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Antonin, Będków, Biadaczew, Brzeźnica, Burzenin, Działy, Grabówka, Gronów, Jarocice, Kamilew, Kamionka,
Kolonia Niechmirów, Kopanina, Krępica, Ligota, Majaczewice, Marianów, Niechmirów, Nieczuj, Prażmów, 
Redzeń Pierwszy, Redzeń Drugi, Ręszew, Rokotowiec, Sambórz, Strumiany, Strzałki, Szczawno, Świerki, 
Tyczyn, Waszkowskie, Witów, Wola Będkowska, Wola Majacka, Wolnica Grabowska, Wolnica Niechmirowska. W

Y
D

A
N

IE
 B

E
ZP

ŁA
TN

E

Szczawno na Regionalnym
Turnieju Sołectw 

Województwa Łódzkiego
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w Szadku
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Drodzy Czytelnicy Pigułki,
    Na wstępie pragnę podziękować za duże zainteresowanie lekturą naszego czasopisma – jest
to dowód, że nasza publikacja jest potrzebna i dostarcza Państwu cennych informacji, rozrywki
i przyjemności. Korzystając z okazji pragnę przypomnieć, iż istnieje również możliwość korzys-
tania z gminnego, bezpłatnego, SMS-owego systemu informowania Państwa o ważnych spra-
wach i wydarzeniach. Wystarczy wysłać zgłoszenie według wskazówek zamieszczonych na naszej
stronie internetowej lub odwiedzić nasz urząd i przekazać chęć przystąpienia do systemu.
    Tak jak corocznie – początek roku to przede wszystkim przygotowywanie lub rozpoczynanie
inwestycji i remontów. 2015 rok w tych kwestiach jest o tyle szczególny, iż dla samorządów, które
są zainteresowane dofinansowaniem unijnym realizacji – nie oferuje zbyt wiele. Przyczyną tego
stanu jest zakończenie jednego okresu finansowania, a jeszcze brak konkursów na nowe środki.
Niemniej jednak dobrą informacją jest ta o tegorocznym realizowaniu dokumentacji technicznej
na gruntowną modernizację ul. Wojska Polskiego (oraz towarzyszących ulic) w Burzeninie oraz
oczyszczalnię w Witowie z dofinansowania  pozyskanego w ramach Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego. W związku z tym z całą
pewnością po wstępnych uzgodnieniach projektowych będziemy prosić wszystkich zainteresowanych mieszkańców osiedla o weryfikację
tych elementów, które będą dotyczyć ich bezpośrednio (np. szerokości wjazdów, wysokości podjazdów, ewentualnych dostosowań do ele-
mentów ogrodzenia itp.) - tak, aby późniejsze wykonanie najlepiej odpowiadało potrzebom i wymogom technicznym.
    Dobiega końca modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej. Poprawi to standard jakości dostarczanej wody chociażby poprzez
wymianę starych elementów azbestowych sieci, zużytych chloratorów czy możliwości zasilania całej sieci z dwóch ujęć w Grabówce.
Wybudowano również nową nitkę wodną w ul. Ogrodowej w Burzeninie. 
    Lada moment rozpocznie się rozbudowa punktu odbioru odpadów komunalnych przy oczyszczalni w Burzeninie – już teraz można
dostarczać tam nieodpłatnie różnego rodzaju zalegające domowe odpady (opony, odpady gabarytowe, remontowe itp.)
    Mam nadzieję, że przygotowywane przez pracowników gminy modernizacje istniejących boisk w Niechmirowie, Woli Będkowskiej,
Brzeźnicy, Marianowie, Prażmowie i Witowie (piłkochwyty, bramki, nawadnianie) będą zachętą do rozwijania zamiłowań sportowych
naszej młodzieży (i nie tylko młodzieży). W związku z tymi doświadczeniami rozważamy również, aby podobnym „sposobem gospodar-
czym” po opracowaniu odpowiedniej dokumentacji, przystąpić do zbudowania oświetlonego boiska ze sztuczną murawą lub tartanem
na terenie za Gminnym Ośrodkiem Zdrowia. O postępach w tym zakresie będę jeszcze informował. 
    W Urzędzie Marszałkowskim będzie złożony również nasz wniosek na dofinansowanie kompleksowej modernizacji naszych kotłowni
przy Gimnazjum, Szkole Podstawowej w Burzeninie i przy GOZ-ie. Liczymy na dofinansowanie rzędu 0,8 mln zł (90% wartości inwe-
stycji). Kotłownie te są w bardzo złym stanie i wielokrotnie były naprawiane.
    W drugiej połowie roku będę również wnioskować do Rady o zarezerwowanie środków na opracowanie dalszych dokumentacji na
inwestycje drogowe (droga Zarośle – Strzałki, Ligota (wieś) oraz utwardzenie wjazdu autobusu szkolnego przy szkole w Waszkowskiem,
dywanik na drodze w Strumianach) i modernizację środkowej części rynku. Chciałbym, abyśmy byli przygotowani na każdy rodzaj naboru
na dofinansowanie projektów, gdyż dotyczy to różnego zakresu konkursów (tereny wiejskie /programy operacyjne/ tzw. schetynówki,
itp.). W Starostwie Powiatowym zawnioskowałem również o kontynuację remontu drogi od Kol. Niechmirów do niemal samego 
Szynkielowa, który ma szansę realizacji w przyszłym roku (Starostwo będzie wnioskować też o zewnętrzne dofinansowanie zadania).
    Ważną informacją jest pozyskanie niemal 20.000 zł na remont łazienki w Zespole Szkół w Burzeninie z dostosowaniem dla osób nie-
pełnosprawnych oraz 100.000 zł na budowę oczyszczalni ekologicznej przy bloku na Wolnicy Niechmirowskiej. Oba zadania będą rea-
lizowane w połowie tego roku. Podobny plan dotyczy remontu pomieszczeń po byłym posterunku policji i jego adaptacji dla celów
GOPS-u. 
    Zamiast zużytego, oddanego do zezłomowania poloneza – dla celów komunalnych (np. obsługi dróg) na początku roku nabyto 
też używany, choć bardzo funkcjonalny i dobrze utrzymany VW Crafter.
    Z zakresu podjętych uchwał - Rada Gminy zaakceptowała przystąpienie do aktualizacji Studium Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy. Pozwoli to między innymi na ujęcie w planach gruntów do zalesienia  oraz do zbliżającego się przystąpienia do aktualizacji
planu zagospodarowania terenu gminy. 
    Mieszkańców korzystających z usług asenizacyjnych powinna natomiast ucieszyć informacja o obniżeniu przez Gminę ceny tej usługi.
Obecnie wywóz 8,4 m3 ścieków kosztuje 180 zł + 8% VAT.
    Na koniec pragnę serdecznie zaprosić Państwa do uczestniczenia w naszych corocznych imprezach – festynie „Kraina Mlekiem 
i Miodem Płynąca” (6 czerwca), Siatkówce Plażowej Nocą (Boże Ciało) oraz Dożynkach w Kamionce (29 sierpnia). Będzie naprawdę
interesująco!

Zachęcam do miłej lektury dalszej części „Pigułki”
    Wójt Gminy Burzenin  
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Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w zakresie
funkcjonowania wodociągów w miejscowościach: 

Burzenin, Witów, Grabówka

Czujki dymu i czadu 
dla mieszkańców Gminy Burzenin

    Na terenie Gminy Burzenin trwają prace dotyczące zadania pn.:
,,Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w zakresie funkcjono-
wania wodociągów w miejscowościach: Burzenin, Witów, 
Grabówka”.
    W ramach tej inwestycji zostanie zmodernizowana hydrofornia
w Grabówce, przebudowana istniejąca sieć wodociągowa przy 
ul. Kościelnej w Burzeninie, rozbudowana sieć wodociągowa 
na ul. Ogrodowej w Burzeninie oraz na ul. Nadwarciańskiej 
w Witowie.
Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 360 tys. zł brutto, 
z czego 220 tys. zł dofinansowano z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. 

Opracowała: Anna Bartos

    Wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak wraz z Komendantem Gminnym OSP 
dh Mirosławem Ciepłuchą przy współpracy z Komendą Powiatową PSP w Sieradzu
w ramach akcji Bezpieczny Dom, przekazali i zamontowali 5 czujek dymu. 
    Akcja miała na celu uchronić mieszkańców przed zagrożeniem, jakim jest tlenek
węgla. Czujki dymu zostały przekazane rodzinom wskazanym przez Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Burzeninie. 
    Zagrożenie wynika z faktu, iż  rodziny ogrzewają swoje domy paląc w piecykach
typu grzybek, nie zawsze bezpiecznych pod kątem ewentualnego zaistnienia pożaru,
czy zatrucia tlenkiem węgla.

Opracował: Krzysztof Kaczmarek

    Urząd Gminy w Burzeninie
zakupił 7-osobowy samochód
ciężarowy marki Volkswagen
Crafter o pojemności silnika
2461 cm³ i dopuszczalnej 
ładowności do 1380 kg. 
    Samochód zastąpił wysłu-
żonego Poloneza w celu prze-
wozu osób, a także towarów 
w gospodarce komunalnej
Gminy Burzenin. Koszt za-
kupu – 35000,00 zł brutto.

Gmina kupiła 
samochód
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Najważniejsze uchwały Rady Gminy Burzenin
w roku 2014-2015

Przedstawiamy pracowników 
Urzędu Gminy w Burzeninie

Marlena Nawrocka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Najważniejsze zadania:
• realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu 
cywilnego (m. in. śluby, zgony);
• obsługa posiedzeń Rady Gminy Burzenin i jej komisji, prowa-
dzenie rejestru uchwał.

Kontakt:
tel.: 43  821 40 95 wew. 17
e-mail: marlena.nawrocka@ugburzenin.pl

Barbara Szmytka – Stanowisko ds. obywatelskich

Najważniejsze zadania:
• prowadzenie dokumentacji ewidencji ludności i dokumentów
stwierdzających tożsamość;
• przygotowywanie  decyzji w sprawach meldunkowych.

Kontakt:
tel.: 43  821 40 95 wew. 17
e-mail: barbara.szmytka@ugburzenin.pl

    w sprawie: Przyjęcia programu współpracy Gminy Burzenin 
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których
mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20013 r. o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 
(Nr LV/337/14);
    w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Burzenin
(Nr I/1/2014);
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Burzenin
(Nr I/2/2014);
    w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Gminy Burzenin
(Nr I/3/2014);
    w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
(Nr I/4/2014);
    w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej
do obliczenia podatku rolnego na 2015 r. (Nr II/5/2014);
    w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nierucho-
mości obowiązujących na terenie gminy Burzenin (Nr II/6/2014);
    w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku 
od środków transportowych (Nr II/7/2014);
    w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomo-
ści wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
w drodze nieodpłatnego przekazania (Nr II/9/2014);
    w sprawie: przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawiera-
jących azbest dla Gminy Burzenin na lata 2014-2032 
(Nr II/10/2014);
    w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r. (Nr III/20/2014)
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r.
(Nr III/21/2014);
    w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej rezygnacji z inwestycji
pn. „Budowa drogi dojazdowej do przystani kajakowej w km
0+000,00-0+358,26 na nieruchomościach oznaczonych  nr ewid.
157 (obręb Strumiany), nr ewid. 413, 421/1, 381/1, 382, 383, 384
(obręb Burzenin) oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi
gminnej w km 0+024,84-1+026,44 na nieruchomościach oznaczo-

nych nr ewid. 157 (obręb Strumiany), nr ewid. 413 i 421/1 (obręb
Burzenin) na terenie Gminy Burzenin (Nr III/22/2014);
    w sprawie: określenia kryteriów dla drugiego etapu postepowa-
nia rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina Burzenin (Nr IV/23/15);
    w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 
(Nr IV/25/15);
    w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi sieradz-
kiemu na realizację zadania pn. „Utrzymanie zieleni przydrożnej
na drogach powiatowych na terenie Gminy Burzenin” 
(Nr IV/27/15);
    w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwoju Złoczewskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego składającej się z Planu Rozwoju Zło-
czewskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Koncepcji Zagospoda-
rowania ZOF (Nr IV/29/15);
    w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdo-
mnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Burzenin (Nr VI/34/2015);
    w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne (Nr VI/35/2015);
w sprawie: likwidacji Filii Bibliotecznej GBP w Burzeninie 
z siedzibą w Szczawnie (Nr VI/40/15);
    w sprawie: ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych,
boisk, oraz placu szkolnego w szkołach dla których organem pro-
wadzącym jest Gmina (Nr VI/41/15);
    w sprawie: udzielenia dotacji OSP Kamionka (Nr VI/42/15);
    w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części miejscowości
Wola Będkowska w gminie Burzenin (Nr VII/58/2015);
    w sprawie: wyrażania zgody na przystąpienie i realizację przez
Gminę Burzenin projektu pn. „Wielki Łuk Doliny Rzeki Warty 
obszarem atrakcyjnym dla rozwoju gospodarki turystycznej przy-
jaznej środowisku naturalnemu” (Nr VII/59/2015).

Opracowała: Marlena Nawrocka
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    Jesień to czas zbiorów m.in. ziemniaków, a przy tym świetna
okazja do wspólnej zabawy. 
    Wspaniałą i pełną atrakcji imprezę zorganizowali 10 paździer-
nika 2014 roku mieszkańcy Marianowa, którzy rozpalili ognisko,
upiekli ziemniaki i nie tylko. W ten sposób chcieli przypomnieć 
o jesiennej, zapomnianej już tradycji pieczenia ziemniaka.
    Mieszkańcy wsi chcą, aby Święto Ziemniaka było jesienną 
imprezą cykliczną, dzięki której będą mogli się bawić i integrować
przy ognisku oraz muzyce.

Święto Pieczonego Ziemniaka w Marianowie

Zakończono budowę drogi

Zakończono budowę nowego odcinka drogi prowadzącej do Domu Pomocy Społecznej w  Witowie. 
Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 30 tys. złotych.
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    7 par tanecznych z Zespołu Tanecznego działającego przy
Gminnym Domu Kultury w Burzeninie, reprezentowało Gminę
Burzenin na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Narodowego w Formie
Towarzyskiej, który odbył się 10 listopada 2014 roku w Ujeździe. 
    Konkurs odbył się w VII kategoriach wiekowych. Nasze pary
startowały w III i IV kategorii i miały za zadanie zatańczyć polkę,
krakowiaka, oberka, kujawiaka i mazura.
    Komisja oceniająca brała pod uwagę muzykalność, utrzymanie
stylu i charakteru tańca, technikę taneczną, ogólny wyraz arty-
styczny oraz estetyczny wygląd pary. 
    W IV kategorii wiekowej na podium stanęły 2 nasze pary. 
I miejsce przyznano Annie Owczarek i Michałowi Owczarkowi. 
II miejsce należało do Natalii Wawrzyniak i Pawła Kędzierskiego.
Serdecznie gratulujemy!

    16 października 2014 roku Koło Emerytów i Rencistów zorga-
nizowało w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie Dzień Seniora. 
    Spotkanie przy filiżance kawy, było okazją do wspomnień wśród
grona znajomych. W imprezie udział wzięli: Wójt Gminy Burzenin
Jarosław Janiak, który obdarował panie czerwonymi różami, 
a panów niespodziankami, Przewodniczący Rady Gminy Burzenin
Leszek Nawrocki, dyrektor GDK i GBP w Burzeninie Katarzyna
Kozieł, proboszcz burzenińskiej parafii ks. Paweł Doruch oraz 
ks. Wojciech Erenc, a także członkinie i członkowie Koła Emery-
tów i Rencistów. 
    Uroczystość uświetnił występ Zespołu Ludowego MARJANKI,
działający przy GDK w Burzeninie, a młodzież z Publicznego
Gimnazjum im. M. Kopernika w Burzeninie przygotowała program
artystyczny. 

Dzień Seniora

Zespół Taneczny 
na Ogólnopolskim Turnieju Narodowym 

w Formie Towarzyskiej w Ujeździe
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    11 listopada 1918 roku był dniem szczególnie ważnym dla 
Polaków – dniem wyczekanym, który przyniósł upragnioną 
wolność. 96. rocznica odzyskania Niepodległości jest okazją, 
by wspomnieć tych, którzy za wolność ojczyzny zapłacili życiem. 
    Nieodłącznym elementem świętowania Dnia Niepodległości 
w Gminie Burzenin, są oficjalne uroczystości na burzenińskim
Rynku, gdzie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, skła-
dane są kwiaty przez poszczególne delegacje, poprzedzone Mszą
Świętą w intencji poległych.
    11 listopada 2014 roku nie mogło zabraknąć przedstawicieli
władz gminy na czele z Wójtem Gminy Burzenin – Jarosławem 

Janiakiem, przedstawicieli instytucji kulturalnych oraz oświato-
wych, stowarzyszeń, strażaków, harcerzy. Kwiaty pod pomnikiem
złożyli również uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum.
Przybyła lokalna Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Chór Kościelny im.
Stanisława Moniuszki, liczne poczty sztandarowe oraz mieszkańcy
Gminy Burzenin. Wszyscy pojawili się z potrzeby serca. Wszyst-
kich łączył wspólny cel: godne uczczenie dnia 11 listopada. 
    Aby uczcić to ważne wydarzenie w dziejach naszego państwa 
i narodu, uczniowie oraz nauczyciele z Zespołu Szkół w Burzeninie
przygotowali i przedstawili program artystyczny. 

Święto Niepodległości w Burzeninie



7LISTOPAD – MAJ   2015

    W dniach 24, 25, i 27 listopada 2014 roku, przedszkolaki 
z Burzenina oraz z Waszkowskiego obchodziły Święto Pluszo-
wego Misia. 
    Jak co roku atrakcji nie brakowało. Swoją obecnością zaszczy-
cili nas Sylwia i Paweł Piestrzyńscy z Wolnicy Niechmirowskiej,
którzy od kilku lat zajmują się tworzeniem wspaniałych form 
z modeliny. Pod czujnym okiem Sylwii i Pawła, dzieciaki miały
za zadanie ulepić z modeliny głównego bohatera spotkania –
Misia. Nie zabrakło również wesołej zabawy i konkurencji spor-
towych. 
    Imprezę zorganizował specjalnie dla przedszkolaków Gminny
Dom Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie.

    18 listopada 2014r. Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie
gościła autora książek dla młodzieży i dorosłych – Arkadiusza Nie-
mirskiego, który w 2000 roku zadebiutował powieścią „Pan Samo-
chodzik i skarby wikingów”. 
    Przez 6 lat wzbogacił tę kultową serię o 16 tomów. W 2003 r.
ukazała się jego pierwsza powieść detektywistyczna dla młodzieży
„Pojedynek detektywów” oraz zbiór opowiadań kryminalnych
„Zbrodnia prawie doskonała”. W roku 2009 ukazała się kolejna
książka dla młodzieży „Tajemnica Fabritiusa”, a w 2010 „Klątwa
Nipkowa”. 
    Autor zdobył spore doświadczenie w popularyzacji czytelnictwa
jako wieloletni uczestnik ogólnopolskiej akcji „Z książką na wa-
lizkach”. Podczas spotkania zaprezentował własną twórczość 
w formie nowoczesnej prezentacji multimedialnej, nie zapominając
o klasykach literatury detektywistycznej i sensacyjnej.

Spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim

Dzieciaki lepiły misie 
z modeliny
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    W niedzielę 7 grudnia 2014 roku mieszkańcy Gminy Burzenin
mieli okazję odwiedzić Rynek w Burzeninie, na którym odbywał
się po raz pierwszy kiermasz bożonarodzeniowy.
    Niepowtarzalne bombki, choinki, stroiki, nietuzinkowe ozdoby
choinkowe, kartki świąteczne, to tylko niewielka część ozdób,
które można było zakupić na kiermaszu świątecznym. Większość
prac powstało w pojedynczych egzemplarzach, dlatego warto było
przyjść na kiermasz i kupić wspaniałe arcydzieła. Na odwiedzają-
cych czekały także stoiska gastronomiczne z produktami lokal-
nymi, a także stoiska z potrawami i ciastami świątecznymi.
Podczas kiermaszu odbyła się degustacja potraw świątecznych, tj.:
grochu z kapustą, krokietów, a także ciast, pierników, gorącej 
czekolady, itp. 
    O godzinie 13 zaplanowano piosenki, skecze oraz scenki w wy-
konaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej i przedszkolaków z Bu-
rzenina. O godzinie 14.30 natomiast odbyły się występy o tematyce
świątecznej uczniów Publicznego Gimnazjum w Burzeninie. 
    Organizatorami kiermaszu bożonarodzeniowego był Wójt
Gminy Burzenin oraz Zespół Szkół w Burzeninie. 

Pierwszy kiermasz bożonarodzeniowy w Burzeninie
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    W niedzielne popołudnie 28 grudnia 2014 roku Gminny Dom
Kultury w Burzeninie gościł byłą wokalistkę „Ich Troje” – Anię
Świątczak wraz z zespołem. 
    W tym dniu odbył się koncert, podczas którego artystka wyko-
nała utwory celebrując wraz z mieszkańcami Gminy Burzenin
okres świąteczny. Artystka swoim pięknym głosem oczarowała
zgromadzoną publiczność, śpiewając we własnej aranżacji kolędę
„Gdy się Chrystus rodzi” oraz piosenki własnego autorstwa m.in.
„Marzenie”, „Godziny”, „Patrzeć w niebo” i inne, a także znaną
wszystkim piosenkę śpiewaną przez Sławę Przybylską - „Pamię-
tasz była jesień”, itp. 
    Po zakończonym koncercie publiczność nagrodziła piosenkarkę
i jej zespół gromkimi brawami, a dyrektor Gminnego Domu Kul-
tury w Burzeninie – Katarzyna Kozieł wręczyła Ani oraz jej zespo-
łowi upominki i złożyła noworoczne życzenia gościom oraz
przybyłej na koncert  publiczności.

Koncert Ani Świątczak w prezencie na Święta 
dla Mieszkańców Gminy Burzenin
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    Już po raz kolejny w sali widowiskowej Gminnego Domu Kul-
tury w Burzeninie 23 stycznia 2015 roku odbył się coroczny „No-
woroczny Koncert Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych”.
    Program wypełniły piosenki o tematyce świątecznej, pastorałki
i kolędy wśród których nie zabrakło tych najbardziej znanych. 

Na scenie pojawiły się dzieci i młodzież ucząca się śpiewu i gry
na keyboardzie w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie oraz
Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Zespół Ludowy MARJANKI, dzia-
łające przy GDK w Burzeninie. 

Zaśpiewali i zagrali kolędy, pastorałki 
i piosenki świąteczne

    Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie przygotowała wiele
ciekawych atrakcji dla dzieci, które podczas tegorocznych ferii 
zimowych zechciały swój wolny czas spędzić ćwicząc pamięć 
i różne umiejętności.
    W programie znalazły się gry, zagadki, ciekawostki zabawy 
plastyczne, karaoke, projekcje bajek, warsztaty wyrobów arty-
stycznych z modeliny, przeprowadzone przez Sylwię i Pawła Piest-

rzyńskich, a także głośne czytanie książek. W bibliotece jest bez-
płatny dostęp do Internetu, dzięki czemu dzieci mogą bezpiecznie
po nim surfować. 
    Głównym celem działań GBP w Burzeninie, jest rozwijanie za-
interesowań dzieci słowem pisanym, literaturą, zagospodarowanie
w ciekawy sposób czasu wolnego, a także dostarczenie im miłych
wrażeń podczas pobytu w bibliotece.

Ferie w bibliotece
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II miejsce dla drużyny piłkarskiej z Burzenina

    W Błaszkach 25 stycznia 2015r. odbyły się Powiatowe Mistrzo-
stwa LZS w Halowej Piłce Nożnej. 
    W turnieju bardzo dobrze wypadła drużyna z Burzenina, która
zajęła drugie miejsce. W finale burzeninianie przegrali z rówieśni-
kami z Chojnego 0:3. Drużynę z Burzenina reprezentowali: Bart-

łomiej Wlazły, Mateusz Strumiński, Damian Błaszczyk, Wiktor
Kosecki, Dawid Szafrański, Mateusz Klimczak, Szymon Klim-
czak, Kacper Świerkowski oraz Damian Spętany. Naszej drużynie
serdecznie gratulujemy!

    25 stycznia oraz 12 kwietnia 2015
roku odbyły się kolejne akcje krwio-
dawstwa zakończone sukcesem. 
    Do oddania zgłosiły się chętne
osoby, w tym niezawodni strażacy 
z OSP Kamionka, Grabówka i Wola
Będkowska. W akcji dzielenia się sobą,
udział wziął także Wójt Gminy Burze-
nin Jarosław Janiak. Łącznie dawcy
krwi ofiarowali ponad 17 litrów krwi. 
    Krwiodawcą może być pełnoletni
zdrowy człowiek. Tylko wtedy oddanie
krwi nie będzie szkodliwe dla orga-
nizmu, a pobrana krew lub osocze nie
będą stanowiły zagrożenia dla chorych. 
    Organizatorzy zapraszają wszyst-
kich mieszkańców Gminy Burzenin 
do wzięcia udziału w kolejnych 
akcjach, które odbędą się w dniach:
05.07.15r., 27.09.15r. i 22.11.15r. 
Serdecznie dziękujemy za każdą od-
daną kroplę krwi!

Opracował: lek. Piotr Zajda

Nie wahaj się – podejmij decyzję i oddaj krew!
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Gminny Ośrodek Zdrowia w Burzeninie 
ma oddział rehabilitacji
    W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Burzeninie od 2 lutego br.
został uruchomiony oddział rehabilitacji. 
    Przetarg na modernizację budynku wygrała firma ROL-BUD
Elżbieta Grabiszewska ze Szczercowa. Adaptacja pomieszczeń
kosztowała ponad 250 tys. Około 125 tys. zł Gmina pozyskała z
dofinansowania ze środków PFRON, 20 tys. zł z KWB Bełchatów
oraz 6 tys. zł. od innych sponsorów. 
    Na piętrze budynku zmodernizowano toaletę, wymieniono sto-
larkę drzwiową z zachowaniem odpowiednich wymiarów oraz wy-
równano posadzkę. Dobudowano szyb i zamontowano windę w
celu przystosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.
    Osoby, które korzystają z oferty  mają do dyspozycji sale, wy-
posażone w wysokiej klasy sprzęt do rehabilitacji. Za blisko 100
tys. zł został zakupiony sprzęt rehabilitacyjny, za pomocą którego
przeprowadzane są zabiegi m.in.: hydromasażu (masaż podwodny),
masażu klasycznego (leczniczego), elektroterapii, laseroterapii,
magnetoterapii, kinezyterapii, krioterapii, leczenie ciepłem i ultra-
dźwiękami, pole magnetyczne, prądy: interferencyjne, tens, kotza,
traberta, diadynamiczne, sollux, tonoliza, ultradźwięki, diatermia,
galwanizacja, jonoforeza, ćwiczenia manualne dłoni, ugul, elek-
trostymulacja, laser, ćwiczenia czynne oraz ogólnousprawniające,
krioterapia, masaż wirowy kończyn górnych, ćwiczenia bierne i
czynno-bierne, masaż wirowy kończyn dolnych, kinesiotaping
(plastrowanie), masaż suchy częściowy, a także indywidualna praca
z pacjentem oraz masaż suchy całego kręgosłupa. Jak widać zakres
usług jest szeroki. Dodatkowo w ofercie znajdują się ćwiczenia
oraz gimnastyka lecznicza.
    O profesjonalne przeprowadzenie wszystkich usług dbają wy-

kwalifikowane rehabilitantki i fizjoterapeutki Lidia Molman i
Klaudyna Zasińska.
    Gminny Ośrodek Zdrowia w Burzeninie czynny jest od ponie-
działku do piątku w godzinach 7.30-18.30, w soboty w godzinach
9.00-12.00, natomiast oddział rehabilitacji działa od poniedziałku
do piątku w godzinach 9.00-11.00 i 15.00-17.00. 
    Zapraszamy do korzystania z szerokiej gamy zabiegów rehabi-
litacyjnych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Burzeninie!

IX Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich 
o Puchar Profesora Mariana Wieczystego w Słomnikach

    Turniej odbył się 31 stycznia 2015
roku w Hali Sportowej w Słomnikach.
Wzięło w nim udział 9 par z Zespołu
Tanecznego działającego przy Gmin-
nym Domu Kultury w Burzeninie 
w 4 kategoriach wiekowych. W kate-
gorii IV debiut I miejsce zajęli Korne-
lia Czarnecka i Konrad Kurowski, 
II miejsce Kinga Tomaszewska i Mi-
chał Bartos, III miejsce Anna Owcza-
rek i Michał Owczarek. Gratulujemy!
    Głównym celem turnieju było
umożliwienie parom tanecznym wzię-
cia udziału we współzawodnictwie 
a zasadach całkowitej równości, bez
względu na posiadaną klasę taneczną,
a także uczczenie pamięci twórców
zawodowego i amatorskiego ruchu
tańca towarzyskiego w Polsce – pro-
fesora Mariana Wieczystego i jego
żony Cecylii.
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Spotkanie z siatkarką Małgorzatą Niemczyk

    Mistrzyni Europy, polska siatkarka – Małgorzata Niemczyk była
gościem Publicznego Gimnazjum w Burzeninie. 
    16 lutego 2015 roku na zaproszenie nauczyciela Aleksandra 
Kowalskiego reprezentantka Polski opowiedziała uczniom burze-
nińskiego gimnazjum o swoich związkach z Burzeninem, bowiem
będąc dzieckiem spędzała tu czas z babcią, o początkach swojej

kariery, roli sportu w jej życiu, sukcesach sportowych oraz o obec-
nej działalności społecznej. 
    Po spotkaniu chętnie rozdawała autografy, a także przeprowa-
dziła lekcję wychowania fizycznego w której uczestniczyli ucznio-
wie II klas.

Policjanci z KPP w Sieradzu podsumowali 2014 rok
    3 lutego 2015 r. w sali Gminnego Domu Kultury w Burzeninie
odbyło się spotkanie podsumowujące działania Komendy Powia-
towej Policji w Sieradzu w roku 2014.
    W prezentacji podsumowującej policyjne statystyki za 2014 rok
udział wzięli: zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Łodzi mł. insp. Tomasz Michułka, policjanci z sieradzkiego gar-
nizonu oraz samorządowcy, m.in.: Starosta Sieradzki Dariusz Olej-
nik, Prezydent Miasta Sieradza Paweł Osiewała, Burmistrz
Złoczewa Jadwiga Sobańska, gospodarz gminy Wójt  Burzenina
Jarosław Janiak, Brąszewic - Karol Misiak, Wróblewa - Tomasz
Woźniak. W naradzie uczestniczył także Prokurator Rejonowy 
Arkadiusz Majewski oraz przedstawiciele innych służb munduro-
wych.
    Jeśli chodzi o analizę stanu bezpieczeństwa w Gminie Burzenin
i przestępstwa szczególnie uciążliwe w ostatnich 4 latach, to na 
terenie naszej gminy miały miejsce: bójki i pobicia – 1, uszkodze-
nia ciała – 5, kradzieże z włamaniem – 30, kradzieże – 24, kra-
dzieże pojazdów - 4, uszkodzenia mienia – 11.
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„Młodzież Zapobiega Pożarom” 
– Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

    10 marca br. w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie odbyły
się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
    Turniej miał na celu popularyzowanie przepisów, kształtowanie
umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa 
i ochrony przeciwpożarowej, popularyzowanie wśród dzieci i mło-
dzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postę-
powania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługi-
wania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy nt. techniki po-
żarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i
tradycji ruchu strażackiego. 
    W konkursie wzięło udział 15 uczniów ze szkół podstawowych
i gimnazjum z terenu gminy Burzenin.
    Wyniki eliminacji pisemnych I grupy wiekowej szkoły podsta-
wowej: 
I miejsce – Jakub Wańdoch
II miejsce – Natalia Nawrocka
III miejsce – Jan Lubański
    W grupie szkoły gimnazjalnej poszczególne miejsca zajęli:
I miejsce – Jakub Chłód
II miejsce – Izabela Maruszewska 
III miejsce – Paulina Gibka
    Uczestnicy konkursu, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca z każ-
dej grupy wiekowej, otrzymali karty prezentowe ufundowane przez
Wójta Gminy Burzenin – Jarosława Janiaka. 
    Wszystkim uczestnikom zostały wręczone  drobne upominki.
Nagrody i dyplomy wręczali Komendant Gminny OSP Mirosław
Ciepłucha i dh Barbara Darul. Zwycięzcom gratulujemy!

Opracował: Krzysztof Kaczmarek
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Dzień Kobiet emerytek i rencistek

Elvis wiecznie żywy - Gorący Dzień Kobiet

    12 marca 2015 r. w sali Gminnego Domu Kultury Koło Emery-
tów i Rencistów w Burzeninie, zorganizowało uroczyste spotkanie
z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie przyniosło wiele radości damskiej
części członków Koła.
    Wśród zaproszonych gości, obecny był Z-ca Wójta Gminy Bu-
rzenin – Arkadiusz Słupiński, który złożył najlepsze życzenia
wszystkim paniom i razem z księdzem Wojciechem Erencem oraz
Tomaszem Pawlakiem obdarowali kobiety kwiatami. 
    W części artystycznej wiele braw za swoje występy zebrali
uczniowie Publicznego Gimnazjum z Burzenina pod kierownic-
twem nauczycieli Anny Majdy i Tomasza Pawlaka. 
    Po oficjalnej części spotkania przyszedł czas na poczęstunek,
kawę, herbatę i ciasto. Takie spotkania to nie tylko okazja do
uczczenia święta kobiet, ale także metoda aktywizacji środowiska. 

    W tym roku Gminny Dom Kultury oraz Gminna Biblioteka Pub-
liczna w Burzeninie z okazji Dnia Kobiet zorganizowała elektry-
zujące show króla rock and rolla Elvisa Presleya, w wykonaniu
najlepszego naśladowcy gwiazdy w Polsce Krzysztofa Jankow-
skiego z Łodzi, który nie tylko śpiewa, ale także wygląda jak Elvis. 
    W trakcie swojego występu artysta oczarował wszystkich zgro-
madzonych swym ciepłym i pięknym głosem, a także zaprezento-
wał się publiczności w trzech efektownych strojach, w których
wykonał najpiękniejsze piosenki z repertuaru Presleya, m.in. „Love
me tender”, „Always on my mind”, „Kiss me quick”, „Separate
ways” i inne. Piosenki przeplatane były ciekawostkami z życia Pre-
sleya.
    Impreza odbyła się w sobotnie popołudnie w dniu 14 marca
2015 roku. Dla wszystkich Pań, które w tym dniu odwiedziły GDK
oprócz wspaniałego koncertu „Elvisa”, organizatorzy przygotowali
także losowanie atrakcyjnych upominków.  
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Warsztaty wielkanocne dla dzieci i młodzieży
    We wtorek 24 marca 2015r. w GDK w Burzeninie odbyła się
pogadanka nt. obrzędów i zwyczajów wielkanocnych w regionie
sieradzkim, a także warsztaty palm wielkanocnych dla uczniów
klas III-V szkoły podstawowej współorganizowane wraz z Zespo-
łem Szkół w Burzeninie. Warsztaty przeprowadził Paweł Kieroń –
pracownik Muzeum Okręgowego w Sieradzu.
    Celem zaplanowanego przedsięwzięcia było upowszechnianie 
i ożywienie zanikających elementów kultury ludowej charaktery-
stycznych dla Ziemi Sieradzkiej, a także chęć zaszczepienia w mło-
dych ludziach potrzeby kontynuacji tradycji wielkanocnych, które
są świadectwem naszej przynależności kulturowej i świadczą 
o naszym bogactwie pokoleniowym.
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EKSPERYMENTUJ! - Centrum Nauki Kopernik w Burzeninie
    W dniach 24-27.03.2015r. w Publicznym Gimnazjum im. Mi-
kołaja Kopernika w Burzeninie odbyła się wystawa „EKSPERY-
MENTUJ!”, na którą składało się kilkanaście interaktywnych
eksponatów, które przyjechały do burzenińskiego gimnazjum 
z Warszawy z Centrum Nauki Kopernik. Wraz z wystawą przybyło
trzech animatorów, którzy objaśniali działanie eksponatów i poma-
gali zrozumieć zjawiska naukowe prezentowane na wystawie. 
    Wśród prezentowanych eksponatów znalazły się m. in.: łamig-
łówki, wirujące krzesło, półkule magdeburskie, wyścigi walców,
urządzenia: „Silny jak serce", „Człowiek układanka", sprawdzające
szybkość reakcji, uczące łamania szyfrów i wiele innych.
    Wystawa przeznaczona była dla różnych grup odbiorców: dzieci
od pierwszej klasy szkoły podstawowej, młodzieży oraz dorosłych. 
Trzeba przyznać, że wystawa cieszyła się ogromnym zaintereso-
waniem wśród uczniów z wielu szkół naszego województwa, ale
także i dorosłych. Łącznie obejrzało ją ok. 800 osób.

Opracowała: Agnieszka Pawlak

Obserwowali zaćmienie słońca w Burzeninie
    Uczniowie oraz praco-
wnicy PG w Burzeninie, 
a także wszyscy chętni
mieszkańcy Gminy Burze-
nin oraz goście, mogli 
podziwiać zaćmienie sło-
ńca, które miało miejsce 20
marca 2015 roku. 
    Do obserwacji tego zja-
wiska, posłużyła profesjo-
nalna luneta z filtrami.
Sprzęt jest na wyposażeniu
szkolnego obserwatorium
astronomicznego mieszczą-
cego się w Publicznym
Gimnazjum im. Mikołaja
Kopernika w Burzeninie.
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Szczawno na Regionalnym Turnieju Sołectw 
Województwa Łódzkiego w Szadku

    Na tegorocznym Regionalnym Turnieju Sołectw Województwa
Łódzkiego, które odbyło się 28 marca 2015 roku w Szadku, Gminę
Burzenin reprezentowało sołectwo Szczawno. 
    Na pięknie przyozdobionym stoisku sołectwa Szczawno, można
było podziwiać ręcznie robione kwiaty z krepiny, prace szydeł-
kowe, haftowane serwety, ręcznie robione pisanki, palmy wielka-
nocne oraz ozdoby świąteczne, a także dawne wyposażenie izby
wiejskiej. Każdy mógł skosztować tradycyjnych dla naszego 

regionu potraw.
    Tegoroczny turniej obejmował trzy konkurencje: prezentację 
artystyczną, tradycyjną potrawę regionalną oraz wystawę ręko-
dzieła i przedmiotów użytkowych związanych ze wsią. W ostatniej
kategorii, sołectwo Szczawno zajęło III miejsce. Serdecznie gratu-
lujemy mieszkańcom sołectwa Szczawno, którzy wzięli udział 
w turnieju w Szadku i godnie reprezentowali naszą gminę!
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Tradycyjne stoły wielkanocne po raz VII w Sieradzu
    Wzrok i słuch, smak i węch wszystkie te najważniejsze zmysły
ludzkie świętowały w dniu 28 marca br. w sali C Starostwa Powia-
towego w Sieradzu.
    Już po raz 7 na tydzień przed Wielkanocą, Starostwo Powiatowe
w Sieradzu zorganizowało imprezę pn. „Tradycyjne sieradzkie
stoły wielkanocne” podczas której panie z kół gospodyń wiejskich
oraz stowarzyszeń, prezentowały dania i ozdoby na Święta Wielkiej
Nocy.
    W czasie imprezy można było skosztować regionalnych potraw
wielkanocnych, podziwiać kunszt ręcznie wykonanych pisanek 
i innych ozdób. Wzrok przyciągały oryginalne koszyczki na świę-
conkę. Stoły uginały się pod bogactwem mazurków, pasch i bab
wielkanocnych. Pachniało swojskimi wędlinami, pasztetami i go-
towanym żurkiem. 
    Gminę Burzenin na czele z Wójtem Jarosławem Janiakiem oraz
Przewodniczącą Rady Gminy Burzenin – Małgorzatą Płóciennik,
reprezentowały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Wolnicy
Niechmirowskiej. Panie: Maria Cłapa, Wiesława Wróbel, Irena
Kostrąg, Izabela Gaik, Joanna Woźniak, Agata Cłapa, Agnieszka
Anioł oraz Aneta Piaseczna przygotowały wspaniale wyglądające
i jeszcze lepiej smakujące potrawy, a także ozdoby świąteczne.
Zwiedzający mogli delektować się m.in.: sałatką warzywną, pasz-
tetem z jakiem, pasztecikami, kiełbasą z jajkiem, szynką, jajkami
z kawiorem oraz słodkościami: babami wielkanocnymi, mazur-
kiem, sernikiem, jabłecznikiem, makowcem, ciastem drożdżowym
z dynią, a także nacieszyć oko robótkami ręcznymi na szydełku
oraz pięknymi ozdobami świątecznymi. 
    Dużą atrakcją był niewątpliwie żywy, biały królik, który cieszył
się zainteresowaniem nie tylko u najmłodszych, ale także u doro-
słych odwiedzających nasze stoisko. 
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Międzynarodowy Dzień Strażaka 
    Tradycyjnie 4 maja przypada święto patrona strażaków – 
Św. Floriana. Strażacy z Gminy Burzenin swoje święto obchodzili
w sobotę 2 maja br. 
    Obchody rozpoczęły się zbiórką pod strażnicą w Burzeninie, 
a następnie została odprawiona Msza Święta w intencji strażaków.
Po mszy strażacy w asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Bu-
rzenina, przemaszerowali do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Strumianach. Tam z rąk Andrzeja Weselskiego - Prezesa Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP oraz st. kpt inż. Andrzeja Marczaka – Dowódcy Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej PSP w Sieradzu, zostały wręczone odznacze-
nia oraz Medale za Zasługi dla Pożarnictwa druhom strażakom 
z Gminy Burzenin.

Obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja
    Tradycyjnie 3 maja br. władze Gminy Burzenin wraz 
z mieszkańcami uczcili 224 rocznicę uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja. 
    Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w intencji
Ojczyzny w kościele parafialnym w Burzeninie. Po nabo-
żeństwie przedstawiciele władz samorządowych, radni, soł-
tysi, strażacy, poczty sztandarowe, wszyscy mieszkańcy
Gminy Burzenin oraz goście wzięli udział w uroczystości
złożenia kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsud-
skiego.
    Zwieńczeniem uroczystości był występ artystyczny przy-
gotowany przez uczniów i nauczycieli z ZS w Burzeninie. 
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Burzeniński Bieg Pokoju

    9 maja br. z okazji 70. Rocznicy Zakończenia 
II Wojny Światowej 12 Burzenińska Drużyna Harcerska
„Sokół” zorganizowała Burzeniński Bieg Pokoju pod
honorowym patronatem Wójta Gminy Burzenin Jaro-
sława Janiaka. 
    W biegu uczestniczyli chętni mieszkańcy Gminy 
Burzenin dzieci, młodzież oraz dorośli, którzy mieli do
pokonania ponad 1,5 km trasy ulicami Strumian. Swoją
obecnością zaszczycili m.in.: Jerzy Białczak – Sekretarz
Gminy Burzenin, Przewodnicząca Rady Gminy Burze-
nin – Małgorzata Płóciennik, Danuta Kurowska – radna
Strumian.  
    Każdy z uczestników biegu otrzymał dyplom, nato-
miast zwycięzcy pamiątkowy puchar. I miejsce w Biegu
Pokoju zajął – Arek Maruszewski, II – Wiktor Kosecki,
a III – Maciej Kuder. W Biegu Pokoju przyznano także
statuetki dla Najmłodszego i Najstarszego Uczestnika
Biegu Pokoju, które trafiły do Sandry Gzik oraz Roberta
Zalewy. Wszystkim uczestnikom biegu serdecznie 
gratulujemy!
    Celem Burzenińskiego Biegu Pokoju było promowa-
nie idei pokoju i braterstwa wśród mieszkańców Gminy
Burzenin, podniesienie świadomości patriotycznej oraz
popularyzacja biegania, jako zdrowej formy ruchu. 
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Już wkrótce:

4 czerwca Strumiany - Siatkówka Plażowa Nocą
6 czerwca Strumiany - Festyn Rodzinny 
   „Burzenin – Kraina Mlekiem i Miodem Płynąca”
28 czerwca Strumiany - Zawody strażackie
12 lipca Wola Będkowska – Oddanie boiska sportowego oraz 
   Turniej Piłki Nożnej 
29 sierpnia Kamionka – Dożynki Gminne

Zaprasza Wójt Gminy Burzenin Jarosław Janiak 

Już wkrótce:


