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Szanowni Państwo,
    Przed nami lektura kolejnej „Pigułki”. Od ostatniego spotkania za jej pośrednictwem nastą-
piło wiele zmian i zostało dokonanych wiele przygotowań. 
    Do zmian, o których warto wspomnieć należy między innymi budowa nowej, zbiorowej
oczyszczalni ścieków w Wolnicy Niechmirowskiej, która została w pełni sfinansowana ze środków
pozyskanych z Agencji Nieruchomości Rolnych (za kwotę niemal 100.000,- zł), remont łazienki
w Szkole Podstawowej w Burzeninie (z dofinansowaniem 25.000,- zł ze środków PFRON), 
remont pomieszczeń po byłym posterunku Policji z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej (częściowo dofinansowany ze środków pozyskanych z nieruchomości Skarbu Pań-
stwa). Cieszy nas również zakończenie remontu strażnicy OSP w Kamionce, dla której tylko 
w tym roku pozyskaliśmy wsparcie o wartości niemal 20.000,- zł na montaż systemu klimatyzacji
z ogrzewaniem. Z funduszu Gminy na ten cel w tym roku przekazana została w formie dotacji
kwota 25.000,- zł. Strażacy ze środków ubezpieczeniowych dofinansowali też zakupy nowej pompy w Brzeźnicy oraz doposażyli niezbędny
w wypadkach drogowych zestaw nożyc i rozpieraków hydraulicznych (OSP w Szczawnie). Został złożony też wniosek na pozyskanie no-
wego samochodu pożarniczego dla jednostki ze Szczawna. Jeśli zostanie wysoko oceniony – otrzymamy na ten cel prawie 700.000,- zł
(80% jego wartości).
    Warto wspomnieć również o instalacji nowego systemu klimatyzacji w pomieszczeniach naszego Domu Kultury i Biblioteki. Dla
Szkoły Podstawowej w Burzeninie pozyskaliśmy ponad 20 tys. na zakup 26 rowerów. Wola Będkowska zyskała natomiast nowe przyłącze
wodne przy boisku. Będzie służyć między innymi podczas organizacji imprez. W OSP w Grabówce wymieniono natomiast kilka okien 
i elementów wyposażenia, w Witowie wyremontowano składzik przy świetlicy. Dziękujemy przy tej okazji mieszkańcom za cenny wkład
pracy.
    Dla celów pielęgnacji zieleni zakupiona została nowa, bijakowa kosiarka tylno-boczna. Ta inwestycja pozwoli na szybsze i dokład-
niejsze wykaszanie poboczy naszych dróg. Mówiąc o drogach – został też utwardzony z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego
odcinek Wola Majacka – Wolnica Grabowska. 
    Z uwagi na spodziewane od przyszłego roku nabory do konkursów o wsparcie inwestycji drogowych (w ramach tzw. Programów
RPO) – również czynimy ku temu przygotowania. Dla tego celu niezbędne stało się przystąpienie do opracowania dokumentacji moder-
nizacji w Burzeninie ul. Wojska Polskiego i ulic przyległych. Ze środków PROW-u i tych, przeznaczonych na drogi typowo rolne 
(przy których zlokalizowane są siedliska rolnicze lub działki rolne), będą prawdopodobne w 2016r. również dofinansowania. Największą
szansę w tym zakresie mają odcinki, gdzie dodatkowo zlokalizowane są obiekty użyteczności publicznej. W tym zakresie opracowujemy
dokumentację remontu drogi w kierunku Strumiany – Antonin, przed szkołą i przy skrzyżowaniu w Waszkowskiem (odcinek przejazdu
autobusu szkolnego), w Ligocie (droga przed strażnicą i w kierunku rzeki). Niestety, na te zadania Województwo przeznaczyło praw-
dopodobnie zbyt małe środki do podziału.
    Dla przyszłego wnioskowania w ramach tzw. „schetynówek”, przystąpiliśmy do pozyskania pozwolenia na przebudowę drogi Zarośle
– Strzałki. Z mniejszych zadań drogowych jest również w opracowywaniu remont ulicy Pstrokońskiego w Burzeninie. 
    Wielu uzgodnień wymagało również w tym roku przygotowanie dokumentów związanych z przyszłą budowy kanalizacji sanitarnej 
i oczyszczalni ścieków w Witowie. 
    Jak zapewne Państwo zauważyli – z rynku zniknął kiosk przy przystanku. Jest to część przygotowań do kontynuacji remontu tej części
Burzenina. W jego kolejnej odsłonie będziemy chcieli odnowić część z obecnym przystankiem (aż do pomnika J. Piłsudskiego) oraz
część od wjazdu ze strony Sieradza (również do płyty głównej placu). Rozpoczęliśmy też opracowanie projektu oświetlonego boiska wie-
lofunkcyjnego za budynkiem GOZ.
    Jeśli zaś mowa o Ośrodku Zdrowia i rehabilitacji – z dumą widzimy stale przybywające deklaracje pacjentów, których liczba wynosi
już ponad 2000.  
    Zachęcamy do korzystania z dofinansowania oferowanego przez Gminę na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – w przyszłym
roku również takie środki będą dla Państwa dostępne w kwocie po 3.500,- zł.
    Tak – można powiedzieć - „ w pigułce” wygląda obraz naszej pracy. Mam nadzieję, iż nadchodzący rok przyniesie nowe, jak największe
możliwości realizacji wspomnianych zamierzeń. 
    Korzystając z okazji – pragnę również Państwu życzyć dobrego, nadchodzącego Nowego 2016 Roku, odrobiny radości i wytchnienia
od codziennych obowiązków, siły i zdrowia, umiejętności i łatwości znajdowania najważniejszych celów naszego życia i ich osiągania.
Wszystkiego, co najlepsze….

Zachęcam do miłej lektury dalszej części „Pigułki”
    Wójt Gminy Burzenin  
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Pracownicy Urzędu Gminy w Burzeninie

Najważniejsze uchwały 
Rady Gminy w Burzeninie

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 
– modernizacja hydroforni w Grabówce

Paulina Nawrocka – Stanowisko ds. księgowości podatkowej 
i wymiaru podatków lokalnych

Najważniejsze zadania:
- księgowanie wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych i
prawnych; 
- rozliczanie sołtysów i inkasentów z zainkasowanych kwot;
- prowadzenie egzekucji administracyjnej;
- wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach.
e-mail: paulina.nawrocka@ugburzenin.pl

Karolina Szymczak – Stanowisko ds. księgowości podatkowej 
i wymiaru podatków lokalnych

Najważniejsze zadania:
- prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków: rolnego,
leśnego, od nieruchomości i od środków transportu;
- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i o posiadaniu 
gospodarstwa rolnego.
e-mail: karolina.szymczak@ugburzenin.pl

Kontakt: tel.: 43  821 40 95 wew. 21

    w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Burzenin absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok (Nr IX/63/2015);
    w sprawie: zmiany Regulaminu udzielenia pomocy materialnej
o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy
Burzenin (Nr IX/67/2015);
    w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części miejscowo-
ści: Burzenin, Witów, Strumiany i Strzałki w Gminie Burzenin 
(Nr IX/68/2015);
    w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sieradzu

(Nr XI/80/2015);
    w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 
(Nr XI/83/2015);
    w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy Burzenin” (Nr XI/84/2015);
    w sprawie: ustanowienia stypendiów sportowych dla zawodni-
ków z terenu gminy Burzenin osiągających wysokie wyniki spor-
towe (Nr XIV/100/2015).

Opracowała: Marlena Nawrocka

    Kolejnym etapem prac w ramach projektu: ,,Poprawa gospo-
darki wodno-ściekowej w zakresie funkcjonowania wodociągów
w miejscowościach: Burzenin, Witów, Grabówka”, była moderni-
zacja hydroforni w Grabówce - Ujęcie nr 2 wód podziemnych wraz
z przyłączem do sieci wody surowej. 
    Przedsięwzięcie to polegało na uruchomieniu drugiej studni 
głębinowej wraz z wykonaniem monitoringu pracy stacji uzdatnia-
nia wody. 
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Turniej piłki nożnej
    6 czerwca br. na stadionie GOSiR w Strumianach odbyły się
amatorskie rozgrywki piłki nożnej. 
    W turnieju piłki nożnej wzięły udział drużyny: „Sparta Burze-
nin”, którą stanowiła młodzież z naszej gminy oraz „Parafia 
Burzenin”, w której zagrali nasi „parafianie” na czele z Wójtem
Gminy Burzenin - Jarosławem Janiakiem, Z-cą Wójta – Arkadiu-
szem Słupińskim oraz księdzem Pawłem Doruchem. 
    Turniej miał charakter towarzyski, luźny i rozrywkowy.

    W ZS w Burzeninie zakończono prace realizowane w ramach
zadania pn.: ,,Dostosowanie sanitariatów do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych w tym młodzieży szkolnej w Zespole Szkół w Bu-
rzeninie”. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z nowej
łazienki oraz toalety, która została wyposażona w specjalne
uchwyty.

    Zadanie to było częściowo dofinansowane przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Całkowity koszt
inwestycji wyniósł: 53 078,20 zł, kwota dofinansowania to: 
21 000,00 zł.

Opracowała: Anna Bartos

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz młodzieży szkolnej 
w Zespole Szkół w Burzeninie
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    Mieszkańcy gminy Burzenin, a wraz z nimi goście z powiatu
sieradzkiego, wieluńskiego i zduńskowolskiego bawili się pod-
czas imprezy „Burzenin-Kraina Mlekiem i Miodem Płynąca”,
który odbył się 6 czerwca br. na stadionie GOSiR w Strumia-
nach. 
    Podczas imprezy zaprezentowało się ponad 20 kół gospodyń
wiejskich z kilku powiatów województwa łódzkiego. Każde
koło za uczestnictwo otrzymało nagrodę, którą wręczali Cezary
Gabryjączyk – Wiceminister Skarbu Państwa oraz gospodarz
Gminy Burzenin Wójt Jarosław Janiak. Podczas sobotniej im-
prezy odbyły się konkursy na „Najsmaczniejszy sernik”, „Naj-
smaczniejsze ciasto miodowe” oraz „Prezentacja artystyczna
sołectwa”.
    Jury w składzie: Irena Miedzińska – Prezes Zarządu OSM
„Wart-Milk” w Sieradzu, Barbara Ułanowska – Naczelnik Wy-
działu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiato-
wego w Sieradzu oraz Zbigniew Wiaderny – Z-ca Dyrektora ds.
Rozwoju Kopalni Bełchatów, delektowało się pysznymi serni-
kami i po naradzie wyłoniło zwycięzców. W konkursie na „Naj-
smaczniejszy sernik” nagrodę główną otrzymało KGW
Kamionka, II miejsce – Grupa nieformalna „Strońska Czar” 
z gminy Zapolice, a III miejsce ex aequo zajęło KGW
Szczawno, KGW Wolnica Niechmirowska oraz KGW „Czer-
wone Korale” z Żurawia w gminie Brąszewice.
    Natomiast w konkursie na „Najlepsze ciasto miodowe” 
komisja w składzie: Leszek Nawrocki – Wiceprezes Związku
Pszczelarzy, Marianna Fornalczyk-Lisiak – Prezes Miejsko-
Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
w Sieradzu oraz Ewa Trzuskowska – właścicielka Gospodar-
stwa Pasiecznego „Pasieka z tradycjami” z Sędziejowic zade-
cydowała, że I miejsce przypadło KGW Prażmów, II miejsce
KGW Strzałki, a III miejsce KGW Waszkowskie.
    W konkursie na najciekawszą „Prezentację artystyczną” 
w której udział wzięły chętne sołectwa z woj. łódzkiego, 
a członkowie jury, w skład którego wchodzili: Małgorzata Kaj-
zer-Kowalczyk – nauczyciel gry na keyboardzie i pianinie,
Jacek Frąckiewicz – malarz i prezes Stowarzyszenia IKAR, 
a także Paweł Kieroń – etnograf, pracownik Muzeum Okręgo-
wego w Sieradzu zdecydowali, że I miejsce przypadło sołectwu
Szczawno za „Prezentację wielopokoleniową”, II miejsce 
sołectwu Czernice z gminy Osjaków za taniec, natomiast 
III miejsce otrzymało sołectwo Kamionka za „Pokaz przędzenia
wełny”. 
    Na scenie wystąpiła: Kapela Znad Warty, Zespół Ludowy
MARJANKI, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z mażoretkami. 
Zaśpiewali i zatańczyli także podopieczni burzenińskiego GDK. 
    Wszyscy chętni uczestnicy festynu, mogli wziąć udział 
w konkursach sprawnościowych m.in.: „Mistrz dojenia”, „Ujeż-
dżanie wściekłego byka”, „Plażowanie w krainie mlekiem 
i miodem płynącej”, „Powożenie żywym powozem”, „Zbieranie
pyłku kwiatowego”, „Ubijanie śmietany”, a także „Picie mleka
przez smoczek z butelki”. 
    Gwiazdami tegorocznej edycji festynu „ Burzenin- Kraina
Mlekiem i Miodem Płynąca” były zespoły disco polo: MIG oraz
Classic. Ponadto odbył się pokaz laserowy. Imprezę zakończyła
zabawa pod chmurką przy muzyce zespołu TECHNIX.

Festyn rodzinny 
„Burzenin-Kraina Mlekiem i Miodem Płynąca”
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    Przy istniejącej oczyszczalni ścieków w Burzeninie przy ul. Do-
jazdowej 20, powstał  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych. 
    W ramach inwestycji, część placu na terenie działki została
utwardzona kostką brukową oraz powstała tam wiata gospodarcza
o konstrukcji stalowej 4m x 6m, która jest przeznaczona na odpady
niebezpieczne. Obok utwardzenia został ustawiony kontener gos-
podarczy, niezbędny do obsługi Gminnego Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych.
    Każdy mieszkaniec objęty przez Gminę Burzenin systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi, ma możliwość dostar-
czania do w/w punktu innych odpadów komunalnych, niż te zbie-
rane w gospodarstwie domowym.
    Odpady na PSZOK-u przyjmowane są w każdą środę roboczą
od 8:00 do 16:00 oraz w ostatnią sobotę miesiąca od 8:00 do 12:00.
Odbierane są tam następujące rodzaje odpadów komunalnych:

a) Przeterminowane leki o kodzie 20 01 32
b) Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) o kodach
20 01 13*, 20 01 14*,  20 01  15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*
c) Zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34
d) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 23, 20
01 35*, 20 01 36
e) Odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07
f) Odpady budowlano – rozbiórkowe o kodach z grupy 17 (ilość
odpadów dostarczanych przez właściciela nieruchomości nie może
przekraczać ilości określonej w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy)
g) Zużyte opony o kodzie 16 01 03 (od samochodu osobowego)
h) Odpady zielone o kodzie 20 02 01
i) Metale o kodzie 20 01 40
j) Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (po-
piół, żużel) o kodzie 20 03 99

Opracowała: Anna Bartos

    1 sierpnia 2015 roku o godz. 17.00 na terenie Gminy Burzenin
uruchomione zostały systemy alarmowe przez OSP Brzeźnica, OSP
Burzenin, OSP Grabówka, OSP Jarocice, OSP Kamionka, OSP 
Ligota, OSP Niechmirów, OSP Strzałki, OSP Szczawno i OSP
Wola Będkowska. 

    Sygnał alarmowy nadawany przez 1 minutę w trybie ciągłym,
miał na celu upamiętnienie 71. Rocznicy Wybuchu Powstania War-
szawskiego, jako wyrazu pamięci i uhonorowania poświęcenia
walki Powstańców Warszawskich z 1944 r.

    Dnia 5.07.2015r. druhowie z jed-
nostki OSP w Brzeźnicy zorga-
nizowali uroczystość poświęcenia 
i przekazania wozu strażackiego. 
Impreza połączona była z obchodami
60. rocznicy powstania OSP Brzeź-
nica.
    W uroczystości uczestniczyli:
Wójt Gminy Burzenin - Jarosław 
Janiak, Komendant  Gminny OSP 
w Burzeninie - Mirosław Ciepłucha,
Prezes Zarządu Gminnego  - dh Jacek
Tądel, Dowódca JRG PSP w Siera-
dzu bryg. inż. Andrzej Marczak oraz
radni Gminy Burzenin, mieszkańcy
Brzeźnicy i okolicznych sołectw. 
    Uroczystość prowadził Prezes
OSP Brzeźnica Daniel Gabrysiak,
który złożył podziękowania Wójtowi
Gminy Burzenin za zakup samo-
chodu. 
    Samochód poświęcił proboszcz
parafii Grabówka ks. Karol Płócien-
nik. Swoje występy miała Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta z Burzenina
oraz Zespół Ludowy „MARJANKI”.

Przekazanie i poświęcenie samochodu strażackiego
OSP Brzeźnica

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w Burzeninie

Upamiętnienie 71. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego
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    Mieszkańcy Szczawna i okolic oraz przedsta-
wiciele władz samorządowych, instytucji kultu-
ralnych i oświatowych, strażacy oraz harcerze,
złożyli hołd mieszkańcom Szczawna zamordo-
wanym przez hitlerowców 4 września 1939 roku. 
    Pod pomnikiem ofiar II Wojny Światowej 
delegacje: Mieszkańców Szczawna, OSP
Szczawno, Urzędu Gminy Burzenin na czele 
z Z-cą Wójta Gminy Burzenin – Arkadiuszem
Słupińskim, przedstawicieli Rady Gminy Burze-
nin oraz Sołtysów, ZS w Burzeninie i w Wasz-
kowskiem, 12 Burzenińskiej Drużyny
Harcerskiej SOKÓŁ, Gminnej Biblioteki Pub-
licznej i Gminnego Domu Kultury w Burzeninie,
Publicznego Gimnazjum w Burzeninie, złożyły
wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze. Odpra-
wiona została także Msza święta polowa w inten-
cji zamordowanych mieszkańców Szczawna,
którą odprawił proboszcz burzenińskiej parafii
ks. Paweł Doruch. 
    Nieodłącznym akcentem uroczystości było
Wojsko Polskie, które w tym dniu pełniło wartę
pod pomnikiem. 

Oddali hołd ofiarom rozstrzelonym w Szczawnie

Gminne Obchody Rocznicy Września 1939 w Burzeninie
    1 września 2015 roku przypadła 76. Rocznica Wybuchu II
Wojny Światowej. Jak co roku poszczególne delegacje z terenu
Gminy Burzenin, złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze na Grobie
Nieznanego Żołnierza oraz zamordowanych w Szczawnie, których
ciała spoczywają na cmentarzu parafialnym w Burzeninie.
    Znicze zapalono także pod obeliskiem poświęconym: 
„PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW GMINY BURZENIN POLEG-
ŁYCH, ZAMORDOWANYCH I ZAGINIONYCH PODCZAS II

WOJNY ŚWIATOWEJ”. Msza święta w intencji poległych została
zaplanowana na godz. 18.00. 
    Specjalnie na tę okazję 12 Burzenińska Drużyna Harcerska
„SOKÓŁ”, przygotowała ekspozycję wystawy w Gminnym Domu
Kultury w Burzeninie, pt. „Dla Polski Walczącej-żołnierze Okręgu
Łódź AK „Barka”, którą można było obejrzeć w dniach 1-10
września br.
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    29 sierpnia br. w Kamionce odbyło się Gminne Święto Plonów.
Dożynki rozpoczęto przejazdem korowodu dożynkowego, który
prezentowali mieszkańcy wsi Kamionka, po czym Wójt Gminy 
Burzenin – Jarosław Janiak przywitał zaproszonych gości oraz
mieszkańców Gminy Burzenin. Wśród nich znaleźli się m.in.:
Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Paweł Bejda, Starosta
Powiatu Sieradzkiego – Dariusz Olejnik, Z-ca Starosty Sieradz-
kiego – Mariusz Bądzior, Prezydent Sieradza – Paweł Osiewała, 
a także Poseł na Sejm RP – Piotr Polak. Następnie Starostowie 
dożynkowi, którymi w tym roku byli Mariola Obiegła i Sławomir
Musiała, wręczyli chleb wypieczony z tegorocznej mąki Wójtowi
Gminy Burzenin, który przekazał chleb dla ceremonii mszy św.
    Mszę świętą koncelebrowaną odprawił ks. biskup Łukasz
Buzun, któremu asystowali ksiądz ks. kan. dr Witold Szala, pro-
boszcz parafii św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopol-
skim, a także księża z parafii Burzenin, Grabówka i Stolec.
   Po zakończonej mszy ks. biskup poświęcił 12 wieńców przy-

niesionych przez przedstawicieli wiosek z terenu Gminy Burzenin
tj.: Kamionki, Brzeźnicy, Grabówki, Gronowa, Ligoty, Marianowa,
Niechmirowa, Nieczuja, Strzałek, Szczawna, Waszkowskiego 
i Witowa, a delegacja z zaprzyjaźnionej z Burzeninem gminy 
Szadek, wręczyła Wójtowi Jarosławowi Janiakowi przywieziony
bochen chleba. Następnie gospodarz gminy podzielił chleb między
uczestników dożynek, po czym nadszedł czas na przyśpiewki do-
żynkowe. Pojawiły się wśród nich podziękowania i życzenia skła-
dane na ręce wójta i starosty sieradzkiego.
    W dalszej części programu mieszkankom gminy Burzenin 
w tym: Annie Białczak, Józefie Grzesiak, Krystynie Ludwickiej,
Mariannie Maciejewskiej, Genowefie Miłek, Henryce Pęczek i Ire-

nie Skrobale wręczono Medal Order Serca – Matkom Wsi, jako
„Symbol uznania za matczyny trud włożony w wychowanie mło-
dego pokolenia Polaków – Patriotów, za kształtowanie w rodzin-
nym domu i środowisku humanistycznych postaw moralnych, 
za niestrudzoną pracę w przeobrażaniu życia wsi, rodziny wiejskiej
w nowoczesną, postępową, zamożną, korzystającą ze zdobyczy
współczesnej cywilizacji, za autentyczne zaangażowanie w upo-
wszechnianie cnót obywatelskich, za aktywność społeczno-zawo-
dową w środowisku wiejskim i umiłowanie Ojczyzny”.
    Po części oficjalnej przyszedł czas na występy artystyczne. Wy-
stąpiły m.in.: grupa burzenińskich mażoretek, Zespół Taneczny 
z Gminnego Domu Kultury wraz z Jeziorankami i Kapelą Marty Ci-
chej oraz Kapela Znad Warty, Zespół Ludowy MARJANKI, zespół
XFORT z Adamem Kraśko, Klaudia Pawlak oraz grupa Top One.
    Ponadto 11 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Burzenin
przygotowało stosika z pysznymi potrawami, a w namiocie Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia w Burzeninie można było zmierzyć cukier
oraz zbadać ciśnienie. 
    Wśród atrakcji dla dzieci w parku rozrywki znalazły się dmu-
chany zamek, trampolina, kule wodne itp. Oprócz tego Gminny
Dom Kultury w Burzeninie zorganizował konkursy wraz z atrak-
cyjnymi nagrodami dla uczestników dożynek. W konkurencji 
„Powożenie żywym powozem” I miejsce zajęli Marek Rogaczew-
ski oraz bracia Andrzej i Piotr Synowiec, w konkursie „Żniwowa-
nie”, wygrały Janina Łytka i Marianna Skowron, a w konkursie
„Liczenie ziaren zbóż” I miejsce przypadło Natalii Machała. 
    Święto plonów zakończyła zabawa z udziałem zespołu TECH-
NIX z Burzenina.

Dożynki Gminne w Kamionce
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    W dawnej siedzibie Komisariatu Policji w Burzeninie, po grun-
towej przebudowie budynku, będzie miał swoje miejsce Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej. 
    W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nowych ścianek
działowych, naprawę tynków ze szpachlowaniem i malowaniem,
wykucie otworu drzwiowego w ścianie nośnej, wymianę drzwi 
i okien, wykonanie nowych schodów zewnętrznych z podjazdem
dla osób niepełnosprawnych, wykonanie wewnętrznej instalacji
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mecha-
nicznej i klimatyzacji, wykonanie instalacji teleinformatycznej
wraz z montażem kamer, obiektowego punktu dystrybucyjnego
oraz instalacji elektrycznej.
    Koszt inwestycji wyniesie ponad 200 tys. zł plus środki na 
wyposażenie wnętrz budynku. 
   Planuje się oddanie wyremontowanego GOPS w 2016 roku. 

Opracowała: Anna Bartos

Były Komisariat Policji w Burzeninie 
- siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

    W niedzielne popołudnie 14 września br. na obiekcie GOSiR 
w Strumianach odbyły się po raz kolejny Gminne Zawody Spor-
towo-Pożarnicze. 
    W zawodach drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych z: Brzeź-
nicy, Burzenina, Grabówki, Jarocic, Kamionki, Ligoty, Niechmi-
rowa, Prażmowa, Strzałek, Szczawna oraz Woli Będkowskiej,
rywalizowały w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej oraz
ćwiczeniu bojowym.
    Kolejność czołowych miejsc przedstawia się następująco:
1. OSP Szczawno
2. OSP Wola Będkowska
3. OSP Burzenin
    Rozegrane zawody były okazją do sprawdzenia przygotowania
kondycyjnego, mobilności i zaangażowania strażaków poszczegól-
nych jednostek oraz sprawności sprzętu, jakim dysponują. Naszym
dzielnym strażakom gratulujemy hartu ducha!

Opracował: Krzysztof Kaczmarek

OSP Szczawno triumfowało na Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych

    Po raz szósty w Sieradzu z inicjatywy Starostwa, w dniach 
12-13 września br. odbył się Jarmark Powiatowy pod hasłem 
„Architektura i geodezja”.
    Tradycyjnie nie zabrakło prezentacji gmin i atrakcji rozrywko-
wych. Gminę Burzenin w tym roku reprezentowały: grupa burze-
nińskich mażoretek, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Zespół Ludowy

„MARJANKI”, Zespół Taneczny oraz Koła Gospodyń Wiejskich
z Ligoty i z Nieczuja. 
    W niedzielnej paradzie udział wzięli m.in. Wójt Gminy Burze-
nin - Jarosław Janiak, Z-ca Wójta – Arkadiusz Słupiński oraz 
Sekretarz Gminy – Jerzy Białczak. 

VI Sieradzki Jarmark Powiatowy
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,,Wielki Łuk Doliny Rzeki Warty obszarem atrakcyjnym dla rozwoju gospodarki turystycznej 
przyjaznej środowisku naturalnemu”

    23 października 2015r. w Pątnowie miało miejsce podpisanie
porozumienia między ośmioma samorządami gminnymi dotyczące
projektu ,,Wielki Łuk Doliny Rzeki Warty obszarem atrakcyjnym
dla rozwoju gospodarki turystycznej przyjaznej środowisku natu-
ralnemu”.    
    Projekt realizowany będzie pomiędzy gminami położonymi 
w tzw. Wielkim Łuku rzeki Warty, czyli gminami: Burzenin, Dzia-
łoszyn, Konopnica, Osjaków, Pątnów, Siemkowice, Sieradz oraz
Wierzchlas, a jego celem będzie wykorzysta-
nie potencjału uczestniczących w nim samo-
rządów, a także opracowanie wspólnej
strategii działania. Umowa dotycząca reali-
zacji projektu zwiększy szanse aplikowania
o środki zewnętrzne w okresie programowa-
nia 2015-2020. 
    Pomysłodawcą projektu skupiającego 
8 samorządów z powiatu sieradzkiego i wie-
luńskiego, był Wójt Gminy Burzenin – Jaro-
sław Janiak, który chce dla swej gminy
pozyskać około 10 milionów złotych. Około
6-8 mln zł planuje zainwestować w ochronę
środowiska, głównie chodzi o budowę nowej
oczyszczalni ścieków w Burzeninie oraz roz-
budowę istniejącej sieci kanalizacyjnej, na-
tomiast pozostałe 2 mln zł będzie
zastrzykiem na inwestycje związane z tury-
styką. Tu myśli nad zagospodarowaniem
nadbrzeży, pozostałych po starym moście nad
Wartą. Chciałby, aby w przyszłości powstały
promenady nadrzeczne oraz kawiarnie i re-
stauracje dla kajakarzy. Przy nadbrzeżu 

w Strumianach można byłoby stworzyć pole namiotowe oraz
kładkę, która połączyłaby nadbrzeża po starym moście.
    Wójt Burzenina myśli również o pozyskaniu środków na remont
domków letniskowych, a na stadion w Strumianach chciałby przy-
ciągnąć sportowców, którzy mogliby przebywać tam w trakcie 
odbywających się obozów kondycyjnych. 
    Wszystko to jest ambitnym planem Wójta Gminy Burzenin,
który miejmy nadzieję, zostanie zrealizowany już wkrótce.

    Na terenie gminy Burzenin 2 października 2015 roku odbyło się
spotkanie informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami Szczawna,
Biadaczewa i Woli Majackiej, w sprawie prac przygotowawczych
do wykonania platformy wiertniczej oraz otworu badawczego. 
    Działania te mają przynieść odpowiedź, czy w Szczawnie 
występują złoża gazu ziemnego, które opłacało się będzie wydo-
bywać w kolejnych latach, a także czy jest szansa na powstanie ko-
palni gazu. 
    W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firmy posiadającej
koncesję Sieradz na badanie i poszukiwanie złóż węglowodorów,
władze gminy Burzenin na czele z Wójtem Gminy Jarosławem 
Janiakiem oraz Z-cą Wójta Gminy Burzenin – Arkadiuszem 
Słupińskim, a także Przewodnicząca Rady Gminy Burzenin – Mał-
gorzata Płóciennik, radna Rady Gminy Burzenin – Anna Zaręba,
sołtys wsi Szczawno – Paweł Werner, a także mieszkańcy
Szczawna i okolicznych wiosek. 
    Podczas spotkania mieszkańcy zadawali pytania i wyrażali
swoje obawy. Nie zabrakło także osób, które liczą na korzyści 
i szukają możliwości wzajemnej współpracy. Spotkanie przebiegło
w bardzo miłej atmosferze, a przedstawiciele firmy starali się roz-
wiać wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć na nurtujące mieszkań-
ców pytania. 
    Po zakończeniu wszelkich uzgodnień związanych z przygoto-
waniem inwestycji, na obszarze 1 ha zacznie się budowa placu

wiertniczego. Odwiert otworu badawczego rozpocznie się praw-
dopodobnie już w lutym 2016 roku. Druga połowa nowego roku
powinna przynieść informacje, dotyczące wielkości złóż węglowo-
dorów w Szczawnie i ewentualne decyzje, co do budowy kopalni
gazu w Szczawnie. 
    Inwestor zapewniał, że zastosowana technologia jest bezpieczna
dla środowiska naturalnego, a przed i po zakończeniu prac zostanie
wykonany szczegółowy raport stanu środowiska naturalnego. 

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Szczawnie
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Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików w Podnoszeniu Ciężarów 

– Burzenin 2015
    Burzenin był stolicą podnoszenia ciężarów młodzików i mło-
dziczek do lat 15. W dniach 09.-11. 10.2015r. odbyły się w hali
sportowej Publicznego Gimnazjum w Burzeninie Mistrzostwa 
Polski Młodziczek i Młodzików w Podnoszeniu Ciężarów. 
    W trzydniowym turnieju wzięło udział 251 sztangistów, w tym
65 zawodniczek i 165 zawodników z 64 klubów 15 województw.
    W piątek w siedmiu kategoriach wagowych walczyły dziew-
częta. W sobotę i niedzielę, to chłopcy toczyli bój o złoty medal 
w 10 kategoriach wagowych. Złoci medaliści za zwycięstwa 
w dwuboju otrzymali nagrody główne – rowery. 
    Atrakcyjne nagrody otrzymała również publiczność dla której
organizatorzy podczas trzech dni mistrzostw zorganizowali kon-
kurs polegający na wykonaniu jak najwięcej przysiadów ze sztangą
w ciągu 1 minuty. W przerwie między rywalizacją o medale, można
było obejrzeć występy chirliderek z gimnazjum w Burzeninie,
grupę mażoretek, taniec street dance, a także usłyszeć Simonę 
Plewińską oraz Weronikę Galowicz. 
    Nasz region reprezentowało dwóch zawodników z LKS
„BURZA” Burzenin. W pierwszym dniu w zawodach wzięła udział
Magdalena Szmytka. Reprezentantka gospodarzy, startowała 
w kategorii wagowej do 69 kg i wyrwała 55 kg. W podrzucie pod-
niosła 65 kg i z takim ciężarem zakończyła zawody na 5. pozycji,
uzyskując w dwuboju 120 kg.
    W sobotę wystartował Jakub Gocałek. Podopieczny Kacpra Trę-
bacza w rwaniu podniósł sztangę ważącą 70 kg. W podrzucie pod-
niósł 88 kg. Z wynikiem 158 kg w dwuboju, zajął 7. miejsce 
w kraju.
    W sobotę o godz. 13.00 Wójt Gminy Burzenin – Jarosław Janiak
dokonał oficjalnego otwarcie mistrzostw. Na turniej przybyli m.in.
Członek Zarządu Województwa – Paweł Bejda, Sekretarz Gminy
i Miasta Błaszki – Jacek Walczak, Przewodnicząca Rady Gminy
Burzenin – Małgorzata Płóciennik, Radny powiatu sieradzkiego –
Marek Płóciennik, Dyrektor ZS w Waszkowskiem – Jolanta 
Lechowicz, Dyrektor ZS w Burzeninie – Ewa Majczak. Otwarciu
mistrzostw towarzyszył występ Klaudii Pawlak. W niedzielę nato-
miast przybyli: Jarosław Klimas – Wicewojewoda Łódzki oraz
Zbigniew Wzgarda – Nadleśnictwo Złoczew. W tym dniu swój 
występ miał mistrz świata Marcin Bugajewski, rekordzista Polski
i Europy w trialu. Byliśmy świadkami mrożącego krew w żyłach
występu, podczas którego Marcin Bugajewski przeskakiwał na ro-
werze nad wybraną osobą w taki sposób, że wiele osób poczuło 
zapewne wewnętrzną mieszankę fascynacji połączoną ze wzrostem
ciśnienia. Na zakończenie mistrzostw odbył się pokaz brazylij-
skiego jiu-jitsu, którego Marcin od dziewięciu lat jest trenerem. 
    W Burzeninie padł także najlepszy wynik w kraju i w Europie.
Złoty medalista z Landskorony w kat. 77 kg – Patryk Bęben 
z CLKS Mazovia Ciechanów, był niewątpliwie gwiazdą 
mistrzostw. Jego rezultaty 123 kg w rwaniu, 150 kg w podrzucie,
273 kg w dwuboju, to nowe wyniki w kraju i w Europie w tej 
kategorii wagowej.
    Zawodniczkom i zawodnikom oraz trenerom serdecznie gratu-
lujemy!
    W imieniu organizatorów pragniemy gorąco podziękować
wszystkim sponsorom za wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia.
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
    "By w miłości zaznać nieba
    Kochać oraz cierpieć trzeba.
    Gdy to wszystko zrozumiemy,
    Wielu rocznic dożyjemy".

    W dniu 27 października  2015 roku w Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Burzeninie odbyła się uroczystość obchodów jubileuszu
50-lecia pożycia małżeńskiego.
    Gratulacje jubileuszowe przyjmowali Szanowni Państwo:
Maria i Wiesław Bąk
Mirosława i Stanisław Krakowscy
Genowefa i Jan Latocha
Helena i Ignacy Nowaccy
Mirosława i Stanisław Stachowiak
Janina i Jan Szymczak
Alicja i Stanisław Tenentka
Janina i Zdzisław Urbaniak
Wanda i Eugeniusz Włodarczyk
    W dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i ro-
dziny uhonorowano małżonków Medalami Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Aktu dekoracji medalami dokonał w imieniu Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej, Wójt Gminy Burzenin Pan Jarosław Janiak.
Upominki i kwiaty wręczyła Przewodnicząca Rady Gminy Burze-
nin Pani Małgorzata Płóciennik.
    Za pomyślność i następne lata we dwoje wzniesiono toast lam-
pką szampana i odśpiewano Jubilatom chóralne Sto lat.
    Dopełnieniem uroczystości był występ młodzieży z Publicznego
Gimnazjum w Burzeninie pod przewodnictwem Pana Tomasza

Pawlaka.
    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 zadowole-
nia z każdego dnia, przeżywanego we wzajemnej życzliwości i mi-
łości. Niech te Złote Gody umocnią Państwa siły, abyście pełni
zdrowia i młodzieńczego entuzjazmu, odmładzani szczęściem 
rodzinnym mogli się cieszyć kolejnymi rocznicami wspólnego 
pożycia małżeńskiego.

Opracowała: Marlena Nawrocka

„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród” – 11 listopada Święto Niepodległości

    Po 123 latach niewoli w 1918 roku Polska
odzyskała niepodległość i ponownie pojawiła
się na mapie Świata i Europy. Od tego nie-
zwykle ważnego dla Polski wydarzenia upły-
nęło 97 lat. 
    Do najważniejszych obchodów tego dnia,
należy Msza Święta w intencji Ojczyzny, 
a także uroczystości pod pomnikiem Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Burzeninie,
gdzie gromadzą się przedstawiciele władz 
samorządowych, radni, sołtysi, strażacy, 
poczty sztandarowe, goście oraz mieszkańcy
Gminy Burzenin. 
    Po części oficjalnej, złożeniu wieńców
przez przybyłe delegacje i przemówieniu
Wójta Gminy Burzenin Jarosława Janiaka, 
w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie
odbył się program artystyczny, który przygo-
towali uczniowie i nauczyciele z Publicznego
Gimnazjum w Burzeninie. 
    W tym dniu wartę przy pomniku pełniło
Wojsko Polskie, a Wojskowa Komenda Uzu-
pełnień  i 15 BWD w Sieradzu przygotowała
stoisko promocyjne dotyczące Narodowych
Sił Rezerwowych.
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Szósta edycja „Nocy z Andersenem”

XIII Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej Nocą

    Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie zorganizowała 
dla uczniów III klas szkół podstawowych coroczną imprezę 
pn. „Noc z Andersenem”. 
    W imprezie zorganizowanej 22-23 maja br. udział wzięło 
36 dzieci, które postanowiły, że tę wyjątkową noc spędzą w bib-
liotece. Oprócz zabaw i konkursów, tego dnia nie mogło zabraknąć
głośnego czytania. Baśnie autorstwa H. CH. Andersena przeczytali
Urszula Dzikowicz – nauczyciel fizyki w Publicznym Gimnazjum
w Burzeninie, Jarosława Janiak – Wójt Gminy Burzenin oraz
ksiądz proboszcz – Paweł Doruch. 
    Oprócz czytania bajek na dzieci czekało wiele ciekawych atrak-
cji. Jedną z nich był „Urodzinowy tort od Pana Andersena”, a także
wizyta w PG w Burzeninie. Tam młodzież gimnazjalna wraz 
z panią Urszulą Dzikowicz, przygotowała wizytę w obserwatorium
astronomicznym oraz przedstawiła bardzo ciekawe doświadczenia
fizyczne. 
    Harce trwały do późnych godzin nocnych, jednak pobudka prze-
szła bez większego problemu i już o 6.30 dzieciaki zasiadły 
do śniadania. Po nim wszyscy uczestnicy „Nocy z Andersenem”
otrzymali pamiątkowe dyplomy i wraz z rodzicami, zmęczeni, ale
bardzo zadowoleni wrócili do swoich domów. 

    Już po raz XIII 4 czerwca br. na stadionie GOSiR w Strumia-
nach, odbył się Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej Nocą.
Od samego rana trwały eliminacje do turnieju, wieczorem nato-
miast swój udział w rozgrywkach zgłosiła m.in. para Daniel Pliński
i Marcin Wika, którzy zajęli I miejsce. II miejsce zdobyła para Syl-
wester Janek i Michał Koryciński, a III przypadło Jakubowi Mi-
chalskiemu i Pawłowi Filipowiczowi. 
    Wśród rozgrywek kobiet, I miejsce zajęła para Barbara Sroka i
Aleksandra Przepiórka, II miejsce Aleksandra Kwiatkowska i Ale-
ksandra Żebrowska, III miejsce należało do pary Natalia Bogda-
nowicz i Sandra Sobór. 
    Impreza została zorganizowana dzięki staraniom Aleksandra
Kowalskiego – animatora siatkówki w powiecie sieradzkim. 
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XIV Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Złoczewie
    Już po raz XIV odbył się Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych. 
7 czerwca br. 10 orkiestr z gmin powiatu sieradzkiego gościło 
w złoczewskim amfiteatrze. Wystąpiły zespoły ze Złoczewa, Gosz-
czanowa, Woli Będkowskiej, Brąszewic, Sieradza, Godynic, Brzeź-
nia, Unikowa i Klonowej. Wśród orkiestr dętych swój występ miała

również nasza Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Burzenina wraz 
z mażoretkami. 
    Impreza rozpoczęła się mszą świętą i przemarszem z kościoła
do amfiteatru, gdzie odbył się uroczysty apel. 

„Wybieram bibliotekę”
– 8-15 maja 2015r. Tydzień Bibliotek

    W związku z coroczną akcją promocji
czytelnictwa i bibliotek w ramach Tygo-
dnia Bibliotek, pracownice Gminnej Bib-
lioteki Publicznej w Burzeninie w dniach
8-15 maja br. odwiedziły placówki przed-
szkolne w Burzeninie oraz w Waszkow-
skiem i sprawiły najmłodszym czytelnikom
niespodziankę. Panie czytały przedszkola-
kom bajki oraz rozdawały niespodzianki. 
    W związku z hasłem tegorocznego 
Tygodnia Bibliotek, które brzmiało 
„Wybieram bibliotekę”, Panie zachęcały
najmłodszych do zainteresowania książką,
a także do odwiedzania placówki w Burze-
ninie i w Niechmirowie. 
    Tydzień Bibliotek ma na celu podkreśla-
nie roli czytania i bibliotek w poprawie 
jakości życia, edukacji oraz zwiększanie
prestiżu zawodu bibliotekarza.
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Dzień Dziecka w Gminie Burzenin
    Czerwiec jest miesiącem w którym swoje święto 
obchodzą nasi milusińscy. Z tej okazji w wielu miejsco-
wościach w Gminie Burzenin zorganizowano dzieciom
mnóstwo atrakcji. 
    4 czerwca br. na stadionie w Strumianach Zespół Szkół
w Burzeninie przygotował festyn z okazji Dnia Dziecka. 
    Milusińscy mogli wziąć udział w konkursie plastycz-
nym oraz układaniu puzzli na czas. Oprócz tego chętnym
dzieciakom malowano twarze. Można było skosztować
lody, potrawy z grilla oraz ciasta przygotowane przez 
rodziców dzieci i pysznych potraw przygotowanych 
przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy
Burzenin.
    Głównym punktem programu był spektakl teatralny
Łódzkiej Agencji Koncertowej pt. „Gwiazdy leśnej 
estrady". Swój występ mieli także uczniowie ZS w Burze-
ninie, którzy wykonali piosenki anglojęzyczne. Zorgani-
zowano także zawody biegowe w ramach akcji "Polska
biega".
    Po raz pierwszy festyn z okazji Dnia Dziecka zorgani-
zowało także sołectwo Brzeźnica oraz Gronów-Rokito-
wiec, który odbył się 14 czerwca br. Imprezę rozpoczął
mecz piłki nożnej, w którym tatusiowie rywalizowali 
ze swoimi pociechami. Po meczu na boisko wkroczył
Clown Dyzio, który zabawiał zgromadzone dzieci. W tym
dniu wszystkie dzieciaki wożone były rikszą, a w strefie
atrakcji dla dzieci, czekał na nie dmuchany zamek i sko-
czek dla maluszków. Wszyscy chętni mogli wziąć udział
w konkursie karaoke. Imprezę uświetnił także występ 
artystyczny w wykonaniu podopiecznych Gminnego
Domu Kultury w Burzeninie: Oliwii Nowakowskiej, która
zauroczyła wszystkich zgromadzonych śpiewem oraz 
Kamila Wrzoska, który zagrał na keyboardzie.
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Wernisaż dokumentacji prac dyplomowych absolwentów 
Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania im. S. Wyspiańskiego

„Ze światłem w obiektywie” – marsz nordic walking

    18 czerwca 2015 roku w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie,
odbył się wernisaż dokumentacji prac dyplomowych absolwentów
Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania im. Stanisława Wyspiań-
skiego o specjalności: dekorowanie wnętrz, projektowanie ubioru,
fotografia, projektowanie graficzne, techniki malarskie i pozłotnicze,
szkło artystyczne i witraż, wizaż i charakteryzacja, stylizacja kos-
tiumu i kreacja wizerunku, scenografia, visual merchandising.

    Organizatorem wystawy był Gminny Dom Kultury w Burzeni-
nie oraz artysta plastyk Ewa Jeziorska-Karwowska, która spotkała
się m.in. z młodzieżą gimnazjalną, opowiadając o sztuce, promo-
wała Lubelską Szkołę Sztuki i Projektowania im. Stanisława Wy-
spiańskiego oraz zachęcała do wybrania kierunków artystycznych.
    Wystawę prac można było obejrzeć w lipcu i sierpniu w GDK
w Burzeninie.

    Nordic walking to sposób na zdrowie, świetną kondycję, dobry
nastrój w każdym wieku, a także kontakt z naturą i ludźmi, o czym
przekonują panie, które 20 czerwca br. uczestniczyły w marszu 
po uroczych zakątkach Parku Krajobrazowego Międzyrzecza
Warty i Widawki. 
    Piechurzy mieli do pokonania 13 km wzdłuż brzegu rzeki Warty,
zaczynając od Burzenina przez Majaczewice, Jarocice aż do Nie-
chmirowa- Zamoście. 
    Podczas marszu entuzjaści  nordic walkingu zatrzymali 
w kadrze aparatu fotograficznego urokliwe widoki oraz piękno ota-
czającej nas przyrody. 
    Powstałe tego dnia fotografie można było obejrzeć na poplene-
rowej wystawie pn. „Ze światłem w obiektywie”, dzięki temu 
zawarte w artystycznym bezruchu piękno - żyje wiecznie.
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I Amatorski Przegląd Orkiestr Dętych - Karsznice 2015
    W niedzielne popołudnie 14 czerwca br. Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Burzenina wraz z grupą mażoretkową, wystąpiła podczas I
Amatorskiego Przeglądu Orkiestr Dętych „Karsznice 2015”.

    Przegląd był okazją do spotkania się oraz porównania swojego
poziomu z innymi uczestnikami imprezy.

Konkurs satyryczny o Burzeninie

    Już po raz III odbył się Ogólnopolski Konkurs Satyryczny, któ-
rego organizatorem było Stowarzyszenie IKAR w Widawie oraz
Gmina Burzenin. Konkurs przeznaczony był dla artystów z Polski.
   Przedmiotem konkursu były rysunki wykonane w dowolnej

technice, nt.: BURZENIN - „Kraina mlekiem i miodem płynąca”
(np. mleko, miód, turystyka kajakowa, konna, rowerowa, piesza,
grzybobranie, wędkowanie itp.)
    Jury przyznało następujące nagrody: I miejsce – Jakub Wiejacki
(Łódź), II miejsce – Waldemar Rukść (Olecko), III miejsce – 

Dariusz Pietrzak (Murowana Goślina) oraz wyróżnienia specjalne:
Michał Graczyk (Nysa), Mirosław Hajnos (Mirocin Dolny), Robert
Mirowski (Warszawa), Krzysztof Suski (Lubań Śląski), Maciej
Trzepałka (Zabrze), a także wyróżnienia: Bartłomiej Belniak 
(Gorlice), Henryk Cebula (Przeworsk), Sylwia Grzelakowska 
(Jarosław). 
    Wręczenie nagród odbyło się 6 czerwca br. podczas festynu
„Burzenin-Kraina Mlekiem i Miodem płynąca”. Zwycięzcom 
gratulujemy!
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„Przystanek Happy Bus” w Strumianach
    W dniach 13-15 lipca br. na sta-
dionie GOSiR w Strumianach
odbył się piknik rekreacyjno-edu-
kacyjny, adresowany dla dzieci i
młodzieży z terenu naszej gminy. 
    Dzieci, które nie wyjechały na
wakacje, mogły w tych dniach sko-
rzystać z bezpłatnych lekcji języka
angielskiego oraz z usług mobilnej
sali zabaw. 
    Opiekę nad dziećmi sprawowali
podopieczni Fundacji Happy Kids,
a także studenci z zagranicy, wśród
których znaleźli się wolontariusze
z różnych krajów świata. 

LKS Wola Będkowska ma swoje boisko
    12 lipca 2015r. odbyło się w Woli Będkowskiej uroczyste 
poświęcenie i oddanie do użytku boiska sportowego. 
    W imprezie wzięli udział zaproszeni goście m.in.: Wójt Gminy
Burzenin – Jarosław Janiak, Z-ca Wójta – Arkadiusz Słupiński,
Przewodnicząca Rady Gminy Burzenin – Małgorzata Płóciennik,
Komendant Gminny OSP – Mirosław Ciepłucha, Wójt Gminy
Brzeźnio – Dorota Kubiak, Przewodniczący Rady Gminy Brzeźnio
– Paweł Sobczak, radni powiatowi, księża z parafii Pyszków oraz
Burzenin. 
    Drużyna Urzędu Gminy stanęła w pojedynku z drużyną Miesz-
kańców Woli Będkowskiej, które to drużyny zagrały pierwszy
mecz na nowym boisku sportowym. Następnie odbyły się mecze
młodzieżowych drużyn z Burzenina i Zapola oraz mecze o Puchar
Wójta Gminy Burzenin, o które walczyły drużyny: LKS Pyszków,
UKS Zryw Brzeźnio, LKS Wola Będkowska, LKS Zapole i to oni
wygrali decydujący mecz o Puchar Wójta Gminy.
    Wybudowany obiekt sportowy posłuży szczególnie dla dobra
Ludowego Klubu Sportowego Wola Będkowska, który gra w trze-
ciej grupie sieradzkiej klasy B, ale również mieszkańcom Woli
Będkowskiej, szczególnie dla rozwoju fizycznego dzieci i mło-
dzieży. 
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Warsztaty entomologiczne „Odłowy motyli dziennych w PKMWiW”

    Dzieci z terenu Gminy Burzenin w ostatni dzień wakacji 
31 sierpnia br. w ramach warsztatów wakacyjnych organizowanych
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Burzeninie, miały możli-
wość uczestniczyć w warsztatach entomologicznych pt. „Odłowy
motyli dziennych w PKMWiW”, podczas których poznali różne
gatunki motyli dziennych zarówno tych występujących w Europie,
jak i w krajach tropikalnych. 
    Dzieci dowiedziały się, że: motyle są bardzo wrażliwe 
na zmiany zachodzące w środowisku. Osuszanie podmokłych łąk
oraz ich zarastanie, a także nieodpowiednie okresy koszenia trawy,
mogą być przyczyną wymierania niektórych gatunków motyli. 
    Na początku warsztatów dzieci obejrzały gabloty z pięknymi

motylami dziennymi oraz nocnymi, a także chrząszczami, cyka-
dami, skorpionami, żukami, itp. o których opowiadał Stefan Sob-
czak – amator, zajmujący się entomologią, któremu towarzyszył
fotograf przyrodniczy - Jacek Nowak oraz Wanda Pogorzelska -
Kierownik Zespołu ds. ochrony przyrody PKMWiW, główna ini-
cjatorka warsztatów i Karolina Piasecka – specjalista ds. edukacji. 
    Następnie dzieciaki wyruszyły na spacer nad rzekę, gdzie 
odbyły się warsztaty w terenie. Mimo upału, który w tym dniu dał
się wszystkim we znaki, dzieci wróciły bardzo zadowolone z wy-
prawy i podekscytowane tym, co zobaczyły i dowiedziały się 
o tych niezwykle wrażliwych stworzeniach.
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Warsztaty piernikowe w Waszkowskiem 
    Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Burzenin
wspólnie z uczniami z ZS w Waszkowskiem, przygotowało
warsztaty wypiekania pierników w ramach projektu „Kul-
tywowanie lokalnych zwyczajów i tradycji oraz promocja
zewnętrzna walorów turystycznych i historycznych Gminy
Burzenin z odniesieniem i zapoznaniem się z walorami, 
dorobkiem kulturowym i historycznym innych terenów 
Polski”. 
    13 listopada br. w ZS w Waszkowskiem zorganizowano
Dzień Regionalny – „Śladami obrzędów i kuchni dawnej
Polski – zwyczaje i obyczaje”, podczas którego wypiekano,
ozdabiano oraz degustowano pyszne pierniki. Oprócz tego
miał miejsce konkurs na najcieńszy makaron oraz na naj-
ładniej ozdobiony piernik w którym nagrody otrzymali:
Wójt Gminy Burzenin – Jarosław Janiak, Sekretarz Gminy
Burzenin – Jerzy Białczak, Kierownik Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Burzeninie – Sylwester Gmerek oraz Proboszcz
Parafii Grabówka – ks. Karol Płóciennik i radna Burzenina
– Stanisława Gołdyn, a także uczennice: Iga Niciejewska,
Natalia Morawka i Aleksandra Szmytka.
    W ramach realizowanego projektu członkinie stowarzy-
szenia 27-28 września br. odwiedziły Toruń, a 14 listopada
zorganizowały zabawę Andrzejkową. 

Ziemia Sieradzka na Festiwalu Folklorystycznym we Włoszech, 
Dożynkach w Cielcach i Festiwalu Siedmiu Kultur w Sieradzu

    Zespół, składający się z tancerzy,
solistów i muzyków z kilku zespo-
łów działających w powiecie sie-
radzkim, wystąpił pod nazwą
Ziemia Sieradzka we włoskim 
Rimini na Międzynarodowym Fes-
tiwalu Folklorystycznym "Ballo
sulle spiagge di Rimini" (27.07-
01.08.2015r.), Dożynkach w Ciel-
cach (30.08.2015r.), oraz na
Festiwalu Siedmiu Kultur w Siera-
dzu (05.09.2015r.).
    W jego składzie znalazła się
m.in.: młodzież z grupy tanecznej
prowadzonej przez instruktorkę Ka-
tarzynę Kałuziak w Publicznym
Gimnazjum Gminy Sieradz, mło-
dzież z Gminnego Domu Kultury 
w Burzeninie, ze Szkoły Tańca Ka-
tarzyny Kałuziak, muzycy z War-
ckiej Kapeli Ludowej z Warckiego
Centrum Kultury w Warcie, Kapela
Marty Cichej oraz  Ludowe Zespoły
Śpiewacze "Jezioranki” i „Małe Je-
zioranki”. 
    Zespół udowodnił, że folklor to
coś dla ludzi w każdym wieku.
Przygotowany przez Ziemię Sie-
radzką program, nawiązywał do tra-
dycji folklorystycznych regionu
sieradzkiego. 
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Historia sekcji podnoszenia ciężarów

    Początki sekcji podnoszenia ciężarów przy LKS „BURZA” Bu-
rzenin sięgają roku 1969. Inicjatorami powołanej do życia trzeciej
sekcji sportowej, obok siatkówki i piłki nożnej, byli Kacper Trę-
bacz i Marek Tenentka. Pierwszym trenerem sekcji podnoszenia
ciężarów, został nieżyjący już Wojciech Piotrowski. 
    Już w 1970 roku zostaje zorganizowany w Strumianach, I obóz
kondycyjny „pod chmurką”, którego organizatorem jest Rada Wo-
jewódzka Ludowych Zespołów Sportowych, gdzie trenerem pro-
wadzącym jest Feliks Bińkowski – sędzia klasy międzynarodowej. 
    Kolejnym trenerem, a jednocześnie zawodnikiem Ludowego
Klubu Sportowego „BURZA” Burzenin był Sylwester Orzeszek,
który funkcję trenera pełnił przez okres 3 lat. To on w dużym stop-
niu przyczynił się do wybudowania w czynie społecznym siłowni
w Strumianach w 1971 roku.

Efekty ćwiczeń sztangistów
widoczne są już w 1972 roku,
ponieważ 1/3 reprezentacji za-
wodników LKS "BURZY" Bu-
rzenin, stanowi reprezentację
województwa łódzkiego Ludo-
wych Zespołów Sportowych.
Ciekawostką jest fakt, że wśród
tych zawodników, znalazł się
Wojciech Pudzianowski –
obecny ojciec znanego strong
mana Mariusza Pudzianow-
skiego, a także obecny podczas
Mistrzostw w Burzeninie w
2015 r. sędzia klasy międzyna-
rodowej - Jan Podsiadły. 

    Od 1992 do 2011 roku sekcja podnoszenia ciężarów zostaje 
zawieszona. Ponownie w 2012 roku  Kacper Trębacz i Marek 
Tenentka reaktywują sekcję podnoszenia ciężarów. Panowie sta-
wiają na młodzież i ogłaszają nabór zarówno dla chłopców jak 
i dla dziewcząt. Na sukcesy nie muszą długo czekać, bo już rok
później, Wiktoria Szczepaniak zdobywa srebrny medal na Mistrzo-
stwach Polski Dziewcząt do lat 15 w Biłgoraju, natomiast w 2014
roku Magdalena Szmytka staje się szczęśliwą posiadaczką brązo-
wego krążka, zdobytego podczas Mistrzostw Polski Dziewcząt 
do lat 15 w Siedlcach. 
    Za każdym sukcesem, rekordem, medalem, kryją się konkretni
ludzie, których talent, wiedza i systematyczna, ciężka praca, przy-
nosi wspaniałe osiągnięcia sportowe. Nagrodą za sukces są słowa
uznania wśród trenerów, duma rodziców i niewątpliwie podziw 
kolegów i koleżanek, a przede wszystkim satysfakcja samych 
zawodników.
    Wszystkim młodym sztangistkom oraz sztangistom życzymy
sukcesów, znakomitej rywalizacji, wspaniałych wyników oraz 
wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu. Wasze sukcesy 
są powodem do radości dla nas mieszkańców. Trenerom natomiast
życzymy cierpliwości w ich dalszym szkoleniu. 

Opracował: Marek TenentkaOGŁOSZENIE
Ludowy Klub Sportowy „BURZA” BURZENIN prowadzi
nabór dziewcząt i chłopców do sekcji sportowej. Chętnych
prosimy o zgłaszanie się w siłowni na stadionie Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strumianach w dniach: ponie-
działki, wtorki, czwartki, piątki od 17:00 do 18:00. 

Zarząd Klubu
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Święto Pluszowego Misia 

Mała Alicja 2000 pacjentem 
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Burzeninie

    W związku z obchodami Światowego Dnia Pluszowego Misia,
w poniedziałek 23 listopada br. panie z Gminnej Biblioteki 
Publicznej oraz Gminnego Domu Kultury w Burzeninie zrobiły
niespodziankę i odwiedziły dzieci z Przedszkola w Burzeninie i w
Waszkowskiem. 
    Wszystkie przedszkolaki przywitały je bardzo ciepło i radośnie.

Panie czytały bajki, rozmawiały z dziećmi na temat tego wyjątko-
wego święta oraz ich ulubionych maskotek, a także rozdały dzie-
ciakom upominki – odblaski w kształcie miśków. 
    Na koniec spotkania dzieci odwiedził miś z którym mogły zro-
bić sobie pamiątkowe zdjęcie. 

    11 listopada 2015 roku o godz.
3:55 przyszła na świat Alicja,
córka Anny i Janusza Michalskich
z Wielkiej Wsi A w gminie 
Widawa. Alicja urodziła się w sie-
radzkim szpitalu, ważyła 3370 g 
i mierzyła 58 cm. 
    Śliczną dziewczynkę, która
została szczęśliwą dwutysięczną
pacjentką Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Burzeninie witamy
serdecznie na świecie i życzymy
jej zdrowia oraz beztroskiego
dzieciństwa, a jej rodzicom dużo
siły i cierpliwości. 
    Szczęśliwi rodzice oraz zdekla-
rowani pacjenci burzenińskiej
przychodni, są zadowoleni z wa-
runków oraz z jakości opieki me-
dycznej w GOZ w Burzeninie. 



ISBN 978-83-63927-41-7
Wydawca: Prof-Art, Sieradz, ul. Polna 6

Redakcja: Katarzyna Kozieł, Aneta Piaseczna
Adres redakcji: Gminny Dom Kultury w Burzeninie, ul. Rynek 8, 98-260 Burzenin,

www.dkburzenin.pl, e-mail: gbp.burzenin@pbp.sieradz.pl
Zdjęcia: M. Bartos, J. Majdański, A. Michalska, A. Płuciennik, T. Oszczęda, A. Wrzosek, 

zdjęcia archiwalne ze zbiorów prywatnych M. Tenentki, ze zbiorów Urzędu Gminy oraz Gminnego Domu Kultury w Burzeninie
Opracowanie graficzne: Prof-Art Sieradz, www.profart.com.pl

Zdrowych, pełnych niezapomnianych chwil i wzruszeń
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech opłatek, choinka
oraz bożonarodzeniowa szopka,
obudzą w nas dziecięcą radość, optymizm i ufność
w dobrą przyszłość dla nas i naszych rodzin,
a gościnność okazywana przy stołach
zaowocuje umiejętnością dzielenia się tym, co mamy
nie tylko w okresie świątecznym, ale i na co dzień.
Niech ten czas umocni naszą wiarę w siebie
oraz doda nam sił  i odwagi do realizacji
nowych pomysłów i planów
w nadchodzącym Nowym 2016 Roku.

Z najlepszymi życzeniami 
Wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak,
Rada Gminy Burzenin oraz Redakcja Pigułki Burzenińskiej
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