowo uzupełniono żwirem 

odcinki poboczy. 
� Ułatwi to zarówno poruszanie się pojazdów mieszkańców, aut 
korzystających z pobliskiej żwirowni, ale również autobusu 
szkolnego.

Jedną z największych inwestycji na terenie Gminy Burzenin jest 
przebudowa osiedla w Burzeninie.�
 W chwili obecnej zakończone zostały prace związane 
z przebudową dróg, tj. ul. Broniewskiego (odcinek od ul. 
Złoczewskiej do ul. Wojska Polskiego) oraz cały odcinek ul. 
Wojska Polskiego. Wartość tego zadania to kwota 1 580 000,00 
zł. z czego Gmina Burzenin otrzymała dofinansowanie 
z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2020” w wysokości 775 000,00 zł.
 Modernizacji uległy również ul.Pstrokońskiego, Boczna 
i Dolna wraz z wykonaniem przecisku pod drogą wojewódzką.
 W ramach inwestycji „Przebudowa dróg gminnych 
w miejscowości Burzenin w celu uporządkowania wód 
opadowych” została wybudowana kanalizacja deszczowa na 
poszczególnych ulicach, a połączenie kanalizacji pozwoliło na 
realizację dalszych zadań związanych z budową kanalizacji 
deszczowej na ulicy Wojska Polskiego. Na budowę kanalizacji 
deszczowej na osiedlu w Burzeninie, gmina otrzymała wsparcie 
w formie pożyczki umarzalnej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 150 197,00 
zł. Całkowita wartość tego zadania to kwota rzędu 172 595,04 zł.
 Etap I obejmował także przebudowę infrastruktury 
teleinformatycznej, położenie kostki betonowej oraz wykonanie 

zieleńcy wraz z obramowaniem z palisady betonowej. 
 Kolejne odcinki dróg, a więc pozostała część ulicy 
Broniewskiego, Witosa, Świerczewskiego i Armii Krajowej, 
będą przebudowywane w najbliższych miesiącach. We wrześniu 
2018 roku planowane jest zakończenie jednej z największych 
inwestycji drogowych Gminy Burzenin, a całkowity koszt 
inwestycji wynosi 3 900 000,00 zł.
     Opracował: Jerzy Białczak

Droga do Wolnicy Grabowskiej po remoncie

Przebudowa ulic Wojska Polskiego, Pstrokońskiego, Dolnej i Bocznej 
w Burzeninie oraz kanalizacji deszczowej z infrastrukturą techniczną
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Wygodniej do Zduńskiej Woli oraz Zapolic przez Korzeń

Informujemy, że dzięki inwestycji na terenie miejscowości 
Korzeń w Gminie  Widawa,  poprawiły  s ię  warunki 
komunikacyjne do Gmin Zduńska Wola i Zapolice dla 
mieszkańców Gminy Burzenin oraz okolicznych miejscowości. 

� Przebudowany odcinek 1,2 km drogi, posiada jezdnię wraz 
z poboczami o łącznej szerokości 5m. Prace związane z tą 
inwestycją zakończyły się w październiku 2017 r.

Zakończyły się prace 

remontowe 

drogi gminnej 

w Strumianach 

na ul. Spacerowej

Dużą inwestycją, która poprawiła znacząco stan infrastruktury 
drogowej na terenie Gminy Burzenin była przebudowa drogi 
gminnej w Strumianach na ul. Spacerowej, której remont 
zakończył się w sierpniu 2017 roku.  
� Gmina Burzenin pozyskała na ten cel wsparcie w ramach 
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich" objętego PROW 2014-2020. Całkowita wartość 
projektu pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Strumiany - Antonin 
wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury 
teleinformatycznej” to: 1 025 229,41 zł, kwota dofinansowania 
497 734,00 zł. 
� W ramach inwestycji został przebudowany ok. 1 km drogi (od 
drogi wojewódzkiej do zakrętu za stawami). Prace obejmowały, 
m.in.: poszerzenie jezdni, modernizację parkingu przy stadionie, 
budowę chodnika na całej długości odcinka, zagospodarowanie 
terenów zielonych oraz budowę infrastruktury teletechnicznej.

   
   Opracowała: Anna Bartos

PRZEDPO
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2 lipca 2017 r. na boisku sportowym w Strumianach odbyły się 
Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze drużyn Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu Gminy Burzenin. 
� Uroczystego otwarcia Zawodów Sportowo – Pożarniczych 
drużyn OSP dokonali Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz 
Słupiński, Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Płóciennik 
oraz Komendant Gminny Zarządu Gminnego Związku OSP 
Zbigniew Kopka. Nad bezpieczeństwem i prawidłowym 
przebiegiem konkurencji sportowo – pożarniczych czuwał zespół 
sędziów z terenu gminy Burzenin. Sędzią głównym zawodów był 
przedstawiciel z PSP w Sieradzu Dariusz Rudecki.
� Drużyny OSP  rywalizowały  ze sobą w dwóch kategoriach: 
w sztafecie pożarniczej oraz w ćwiczeniu bojowym. Zawody 
pokazują przygotowanie strażaków do działań ratowniczo-
gaśniczych i wyłaniają najsprawniejszych strażaków. 
� Klasyfikacja końcowa zawodów w poszczególnych 
konkurencjach:
1. OSP Szczawno – 106 pkt.
2. OSP Wola Będkowska – 114 pkt.

3. OSP Jarocice – 120 pkt.
4. OSP Strzałki – 129 pkt.
5. OSP Grabówka i OSP Niechmirów -136 pkt.
6. OSP Ligota - 140 pkt.
7. OSP Burzenin - 146 pkt.
8. OSP Kamionka i OSP Prażmów - 151 pkt.
9. OSP Brzeźnica - 161 pkt.
� Na zakończenie Sędzia główny odczytał protokoły Komisji 
Sędziowskiej podając szczegółowe wyniki w poszczególnych 
konkurencjach. Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Słupiński, 
Prezes ZOG ZOSP Mirosław Jasiak, Komendant Gminny 
Zbigniew Kopka oraz Wiceprezes Zarządu Gminnego Mirosław 
Ciepłucha wręczyli nagrody i dyplomy, dziękując wszystkim 
startującym drużynom za udział w zawodach, a Jednostkom 
Ochotniczych Straży Pożarnych za stałą współpracę oraz 
gotowość bojową i pomoc mieszkańcom gminy. 

    Opracowała: Katarzyna  Florczak

Druhowie ze Szczawna zwyciężyli 
w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych 
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Przystanek Happy Bus w Strumianach 

Figloraj na kółkach, dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, 
malowanie twarzy, to tylko część atrakcji, jakie towarzyszyły 
trasie Happy Busa. 
� W dniach 15-17 lipca 2017 r. stadion GOSiR w Strumianach 
zapełnił się dziećmi nad którymi opiekę sprawowali 
wolontariusze z całego świata, którym Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Burzenina oraz młodzież z Zespołu Ludowego działające 
przy Gminnym Domu Kultury w Burzeninie, zaprezentowały 
taniec ludowy oraz wiązankę utworów.
�  Łódzka Fundacja Happy Kids już po raz siódmy 
zorganizowała wakacyjną akcję Happy Bus. Oprócz zabawy 
organizowane były także zajęcia z języka angielskiego, zajęcia 
ruchowe, zabawy na świeżym powietrzu oraz poznawanie kultury 
różnych krajów.
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Magdalena Szmytka z LKS Burza Burzenin wywalczyła srebrny 
medal w podnoszeniu ciężarów w kategorii 90 kilogramów 
podczas XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która 
odbyła się w dniach 9-12.07.2017 r. w Siedlcach. 
� Magda zaliczyła 67 kg w rwaniu, zaś w podrzucie uzyskała 80 
kg. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

W czasie tegorocznych wakacji Gminna Biblioteka Publiczna 
w Burzeninie przygotowała wiele ciekawych atrakcji dla dzieci od 
5 lat. 
� W programie nie zabrakło zajęć i warsztatów plastyczno-
t e c h n i c z n y c h ,  m u z y c z n y c h ,  r u c h o w y c h ,  ć w i c z e ń 
usprawniających narządy mowy, a więc język, wargi 
i podniebienie, które poprowadziła w ramach wolontariatu 
studentka V roku Logopedii na Wydziale Filologii Polskiej 
Uniwersytetu Łódzkiego Izabela Piaseczna. Były także wycieczki 
na plac zabaw, a w ostatnim dniu wakacji, panie bibliotekarki 
zorganizowały dla milusińskich grill party. 
� Warto wspomnieć, że w bibliotece czekają na dzieci liczne gry, 
ciekawe książki oraz czasopisma nie tylko w okresie 
wakacyjnym, ale przez ca cały rok, dlatego zachęcamy do 
odwiedzenia tej placówki. 

Kolejny medal dla Magdy

Wakacyjna przygoda w bibliotece
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Dożynki - jedno z najpiękniejszych świąt rolników, głęboko 
zakorzenione w kulturze polskiej wsi są ukoronowaniem ich 
całorocznego trudu. Dziękczynienie za zebrane plony, radość 
z owoców ciężkiej pracy, szacunek dla tradycji i chleba tworzą 
istotę tej prastarej uroczystości. 
� W tym roku Dożynki Gminne połączone były z uroczystością 
odpustową i odbyły się w Grabówce. Jak co roku 26 sierpnia 
proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej ks.Karol 
Płóciennik oraz mieszkańcy Grabówki przygotowują odpust wraz 
z uroczystą Mszą świętą. W organizację tego wydarzenia włączają 
się wszyscy mieszkańcy, a jego skala wzbudza podziw wśród 
gości oraz przybywającej pielgrzymki z parafii Burzenin. Główne 
uroczystości zorganizowano na placu przed kościołem. Mszę 
świętą celebrował ks. Zbigniew Stefański proboszcz stoleckiej 
parafii. 
� Po uroczystym nabożeństwie odbył się przemarsz korowodu 
dożynkowego na plac imprezy w którym uczestniczyli: 
Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych, 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Burzenina, poczty sztandarowe, 
druhowie strażacy, delegacje z wieńcami, Zespół Ludowy 
Marjanki, Kapela Znad Warty, starostowie tegorocznych dożynek 

w Grabówce Justyna Wojtyżak oraz Sylwester Białczak, władze 
samorządowe na czele z Wójtem Gminy Burzenin Jarosławem 
Janiakiem, zaproszeni goście oraz uczestnicy uroczystości 
dożynkowych. Barwny korowód zamykał ciąg maszyn i sprzętu 
rolniczego prezentowany przez rolników z terenu Gminy 
Burzenin. 
� Następnie impreza przeniosła się na plac obok strażnicy, gdzie 
po oficjalnym przywitaniu gości delegacje z wieńcami i koszami 
z chlebem rozpoczęły przyśpiewki dożynkowe. Oryginalnym 
wiejskim stoiskom i wystawie wieńców dożynkowych 
towarzyszył szereg atrakcji, w tym zajęcia edukacyjno-
promocyjne, warsztaty oraz spotkania rekreacyjno-informacyjne 
realizowane pod hasłem „Z wieprzowiną za pan brat”, degustacja 
polskiej wieprzowiny, warsztaty wikliniarskie, konkursy 
sprawnościowe dla dzieci i dorosłych oraz występy artystyczne 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Burzenina,  Zespołu 
Śpiewaczego „Marjanki”, Kapeli „Znad Warty”, a także koncerty 
zespołów VEEGAS, Defis oraz gwiazdy wieczoru Biesiady 
Cygańskiej. Nie zabrakło również zabawy pod chmurką, którą 
uświetnił zespół TWO BOYS.

Dożynki i uroczystości odpustowe w Grabówce
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27 sierpnia 2017 r. w Sędziejowicach odbyły się Dożynki 
Wojewódzkie. 
� Dożynkom towarzyszyły występy zespołów taneczno-
śpiewaczych reprezentujących poszczególne regiony 

województwa. 
� Powiat sieradzki reprezentował Zespół Ludowy działający 
przy Gminnym Domu Kultury w Burzeninie. Instruktorem tańca 
jest Grzegorz Brożyński, a akompaniuje Sylwester Kijański.

1 września 2017 roku przed Kościołem w Burzeninie miało 
miejsce przekazanie na ręce Wójta Gminy Burzenin Jarosława 
Janiaka oraz Zastępcy Wójta Arkadiusza Słupińskiego - „Ognia 
Pokoju i Pojednania”. 
� Ogień Pamięci przekazała kilkunastoosobowa grupa harcerzy 
biorąca udział w sztafetowym Biegu Pamięci z Wielunia do 
Burzenina, a następnie do Sieradza i Męckiej Woli. Ogień 
Pamięci zainaugurował obchody 78. Rocznicy Wybuchu II 
Wojny Światowej w Gminie Burzenin. 
� Tego samego dnia na cmentarzu w Burzeninie poszczególne 
delegacje złożyły kwiaty i znicze przy pomniku kaprala 

Kaźmierczaka oraz na grobach zamordowanych podczas II 
Wojny Światowej, a następnie odbyła się msza święta w intencji 
poległych oraz koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Burzenina oraz chóru 
kościelnego „Głos Serca”.
� Tradycyjnie 4 września w Szczawnie oddano cześć 
mieszkańcom Szczawna, którzy zginęli w następstwie wojny. 
Delegacje władz samorządowych, Wojska Polskiego i innych 
instytucji, w asyście wojskowej złożyły kwiaty i znicze. Tam też 
odbyła się msza polowa, którą odprawił ksiądz Dominik Herbeć.

Zespół Ludowy z Burzenina reprezentował powiat sieradzki 
na Dożynkach Wojewódzkich w Sędziejowicach

Pamiętamy

1
9
3
9
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Gmina Burzenin na VIII Jarmarku Powiatowym w Sieradzu
Tradycyjnie w drugą niedzielę września Starostwo Powiatowe 
w Sieradzu zorganizowało już po raz VIII Sieradzki Jarmark 
Powiatowy. 
� Impreza odbyła się 10 września 2017 r. i rozpoczęła się od 
uroczystej mszy świętej, po której wszyscy w barwnym 
korowodzie przeszli ulicami Sieradza na Plac Wojewódzki, gdzie 
odbywała się dalsza część imprezy. Tam prezentowały się gminy 
z powiatu sieradzkiego. 
� Na stoiskach można było spróbować wszystkiego, 
co najlepsze w danej gminie, a naszą gminę 
reprezentowało KGW Grabówka, które 
przygotowało specjalnie na tę imprezę 

znakomite pyszności. W korowodzie udział wzięli: Wójt Gminy 
Burzenin Jarosław Janiak, Zastępca Wójta Arkadiusz Słupiński, 
Przewodnicząca Rady Gminy Burzenin – Małgorzata Płóciennik, 
Radny Powiatowy – Marek Płóciennik, Dyrektor GBP i GDK 
w Burzeninie – Katarzyna Kozieł, Aldona Kolanek - Inspektor ds. 
społecznych, promocji i sportu, obsługi ewidencji działalności 
gospodarczej, delegacja z Grabówki wraz z sołtysem wsi – 

Agnieszką Woźniak, delegacja OSP Grabówka, grupy 
mażoretkowe „Mała Astra” i „Astra”, a także 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Burzenina 
działające przy GDK w Burzeninie. 
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„Dumni ze swoich małych ojczyzn”

Ogólnopolski Turniej Aktywności Motorycznej 
Olimpiady Specjalnej w Sieradzu

 W dniu 14 września 2017 roku w GBP w Burzeninie odbyła 
się prelekcja dla uczniów klas gimnazjalnych na temat 
najbardziej atrakcyjnych miejsc Ziemi Sieradzkiej. Burzenińska 
biblioteka była partnerem tego przedsięwzięcia.
 Podczas spotkania, nie zabrakło również historii dotyczących 
Burzenina i jego okolic. Prelekcję przeprowadziła Wiesława 

Sujecka - prezes PTTK w Sieradzu.
 Spotkanie odbyło się w ramach projektu pn. „Dumni 
ze swoich małych ojczyzn”, realizowanego przez PBP 
w Sieradzu z programu grantowego „Patriotyzm Jutra”

Po raz pierwszy w Sieradzu odbył się XI Ogólnopolski Dzień 
Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych.
� Wzięło w niej udział ponad 300 osób – zawodników, 
trenerów oraz wolontariuszy. Impreza łączyła w sobie 
funkcje  prozdrowotną ,  wychowawczą 
i rekreacyjną. Zmagania uczestników 
XI Ogólnopolskiego Dnia Treningu 
Aktywności Motorycznej Olimpiad 
Specjalnych trwały przez trzy dni 
i rozpoczęły się 15 września 2017 r. 
� Jego pierwszym punktem była 
ceremonia otwarcia, która miała miejsce 

w hali Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego, podczas 
którego wystąpiła nasza starsza grupa mażoretkowa „Astra” oraz 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Burzenina. W imprezie 
uczestniczyli także Z-ca Wójta Gminy Burzenin 

Arkadiusz Słupiński oraz Dyrektor GDK 
i GBP w Burzeninie Katarzyna Kozieł.
� Program Treningu Aktywności 

Motorycznej jest formą usprawnienia 
ruchowego dla osób ze złożoną 
niepełnosprawnością ruchową 
i intelektualną.
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Po raz dziesiąty 23 września 2017 r. odbyły się Powiatowe 
Zawody Sportowo-Pożarnicze podczas których rywalizowało ze 
sobą dwadzieścia dziewięć drużyn pożarniczych z całego 
powiatu sieradzkiego. 
� Tym razem to Gmina Burzenin była gospodarzem 
tegorocznych zawodów sportowo-pożarniczych. Zmagania 
strażaków  odbyły się na stadionie w Strumianach i jak zwykle 
dostarczyły wielu emocji. Strażacy ochotnicy rywalizowali w 
czterech kategoriach wiekowych oraz w trzech dyscyplinach: 
musztrze, sztafecie pożarniczej i ćwiczeniu bojowym. 

Klasyfikacja generalna  X Powiatowych Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych:

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt:
1. Złoczew
2. Cielce
3. Włyń

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców:
1. Proboszczowice
2. Cielce
3. Sędzimirowice
Klasyfikacja generalna senior – kobiety:
1. Włyń
2. Kobierzycko
3. Chajew

� Najbardziej zacięta rywalizacja wywiązała się wśród 
seniorskich drużyn męskich, gdyż w tej kategorii było aż 15 
reprezentacji, wśród których znaleźli się m.in. druhowie z OSP 
Szczawno. 

Klasyfikacja generalna senior  – mężczyźni:
1. Poniatów 
2. Przedłęcze
3. Proboszczowice

� Organizatorem zawodów byl i :  Zarząd Oddzia łu 
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu, 
Powiat Sieradzki i Gmina Burzenin.
�  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Strumianach
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Weekend z kulturą
Gminny Dom Kultury w Burzeninie w dniu 23 
września 2017 r. w ramach „Weekendu Seniora 
z kulturą”, zorganizował wyjazd do Muzeum 
Okręgowego w Sieradzu, Muzeum Walewskich 
w Tubądzinie oraz Sieradzkiego Parku 
Etnograficznego. 
� Pomimo niesprzyjającej aury, warto było 
odwiedzić te przepiękne obiekty, bo jak 
powiedziała nam jedna z uczestniczek 
wycieczki – Piękno jest w Sieradzu. 
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7 października 2017 r. salę widowiskową Gminnego Domu 
Kultury w Burzeninie wypełniły tłumy wielbicieli kulinariów za 
sprawą wizyty siostry Anastazji Pustelnik ze Zgromadzenia 
Córek Bożej Miłości. Nazwana przez tygodnik Gość Niedzielny 
"Pierwszą Kucharką Rzeczpospolitej" podbiła serca Polaków, 
a jej kulinarne książki sprzedały się dotąd w łącznym nakładzie 
ponad 4 mln egzemplarzy. W 2008 r. otrzymała Nagrodę Prezesa 
Międzynarodowych Targów Poznańskich. 
� Wraz z siostrą Anastazją przybyła również siostra Salomea 
Łowicka, której siostra Anastazja w związku z przejściem na 
zasłużoną emeryturę - przekazała „fartuch kucharski” i to ona jest 
godnym następcą tego dzieła. 
� W książkach obu sióstr znajdziemy przepisy na ciasteczka, 
ciasta, desery, sałatki, dania mączne oraz mięsne o różnym 
stopniu trudności. Siostry są dla wielu Polaków najlepszymi 
przewodnikami po świecie kulinariów. Przekazały wiele 
mądrości życiowych stosowanych zarówno w kuchni, jak 
i w życiu codziennym, zdradziły tajniki swoich wypieków 
i recepty na dobre potrawy. Uchyliły rąbka tajemnicy związanej 
ze snami o cistach i ulubionych serniczkach. 
� Swoją obecnością zaszczycili nas również: ksiądz Artur 
Demkowicz z wydawnictwa WAM oraz kierowca siostry 
Anastazji, Mirosława Wachowicz – inicjatorka spotkania 
autorskiego, a także zaproszeni goście: Przewodnicząca Rady 
Gminy Burzenin – Małgorzata Płóciennik, Jolanta Lechowicz – 
Dyrektor ZS w Waszkowskiem, Ewa Majczak – Dyrektor ZS 
w Burzeninie, Mariola Hernas – specjalista ds. gospodarstw 
wiejskich i agroturystyki. W spotkaniu udział 
wzięły również panie z Kół Gospodyń Wiejskich 
z  t e renu  nasze j  gminy  oraz  pan ie  ze 
Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy 
Burzenin, które wraz z Gminną Biblioteką 
Publiczną w Burzeninie były organizatorami 
spotkania autorskiego. 
� Imprezie towarzyszył konkurs na domowe 
ciasto, w którym wzięło udział dziewięć Kół 
Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Burzenin, 
m.in.: Prażmów, Burzenin, Niechmirów, 

Grabówka, Gronów-Rokitowiec, Kamionka, Witów, Szczawno, 
Marianów, które następnie zostały poddane ocenie siostrom 
Anastazji i Salomei. Wyróżnienia otrzymały panie z KGW 
Niechmirów za ciasto „Pijane rodzynki”, KGW Grabówka za 
„Oczy carycy” oraz KGW Prażmów, które przygotowało „Ciasto 
słonecznikowe”. Każda z propozycji okazała się wyśmienita, 
dlatego też wszystkie panie zostały nagrodzone pamiątkowymi 
podziękowaniami z bezcennymi autografami obu sióstr. 
� Wieczór zakończył się degustacją pysznych ciast, wspólnymi 
zdjęciami oraz wymianą kulinarnych doświadczeń. Spotkanie 
było okazją do zakupu książek kulinarnych zarówno siostry 
Anastazji, jak i Salomei oraz zdobycia autografów.

Podróż w krainę smaku z siostrą Anastazją i Salomeą

LIPIEC 2017 - GRUDZIEŃ 2017  



PIGUŁKA BURZENIŃSKA 16

21 października 2017 roku odbyły się  XXIII Spotkania 
Amatorskich Zespołów Artystycznych Seniorów pn. „Biesiada 
pod Złotym Liściem”. 
� W spotkaniu udział wzięły 22 zespoły seniorów. Wśród nich 

znalazł się Zespół Śpiewaczy MARJANKI działający przy 
Gminnym Domu Kultury w Burzeninie, który zdobył 
wyróżnienie za kultywowanie tradycji ludowej w pieśniach 
i stroju. Gratulujemy!

Koło Gospodyń Wiejskich w Grabówce 
obchodziło Jubileusz 50-lecia istnienia.
� Z tej okazji w niedzielę 22 października 
2017 r. w sali OSP Grabówka, odbyły się 
uroczystości jubileuszowe zorganizowane 
p rzez  KGW Grabówka .    Podczas 
uroczystości na ręce Przewodniczącej Koła 
Gospodyń Wiejskich w Grabówce Jolanty 
Wrzosek, złożono listy gratulacyjne, 
życzenia, kwiaty i upominki, które składali 
zaproszeni goście, a wśród nich m.in.: Wójt 
Gminy Burzenin Jarosław Janiak, Z-ca Wójta 
Arkadiusz Słupiński, Sekretarz Gminy Jerzy 
Białczak, Przewodnicząca Rady Gminy 
Burzenin Małgorzata Płóciennik, Skarbnik 
Gminy – Joanna Szmytka, Dyrektor GBP 
i GDK w Burzeninie Katarzyna Kozieł, 
Główna Księgowa GDK i GBP Aneta Palma.
� Wzniesiono również toast i pokrojono 
okolicznościowy tort, a chętni goście mogli 
wpisać się do kroniki. 
� Organizatorzy uroczystości zadbali o poczęstunek dla gości 
oraz atrakcje. Na scenie wystąpili panowie, jak również 
członkinie Koła, które rozbawiły gości swoim skeczem. Imprezie 
towarzyszyła zabawa taneczna, którą uświetnił Andrzej 

Maciejewski. 
� Wszystkim członkiniom życzymy dalszych sukcesów 
i wytrwałości w pracy społecznej, a także zdrowia i wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym.
 

MARJANKI w Łasku

Jubileusz 50-lecia 

Koła Gospodyń 

Wiejskich 

w Grabówce
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Ślubowanie pierwszoklasistów 
Październik to w szkołach czas, by 
oficjalnie do społeczności szkolnej 
przyjąć nowych uczniów klas 
pierwszych. 
W dniu 25 października 2017 r. 
w ZS w Waszkowskiem, odbyło się 
uroczyste pasowanie na ucznia 
szkoły.
� Uroczystość rozpoczęła się 
wystąpieniem pani dyrektor, która 
powitała wszystkich zebranych 
i podkreśliła, że pierwszoklasiści po 
akcie ślubowania zostaną już 
oficjalnie przyjęci do społeczności 
Szkoły Podstawowej w Waszko-
wskiem.
� Podczas części artystycznej 
uczniowie klasy I zaprezentowali 
wiedzę i umiejętności, które zdobyli 
w pierwszym miesiącu nauki 
w szkole. 
Z  wie lk im zaangażowaniem 

recytowali wiersze i śpiewali piosenki. 
� Po programie artystycznym dyrektor szkoły uroczyście 
pasował uczniów, którzy ślubowali „(…) być dobrym Polakiem, 
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.(…)”.
� Przedstawicie le  k las  s tarszych oraz  Samorządu 
Uczniowskiego wręczyli pierwszoklasistom upominki oraz 

słodycze. Życzyli im sukcesów oraz wiele wytrwałości 
w zdobywaniu wiedzy.
� W tym samym dniu odbyło się również ślubowanie 
pierwszoklasistów w ZS w Burzeninie.
 

        Opracował: Krzysztof  Bałon 
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Dzień Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt 
narodowych. Upamiętnia on wydarzenia z 11 listopada 1918 
roku, kiedy Polska po 123 latach niewoli odzyskała wolność. 
W tym roku obchodziliśmy 99. rocznicę odzyskania 
niepodległości. 
� W naszym regionie odbyły się msze za Ojczyznę 
i patriotyczne uroczystości. Obchody rocznicowe rozpoczęła 
msza święta w kościele parafialnym w Burzeninie, którą odprawił 
proboszcz burzenińskiej parafii ks. Paweł Doruch. Następnie 
przybyłe delegacje: Urzędu Gminy w Burzeninie, Rady Gminy 
Burzenin, Sołtysów z Gminy Burzenin, Zespołu Szkół 
w Burzeninie, Zespołu Szkół w Waszkowskiem, Gminnego 
Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Burzeninie, 
Stowarzyszenia Przyjaciół Burzenina, Stowarzyszenia Kobiet 
Wiejskich Gminy Burzenin, Klubu Sportowego „Talent 
Burzenin”, Ludowego Klubu Sportowego Wola Będkowska, 12 
Burzenińskiej Drużyny Harcerskiej SOKÓŁ oraz Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Burzeninie, złożyły kwiaty pod pomnikiem marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Następnie po wystąpieniu Wójta Gminy 
Burzenin Jarosława Janiaka, można było wysłuchać wiązanki 
patriotycznej w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
z Burzenina pod kierunkiem kapelmistrza Rafała Stefaniaka.
� Ostatnim punktem programu był występ artystyczny, który 
przygotowali uczniowie oraz nauczyciele z ZS w Burzeninie. 
Na zakończenie uroczystości można było skosztować pysznej 
wojskowej grochówki. W uroczystościach mimo zimna i deszczu 
licznie uczestniczyli strażacy, poczty sztandarowe, pracownicy 
samorządowi, instytucji kulturalnych i oświatowych jak również 
mieszkańcy Gminy Burzenin.  
� Tego samego dnia, wieczorem na placu zabaw w Burzeninie 
odbyło się Ognisko Patriotyczne pod patronatem Wójta Gminy 
Burzenin. Organizatorem ogniska była 12 Burzenińska Drużyna 

Harcerska SOKÓŁ. 

Narodowe Święto Niepodległości
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 W związku ze Światowym Dniem Pluszowego Misia, które co 
roku przypada na dzień 25 listopada w dniu 22-23 listopada 2017 
r., Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie postanowiła 
uczcić ten dzień w wyjątkowy sposób i zaprosiła do wspólnego 
świętowania najwierniejszych przyjaciół misia - dzieci. 
� Panie z Gminnej Biblioteki Publicznej w Burzeninie 
o d w i e d z i ł y  P r z e d s z k o l e  o r a z  Z S  w  B u r z e n i n i e 
i w Waszkowskiem i zorganizowały głośne czytanie grupom 3, 4, 

5 i 6 latków. 
� Czytaniu przysłuchiwał się uroczy Miś, którego dzieciaki 
przyjęły bardzo miło, a niektóre grupy zatańczyły oraz 
zaśpiewały mu piękne piosenki. 
� Na zakończenie odwiedzin każda grupa zrobiła z Misiem 
pamiątkowe zdjęcie, a także dostała w prezencie od biblioteki 
misiowe gadżety i bajeczki. 

Biblioteka wraz z dziećmi obchodziła Święto Pluszowego Misia
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Podczas XXVI Promocyjno-Handlowej Wystawy Rolniczej Rol-
Szansa  zorganizowanej przez Łódzki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach Oddział w Piotrkowie 
Trybunalskim, zostały ogłoszone wyniki wojewódzkiego etapu 
konkursu AgroLiga 2017, który miał na celu wyłonienie 
i promowanie przodujących polskich rolników oraz najlepszych 
polskich firm związanych z rolnictwem. 
� Miło jest nam poinformować, że tytuł I Wicemistrza 
Województwa Łódzkiego w Konkursie AGROLIGA 2017 
w kategorii FIRMY otrzymało PPHU ,,Mąk-Pol” Burzenin Anny 
i Piotra Wlazłych. PPHU ,,Mąk-Pol” to firma rodzinna zajmująca 
się produkcją mąki oraz pieczywa. W jej skład wchodzi Młyn, 
który powstał w 1995 roku oraz dwie Piekarnie w Burzeninie 
i  Zduńskiej Woli. W 2012 roku Młyn Państwa Wlazłych został 
rozbudowany. Powstało tu laboratorium, wyposażone w aparaty 
do sprawnej analizy parametrów zboża oraz mąki, co zwiększa 
jakość produkcji poprzez selekcję zboża. Dodatkowo Młyn został 
wyposażony w automatyczną  l in ię  pakującą  mąkę 
w jednokilogramowe torebki. Cała produkcja w Piekarniach 
wykonywana jest z mąki z własnego przemiału, a następnie 
pieczywo trafia do sklepów firmowych w Burzeninie, Widawie, 
Sieradzu, czy Zduńskiej Woli. Firma prowadzi także handel 
obwoźny, dzięki czemu pieczywo i mąka trafiają w wyznaczone 

miejsca powiatu sieradzkiego.  
� Wicemistrz otrzymał Puchar Prezesa Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego Bronisława Węglewskiego, a podczas 
XXXV sesji Rady Gminy Burzenin w dniu 27 listopada 2017 r. 
nagrodzony przedsiębiorca Piotr Wlazły przyjął specjalne 
wyróżnienie i gratulacje z rąk Wójta Gminy Burzenin Jarosława 
Janiaka oraz Przewodniczącej Rady Gminy Burzenin Małgorzaty 
Płóciennik. Serdecznie gratulujemy!

Od kilku lat w naszym przedszkolu organizowany jest Dzień 
Przedszkolaka połączony z Dniem Pluszowego Misia, w tym 
roku odbył się 27.11.2017 r. 
� W tym dniu każde dziecko przyniosło ze sobą swojego 
przyjaciela - misia, poznały historię powstania pluszowych 
misiów, słuchały piosenek i wierszyków o pluszakach. Na sali 
gimnastycznej odbyły się liczne zabawy ruchowe, muzyczne, 
pląsy pod kierunkiem animatorów zabaw dziecięcych. 
Przedszkolaki wraz ze swoimi misiami tańczyły, śpiewały 
i świetnie się bawiły. 
� Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji: przejazd na 
pluszowym koniku, zamknięcie w bańce mydlanej oraz 
"misiowej" fotobudki. Dodatkową atrakcją był ogromny smok, 

z którym każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Jednak 
najważniejszym punktem dnia była "Parada Misiów", w której 
przedszkolaki prezentowały swoje pluszowe maskotki całej 
społeczności szkolnej. Dzieci z wielką radością maszerowały po 
sali śpiewając piosenkę "Pokochaj Pluszowego Misia". 
Podsumowaniem tego wspaniałego dnia były występy każdej 
grupy przedszkolnej. Dzieci zaśpiewały wcześniej przygotowane 
piosenki o misiach.
� Na zakończenie Przedszkolaki otrzymały wspaniałe 
upominki do swoich sal, które pomogą im w nauce kolejnych 
piosenek. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku - 
ciasteczek....oczywiście w kształcie misiów. 
                 Opracowała: Anna Stanisławska

PPHU Mąk-Pol Burzenin I Wicemistrzem 
Województwa Łódzkiego w Konkursie AGROLIGA 2017

Dzień Przedszkolaka
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W Gminnej Bibliotece Publicznej w Burzeninie w 2017 roku  
realizowane były wystawy obrazów, fotografii, rękodzieła 
w wykonaniu mi.in. mieszkańców Gminy Burzenin. 
� W ramach cyklu „Ludzie z pasją” zaprezentowaliśmy 
wystawę prac Zuzanny Olbińskiej, uczennicy klasy VII Zespołu 
Szkół w Waszkowskiem, jak również wystawy rękodzielnicze 
Magdaleny Rusak i Haliny Kopki. Obie Panie mieszkają 
w Strumianach.
� Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego 
Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych 
zorganizował wystawę fotografii na której ukazał piękno 
"Krajobrazu Sieradzkich Parków Krajobrazowych". 
� W listopadzie mogliśmy oglądać pośmiertną wystawę 

obrazów artysty plastyka Jana Karola Owczarka.

Wystawy w burzenińskiej bibliotece
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W styczniu 2016 roku, w Zespole Szkół w Waszkowskiem 
rozpoczęły się zajęcia pozalekcyjne mające na celu przybliżenie 
uczniom zagadnień związanych z rozwojem współczesnych 
technologii a przede wszystkim zapoznać się i zaprzyjaźnić 
ze światem programowania i robotyki. Zakupiono wówczas 
roboty Ozobot i mBot. 

� OzoBoty są jednymi z najmniejszych na świecie 
programowalnych robotów o wymiarach około 2,5 cm wysokości 
i średnicy. Z pozoru mały rozmiar mieści w sobie potężne 
możliwości. 
� OzoBot to wspaniałe narzędzie do nauki podstaw 
programowania oraz zabawy. Robota można programować na 
dwa sposoby: za pomocą kodów złożonych z kolorów lub 
używając wizualnego języka programowania tzw. bloczków. Nie 
trzeba instalować żadnego oprogramowania - wystarczy 
przeglądarka internetowa lub kolorowe mazaki. Praca z nimi 
uczy myślenia analitycznego, formułowania problemów 
i szukania dróg ich rozwiązania. Programowanie OzoBotów 
przynosiło uczniom wiele radości. Jednak największą frajdą były 
zajęcia z mBotami, robotami które najpierw trzeba było złożyć. 
mBot to robot, który został przygotowany głównie dla dzieci, jest 
solidny i łatwy do złożenia. Składa się z 45 elementów, dlatego 
jego złożenie zajmuje około kwadransa. Uczniowie złożyli 2 
roboty: mBota i jego większego brata mBota Ranger'a. Roboty 
posiadają wiele czujników i są sterowane pilotem lub wykonują 
polecenia ułożone w specjalnym programie i wgrywane do 

pamięci robotów. 
� W obecnym roku szkolnym 2017/2018 uczniowie mają 
możliwość programowania kolejnych 7 robotów, które zostały 
zakupione wraz dodatkowymi czujnikami i zestawami 
rozszerzającymi (panele LED, czujniki odległości, czujniki linii, 
czujniki światła itp.). 

� Obecnie (październik – grudzień 2017) uczniowie 
składają robota do rysowania i wypalania wzorów laserem – 
Ploter XY. Robot składa się z ponad 1000 części. Planowane 
uruchomienie plotera przewidziane jest na luty, bowiem po 
złożeniu potrzebne są testy i poprawne zaprogramowanie 
urządzenia. 

Zabawy z robotami:
- uczą logicznego myślenia oraz kreatywnego 

działania;
- inspirują do poszukiwania i tworzenia własnych 

projektów z użyciem robotów;
- otwierają dzieci na nowe możliwości;
- poszerzają horyzonty i wzbogacają doświadczenia 

uczniów;
- oswajają dziecko z nowoczesnymi technologiami 

i wskazują ich zalety;
- rozwijają motorykę oraz zdolności manualne;
- pobudzają naturalną ciekawość świata;
- rozwijają wyobraźnię przestrzenną.

� W trakcie zajęć dzieci mają też okazję do 
poznawania zwrotów w języku angielskim, ponieważ jest 
on uniwersalnym językiem programowania.

     Opracował: Krzysztof  Bałon

Programowanie i roboty
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Na dwa tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia, można 
było poczuć świąteczną atmosferę za sprawą spotkania 
mikołajkowo-świątecznego, które zorganizowali rodzice, 
nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół w Burzeninie. 
� Impreza odbyła się w dniu 10.12.2017 r. w Gminnym Domu 
Kultury w Burzeninie. W programie znalazły się: warsztaty dla 
dzieci i rodziców grupy 3-latków, przedstawienie Jasełkowe oraz 
występy przedszkolaków i uczniów ZS w Burzeninie. 
� Spotkanie było także doskonałą okazją, aby bez pośpiechu 
zakupić ręcznie wykonane ozdoby świąteczne, jak również 
pyszne ciasta. 

� Gmina Burzenin pozyskała środki na zakup sprzętu 
komputerowego w Zespole Szkół w Waszkowskiem, co 
pozwoliło na uruchomienie pracowni komputerowej. 
� W  listopadzie 2017 r. zakupiono do Zespołu Szkół 
w Waszkowskiem 18 komputerów typu AIO. Komputery 
z najnowszym systemem operacyjnym Windows 10 pozwolą na 
prowadzenie zajęć komputerowych w klasach I-III oraz lekcji  
informatyki w klasach IV-VII.
� W zestawie komputerowym, oprócz standardowego 
oprogramowania zainstalowano programy pozwalające 
kontynuować nauczanie programowania już od klasy I. 

Logomocja Imagine, Baltie, bardzo lubiane przez uczniów, 
pozwalają rozwinąć wyobraźnię uczniów tworzących rysunki, 
sceny i obrazy rysowane dzięki wpisywanym poleceniom 
(Logomocja) i układaniu puzzli z poleceniami (Baltie).
� Na dodatkowych zajęciach informatycznych uczniowie uczą 
się programować roboty (Ozobot, mBot), korzystając 
z programów Scratch i aplikacji online: ozoblocky.pl i code.org.

        Opracował: Krzysztof  Bałon 

Spotkanie mikołajkowo-świąteczne 

Nowe komputery w Zespole Szkół w Waszkowskiem
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Las przyjacielem człowieka – spotkania edukacyjne 

W sali gimnastycznej budynku Zespołu Szkół 
w Burzeninie przy ul. Sieradzkiej 11, w dniach 11-14 
grudnia 2017 r. odbywały się  cykle spotkań 
edukacyjnych dla dzieci i uczniów pod hasłem „Las 
przyjacielem człowieka”. 
� Wystawę można było oglądać przez cały tydzień 

po godz. 13.00.
�Organizatorami spotkań edukacyjnych „Las 
przyjacielem człowieka” byli:  Państwowe 
G o s p o d a r s t w o  L e ś n e ,  L a s y  P a ń s t w o w e , 
Nadleśnictwo Złoczew.
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Miło jest nam poinformować Państwa, że po długich staraniach 
rehabilitacja w GOZ w Burzeninie została uruchomiona 
w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. 
� Od października 2017 roku mieszkańcy Gminy Burzenin, 
a także okolicznych miejscowości, mogą korzystać z bogatej 
oferty zakresu usług rehabilitacyjnych, które są w pełni 
refundowane przez NFZ. Rehabilitacja w GOZ świadczy usługi 
z zakresu: fizykoterapii, kinezyterapii, terapii manualnej, masażu 
i diagnostyki fizjoterapeutycznej. Zapewniamy Państwu szeroki 
wachlarz usług rehabilitacyjnych prowadzonych  przez wysoko 
wykwalifikowany zespół terapeutów. Wśród nich znajdują się 
lekarz rehabilitacji i neurologii Tomasz Kryziński, mgr 
fizjoterapii Klaudyna Zasińska oraz Grzegorz Wójcik, a także 
technik fizjoterapii Lidia Molman, którzy posiadają ogromne 
doświadczenie i wiedzę w swoim fachu. 
� GOZ w Burzeninie dysponuje nowoczesnym sprzętem do 
wykonywania zabiegów. Rehabilitacja w GOZ w Burzeninie 
czynna jest w godzinach od 8:00 do 18:00. Serdecznie 
zapraszamy do skorzystania z oferty.

Gabinet USG oraz ginekologiczny 
w GOZ w Burzeninie już otwarty

Gminny Ośrodek Zdrowia w Burzeninie od września 2017 roku 
uruchomił gabinet USG jak również gabinet ginekologiczny 
(USG + cytologia). To kolejne bardzo ważne dla mieszkańców 
inwestycje. Aparat USG oraz fotel ginekologiczny zakupiono za 
199 000 zł. Na ten cel pozyskano dofinansowanie w wysokości 95 
000 zł. 
� Poradnia oferuje pacjentkom zarówno diagnostykę i leczenie 
schorzeń ginekologicznych, jak również opiekę nad nimi 
w okresie ciąży i połogu. Przeprowadzane są także badanie 
ultrasonograficzne (USG ginekologiczne) i cytologiczne. 
W poradni ginekologicznej GOZ pacjentki przyjmowane są co 
drugi czwartek w miesiącu przez lekarza ginekologa dr Agatę 
Kołodziejczyk – Melon, która zawsze służy pomocą.
� Wraz z otwarciem gabinetu ginekologicznego działa również 
gabinet USG, gdzie można zrobić następujące badania: USG 
jamy brzusznej i układu moczowego, USG tarczycy (ślinianek), 
USG piersi, USG węzłów chłonnych, USG moszny (jąder), USG 
serca (echo serca), USG przezciemiączkowe, USG bioder oraz 
Doppler (żył, tętnic). Badaniem USG zajmuje się dr Sylwia 
Gieletucha-Rosiak. 
� Warto podkreślić, że GOZ w Burzeninie posiada bardzo 
nowoczesny ultrasonograf, posiadający 5 głowic do szerokiego 
i specjalistycznego zakresu badań, a nowoczesne funkcje aparatu 
pozwalają wykonać badania w 2D, 3D oraz 4D.

Rehabilitacja 
w GOZ w Burzeninie całkowicie 
refundowana przez NFZ



Gmina Burzenin w grudniu 2017 r. otrzymała za pośrednictwem 
Wojewody Łódzkiego dotację ze środków budżetu państwa 
w wysokości 13 400,00 zł na sfinansowanie wyposażenia 
gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół 
w Burzeninie oraz Zespole Szkół w Waszkowskiem. 
� Celem zadania była poprawa jakości oraz dostępności 
świadczeń opieki zdrowotnej w szkołach. 
� W ramach otrzymanych środków finansowych, każdy gabinet 
został wyposażony w niezbędny sprzęt m.in.: kozetkę, stolik 

zabiegowy, parawan, wagę ze wzrostomierzem, ciśnieniomierz, 
stetoskop, tablice do badania wzroku, przenośną apteczkę 
pierwszej pomocy. 
� Utworzone gabinety prowadzone są przez Gminny Ośrodek 
Zdrowia  w Burzeninie ,  k tóry  zapewnia  udzie lanie 
gwarantowanych świadczeń zdrowotnych pielęgniarki szkolnej.  

              Opracowała: Agnieszka Owczarek

Gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach

Już po raz piąty odbędzie się Festiwal Mleka i Miodu!
9 czerwca 2018 roku zapraszamy do Strumian k. Burzenina – stolicy mleka, miodu i dobrej 

zabawy! Na wszystkich uczestników imprezy czeka wiele niespodzianek i mnóstwo atrakcji, m.in.: 

gry i zabawy, występy artystyczne z udziałem regionalnych wykonawców, jak również 

znanych gwiazd polskiej estrady. 

W tym roku gościć będą zespół Piękni i Młodzi, Bayer Full, Playboys oraz Eratox.

Nie może 
 tam Ciebie 
zabraknąć!


