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Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Budzyń!

Z okazji świat Bożego Narodzenia 
życzymy Wam, by były one ciepłe i 

rodzinne, przesycone pogodą ducha 
i rodzinną atmosferą. 

Życzymy Wam także, by 
nadchodzący rok 2014 spełnił 

wszystkie Wasze oczekiwania w 
sprawach osobistych i zawodowych 

    Przewodniczący                 Wójt
Rady Gminy Budzyń      Gminy Budzyń                          
   Bogdan Łasecki      Marcin Sokołowski                                          



Pomiędzy Budzyniem a Dziewokluczem

Wiata dla podróżników
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Ostrówki

Symboliczne zakończenie
wieloletniej inwestycji
W piątek, 6 grudnia, w czasie 
trwania orkanu Ksawery, zosta-
ła przecięta symboliczna wstę-
ga na przepompowni ścieków 
w Ostrówkach. Ta inwestycja 
kończy proces budowy  kanali-
zacji sanitarnej w naszej gminie 
w miejscowościach o zwartej 
zabudowie. Proces ten trwał 
około 20 lat.  
W imieniu gminy inwestorem by 
Gminny Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji. Wartość inwestycji 
to 720 tysięcy złotych, została 
ona sfinansowana częściowo z 

pożyczki udzielonej przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w 
wysokości 450 tysięcy złotych 
(umarzalnej w wysokości 40 pro-
cent), oraz z budżetu gminy w 
wysokości 270 tysięcy złotych. 
Wykonawcą wyłonionym w dro-
dze przetargu nieograniczonego 
była MPGK Sp. z o.o. z Wągrow-
ca. W ramach inwestycji ułożo-
nych zostało ok. 4,5 km sieci ka-
nalizacyjnej, wybudowano jedną 
przepompownię główną oraz trzy 
lokalne.   

Gmina Budzyń

Nowe oznakowania
W ostatnim czasie na terenie gmi-
ny przystąpiono do kolejnego 
etapu związanego z oznakowa-
niem ulic i wybudowań na terenie 
naszej gminy. Tym razem akcją 
objęte zostały  sołectwa Kąkole-
wice, Wyszyny, Ostrówki, Brze-
kiniec, Dziewoklucz, Wyszynki 

i kolejny etap oznakowania w 
Budzyniu.  Celem tych oznako-
wań jest ułatwienie dotarcia do 
domostw i mieszkań a także in-
stytucji publicznych na terenie 
naszej gminy. Jest to także ważne 
dla służb pogotowia ratunkowego 
i straży ogniowej. 

Między Budzyniem a Dziewokluczem Nadleśnictwo Podanin posta-
wiło wiatę dla podróżujący – entuzjastów nord walkingu i rowerzy-
stów. Już w tej chwili można przystanąć, odpocząć lub w razie potrzeby 
schronić się przed deszczem. W przyszłości wiata może stać elementem 
„leśnej” ścieżki dydaktycznej.    

Obchody rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego
W ramach obchodów 95 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 10 
stycznia o godzinie 11 w kościele p.w. Świętego Andrzeja zostanie 
odprawiona Msza święta w intencji powstańców wielkopolskich, po 
czym nastąpi złożenie wieńce i wiązanek na mogiłach powstańców 
Wszystkich mieszkańców gminy zapraszamy do wzięcia udziału w 
tych uroczystościach. 

Trwa remont kościoła parafialnego we wsi Wyszyny, zakończyły się 
prace związane z modernizacja dachu i wymianą stolarki w tym okien. 
Obecnie trwają prace związane z remontem wnętrza. Ponieważ stan 
świątyni uniemożliwia odprawianie Mszy św., zostały one przeniesione 
do sali w Domu Kultury w Wyszynach. Ten stan rzeczy trwać będzie do 
czasu zakończenia prac. 

Wyszyny

Msze w Domu Kultury



3

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Będzie kolejna inwestycja

Sukces gminy Budzyń 
Miło nam poinformować, że po 
raz piąty w ramach Narodo-
wego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych w wojewódz-
twie wielkopolskim gmina Bu-
dzyń w tegorocznej edycji kon-
kursu zorganizowanego przez 
Wojewodę Wielkopolskiego 
zajęła trzecie miejsce w skali 
województwa z projektem dro-
gowym pod nazwą „Poprawa 
warunków komunikacyjnych 
i bezpieczeństwa na drogach 
gminnych w Budzyniu poprzez 
budowę ulic Napiecka, Dębo-
wej oraz przebudowę ulic Le-
śnej i Chodzieskiej”. 
Do Wojewody  Wielkopolskiego 

wypłynęły w sumie 73 wnioski 
z gmin naszego województwa, a 
dofinansowanie ma szansę otrzy-
mać 7 projektów. Nasz wniosek 
znalazł się na trzecim miejscu 
wśród tej siódemki. Zgłoszone 
zadanie obejmuje przebudo-
wę ponad 2 km dróg gminnych 
w północnej części Budzynia 
wzdłuż osi byłej drogi numer 11. 
Wartość zgłoszonego projektu 
wynosi ok. 2 miliony 300 tysięcy 
złotych, a wielkość potencjalne-
go dofinansowania wynosi poło-
wę planowanych kosztów,  czyli 
ok. 1 milion 150 tysięcy złotych. 
Projekt ten będzie realizowany w 
roku 2014. 

Szerokopasmowy internet od Asta-Net

Wkrótce szybkie łącze  
Firma Asta-Net rozpoczęła 
realizację kolejnego projek-
tu współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego In-
nowacyjna Gospodarka pod 
nazwą „Budowa światłowodo-
wej infrastruktury dostępu do 
Internetu w powiecie chodzie-
skim, pilskim i złotowskim”. 
Inwestycja ta obejmuje swo-
im zasięgiem także Budzyń, 
Wyszyny i Sokołowo.
Światłowód zostanie poprowa-
dzony bezpośrednio do miesz-
kań odbiorców, a co za tym 
idzie, z chwilą podłączenia 
użytkownicy będą mogli korzy-
stać z usług szerokopasmowego 
Internetu, cyfrowej telewizji 
oraz telefonii stacjonarnej. 
Warto zwrócić uwagę, że 
przyłączenie do usług Asta-
Net jest całkowicie bezpłatne!
Internet przewodowy w Asta-
Net to rewolucyjna przepusto-
wość pozwalająca n przesyłanie 
danych transferem o prędkości 
nawet do 120 MB/s. Poza tym 
każdy korzystający z usługi in-
ternetowej będzie miał zapew-
nione między innymi: darmowe 
konto e-mail z ochroną anty-
wirusową i antyspamową oraz 

serwis techniczny działający 
przez całą dobę przez 7 dni w 
tygodniu. 
Podłączenie do łącza pozwoli 
także na korzystanie z telewizji 
cyfrowej w Asta-Net, która ofe-
ruje w tej chwili aż 175 progra-
mów TV, w tym 45 w jakości 
HD. Propozycję firmy Asta-Net 
dopełni oferta podłączenia tele-
fonu stacjonarnego (z możliwo-
ścią zachowania dotychczaso-
wego numeru). 
Firma Asta-Net rozpoczęła już 
akcję informacyjną i zachęca 
do zgłaszania deklaracji sko-
rzystania z usług firmy, gdyż 
każda miejscowość ma określo-
ny limit darmowych przyłączeń 
(jest to związane z faktem do-
finansowania projektu ze środ-
ków unijnych). 
Osobom, które chciałyby w tej 
sprawie zasięgnąć bliższych 
informacji proszone są o kon-
takt z działem handlowym fir-
my Asta-Net (adres e-mailowy: 
sprzedaz@asta-net.pl lub te-
lefonicznie: 795 418 820). 
Ponadto można skorzystać z 
adresu mailowe biura obsługi 
klienta firmy: bok@asta-net.pl, 
lub numeru telefonu – 67 350 
90 00. Inifrmacje o firmie znaj-
dą państwo pod adresem www.
asta-net.pl.      

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Budzyń ogłosił III publiczny przetarg ustny 

nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
zabudowanej.

Przedmiotem przetargu jest:
1. Działka nr 18/7 o powierzchni 181 m2 położona w Bukowcu, zabudo-
wana. Nieruchomość stanowi własność Gminy Budzyń.
Nieruchomość z częścią ogrodową wyodrębniona została z nieruchomo-
ści, w której część budynku przeznaczona jest na funkcję użyteczności 
publicznej – świetlicę wiejską, a w drugiej części jest wyodrębnione 
mieszkanie jednorodzinne. Budynek w zabudowie szeregowej, partero-
wy, podpiwniczony, zmodernizowany. Budynek z przeznaczeniem na cel 
mieszkalny jednorodzinny. Powierzchnia użytkowa 64,99 m2. Wnętrze 
budynku wymaga remontu (wykończenia). Brak ogrzewania, łazienki. 
Do w/w nieruchomości doprowadzona jest instalacja elektryczna. Istnieje 
możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym i odbył się w 
dniu 30.08.2013 r.
Drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym i odbył się w dniu 
19.11.2013 r.
Nieruchomość można obejrzeć w godzinach pracy Urzędu po uprzednim 
telefonicznym uzgodnieniu z Urzędem Gminy Budzyń pod numerem 67 
2843 370 wew. 28 (pokój nr 7).

Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 18/7 wynosi 40.000,00 
złotych  
Wadium – 4.000,00 złotych 
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

Przetarg  odbędzie się w dniu 29 stycznia 2014 r. o godz. 1000 w Urzędzie 
Gminy w Budzyniu przy ul. Lipowej nr 6, pokój nr 1.    
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, które 
wpłacą  wadium w podanej wysokości w gotówce na konto Gminy 
Budzyń Nr 26 8945 0002 2600 0101 2000 0070 Banku Spółdzielczego 
Chodzież Oddział w Budzyniu najpóźniej do                               dnia 23 
stycznia 2014 r. z dopiskiem „III przetarg na działkę nr 18/7”.
Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła usta-
lić jej wpływ na konto Gminy Budzyń w podanym wyżej terminie.
Należność za nabycie nieruchomości ustalona w drodze licytacji podlega 
zapłacie w całości gotówką.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu.
Powyższe ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzę-
dzie Gminy Budzyń, sołectwa Bukowiec, opublikowane na stronie inter-
netowej urzędu, w BIP oraz w prasie lokalnej. 

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprze-
daży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy 
w Budzyniu (pokój nr 7) lub telefonicznie 67 2843 370 wew. 28, jak rów-
nież na stronie internetowej www.budzyn.pl

 
Budzyń, dnia 20 grudnia 2013 r.
    WÓJT GMINY BUDZYŃ
     /-/ Marcin Sokołowski
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Orkan przyniósł straty i znieszczenia

Szalał Ksawery! 
Od 4 do 10 grudnia Europę, w 
tym także Polskę, pustoszył or-
kan Kswery. Na terenie Wiel-
kopolski do załamania pogody 
doszło między piątkiem a nie-
dzielą (6 – 8 grudnia). Gwałtow-
ny wiatr łamał drzewa i obrywał 
gałęzie, niszczył także poszycia 
dachowe i konstrukcje. 
Na skutek obfitych opadów śnie-
gu doszło do licznych kolizji na 
drogach i wielogodzinnych blo-
kad niektórych odcinków. Doszło 
także do masowych awarii prądu, 
przez wiele godzin (a w niektórych 
przypadkach nawet przez wiele 
dni) elektryczności nie miało wie-
le miejscowości na terenie powia-
tu. Nie działały sieci komórkowe, 
bankomaty, a także terminale płat-
nicze. 
Jednak mogłoby być gorzej, gdyby 
nie ofiarność służb ratowniczych – 
tylko w dniach 6 i 7 grudnia, sta-
nowisko kierowania Komendanta 
Powiatowego PSP w Chodzieży 
odnotowało 67 zdarzeń. Strażacy 
najczęściej (27 razy) wyjeżdżali do 
powalonych drzew, interweniowa-
li także w przypadku zerwanych li-
nii energetycznych  (19 razy) oraz 
w przypadku innych zdarzeń (tyl-
ko na terenie naszej gminy wiatr 
zerwał dach z części budynku ma-
gazynowego, a w Podstolicach ze-
rwany dach zniszczył jeszcze słup 
elektroenergetyczny). Odnotujmy, 
że ochotnicy z OSP Budzyń dzie-
sięciokrotnie wyjeżdżali do tego 
typu zdarzeń, OSP Brzekiniec dwa 
razy, a ochotnicy z OSP Podstoli-

ce, OSP Dziewoklucz, OSP Wy-
szyny i  OSP Prosna po jednym ra-
zie. Strażacy z OSP Wyszyny przy 
użyciu agregatu prądotwórczego 
zasilali przez kilkadziesiąt godzin 
respirator chorego dziecka. 
Wyjątkowo niebezpiecznie było 
na drogach – na terenie powiatu 
kilkakrotnie doszło do kolizji i wy-
padków drogowych, a w piątek, w 
godzinach wieczornych, na kilka 
godzin zablokowany został ruch 
na drodze krajowej K-11 w okoli-
cach Podanina, gdzie nieprzejezd-
na okazała się tzw. „podanińska 
górka” i  powstały kilkukilome-
trowe korki. Na stacji kolejowej 
w Budzyniu pociągi dalekobież-
ne oczekiwały wiele godzin na 
udrożnienie torów kolejowych, 
zablokowanych połamane gałęzie 
i drzewa.  
Katastrofalnie wyglądała sprawa 
zasilania w energię elektryczną. 
Ze z 1400 stacji transformatoro-
wych funkcjonujących na ternie 
podległym temu rejonowi prawie 
700 nie miało prądu. Do prac re-
montowych włączyły się także 
ekipy z sąsiednich województw. 
Ze skutkami wiatru strażacy i 
energetycy walczyli jeszcze w 
sobotę i niedzielę, a w wielu 
miejscach prace porządkowe i 
interwencyjne trwały jeszcze kil-
ka następnych dni. Pozrywane i 
uszkodzone linie energetyczne 
zagrażały życiu - przewody pod 
napięciem leżały na ogrodze-
niach, w pobliżu samochodów i 
budynków. 

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Budzyń ogłosił II publiczny przetarg ustny 

nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
zabudowanej.

Przedmiotem przetargu jest:
1. Działka nr 44/4 o powierzchni 436 m2 położona w Bukowcu, za-
budowana. Nieruchomość stanowi własność Gminy Budzyń i zapi-
sana jest w księdze wieczystej KW Nr PO1B/00032857/5. Powyższa 
nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem w zabudowie wolno-
stojącej. Dotychczas użytkowana i zagospodarowana była na cele 
świetlicy wiejskiej. Posiada dostęp do drogi publicznej. Sąsiaduje z 
nieruchomościami zabudowanymi na cele mieszkaniowe i zagrodo-
we oraz służącymi działalności rolniczo-gospodarczej. Powierzch-
nia użytkowa budynku 135,41 m2. Budynek niepodpiwniczony. Dla 
przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania 
przestrzennego. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycz-
nej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Nieruchomość posiada atrakcyj-
ną lokalizację.
Pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym i odbył się 
w dniu 8.11.2013 r.
Nieruchomość można obejrzeć w godzinach pracy Urzędu, po 
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Urzędem Gminy Budzyń 
pod numerem  67 2843 370 wew. 28 (pokój nr 7).
Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 44/4 wynosi 
45.000,00 złotych  
Wadium – 4.500,00 złotych 
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.
Przetarg  odbędzie się w dniu 21 stycznia 2014 r. o godz. 1000 w Urzę-
dzie Gminy w Budzyniu przy ul. Lipowej nr 6, pokój nr 1.    
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, które 
wpłacą  wadium w podanej wysokości w gotówce na konto Gminy 
Budzyń Nr 26 8945 0002 2600 0101 2000 0070 Banku Spółdziel-
czego Chodzież Oddział w Budzyniu najpóźniej do dnia 15 stycz-
nia 2014 r. z dopiskiem „II przetarg na działkę nr 44/4 Bukowiec”.
Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła 
ustalić jej wpływ na konto Gminy Budzyń w podanym wyżej ter-
minie.
Należność za nabycie nieruchomości ustalona w drodze licytacji 
podlega zapłacie w całości gotówką.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu.
Powyższe ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy Budzyń, sołectwa Bukowiec oraz opublikowane na 
stronie internetowej urzędu, w BIP oraz w prasie lokalnej. 
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem 
sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu 
Gminy w Budzyniu (pokój nr 7) lub telefonicznie 67 2843 370 wew. 
28, jak również na stronie internetowej www.budzyn.pl.  
Budzyń, dnia 12 grudnia 2013 r.
    WÓJT GMINY BUDZYŃ

/-/ Marcin Sokołowski
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Podstolice - nowe wyposażenie dla OSP

Przekazanie sprzętu

Według informacji Powiatowego 
Urzędu Pracy w Chodzieży, któ-
ra uwzględnia stan na dzień 30 li-
stopada 2013 roku, liczba bezro-
botnych w powiecie chodzieskim 
według stanu na koniec grudnia 
2013 r. wyniosła 3226 osób, w tym 
1795 kobiet (55,64 proc. ogółu). 
Ogółem na terenie powiatu bez-
robocie spadło w cięgi ostatnie-
go roku o 3,7 proc., jednak warto 
podkreślić, że poszczególne gmi-
ny odnotowały różną dynamikę w 
tym zakresie – na przykład gmina 
Margonin zanotowała znaczny 
wzrost, bo aż o 6,7 proc. W mie-
ście Chodzieży bezrobocie spadło 

Bezrobocie na terenie naszej gminy 

Jest poprawa! 
o 2,7 proc., w gminie Chodzież o 
1,5 proc. Dobrze w tym zakresie 
wygląda sytuacja na terenie gminy 
Szamocin (spadek o 7,6 proc.) Jed-
nak według danych PUP gminą, w 
które bezrobocie spadło w najwięk-
szym stopniu, jest gmina Budzyń (i 
to zarówno w kategorii „ogółem”, 
gdzie odnotowano spadek o 10,4 
proc, jak i wśród kobiet – 15,1 
proc.) To bardzo dobry wynik, któ-
ry, miejmy nadzieję, jest dobrą pro-
gnozą na przyszłość. Taki spadek 
to przede wszystkim efekt rozwoju 
przedsiębiorczości na terenie naszej 
gminy.   

W dniu 22 listopada 2013r. przy 
świetlicy wiejskiej w Podstoli-
cach odbyło się uroczyste prze-
kazanie torb R1 wraz z deskami 
dla jednostek OSP z Dziewoklu-
cza, Nowego Brzeźna, Prosny i 
Sokołowa Budzyńskiego, dodat-
kowo jednostka OSP z Podstolic 
otrzymała uzupełnienie torby 
R1 wraz z deskami.
Sprzęt ratowniczy został zakupio-
ny za kwotę 4.138,95 zł, z czego 

1.241,68 zł pochodziła z budżetu 
Gminy Budzyń, natomiast pozo-
stała część to dofinansowanie z 
budżetu Województwa Wielko-
polskiego. W uroczystości uczest-
niczyli m.in. Wójt Gminy Budzyń  
Marcin Sokołowski, prezes Za-
rządu Powiatowego OSP - Artur 
Binkowski, a także przedstawiciel 
Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Chodzieży 
- Krzysztof Sobisiak.

Biblioteka szkolna wzięła udział w 
projekcie organizowanym przez 
wolontariat Kompanii Piwowar-
skiej  w Poznaniu i w roku szkol-
nym 2013/2014  jest realizowany 
projekt  pt.  „Bee Cool” czyli bi-
blioteka i kultura! 
Uczniowie biorą  udział w różnorod-
nych  konkursach organizowanych 
przez bibliotekę przez co rozszerzają 
swoją wiedzę  o filmie i literaturze. 

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu  

Biblioteka i kultura!
Pomysł na projekt został nagrodzo-
ny. Biblioteka otrzymała 10.000 zł 
na zakup nowych książek i filmów 
oraz komputer z oprogramowaniem 
i monitorem. Uczniowie składają  
podziękowania  pani Katarzynie 
Grewling, specjaliście ds. księgo-
wości środków trwałych Kompanii 
Piwowarskiej S.A. w Poznaniu.

Bibliotekarz 
Renata Aniołek 

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu  

„To już pora na wigilię...”
20 grudnia 2013 roku w auli 
gimnazjum został przedstawio-
ny bożonarodzeniowy montaż 
słowno-muzyczny dla uczniów, 
nauczycieli, pracowników szkoły 
i zaproszonych gości. 
W przedstawieniu wystąpili - śpiew: 
Magdalena Florczyk i  Kamila Gór-
na; gitara: Aleksandra Krajewska, 
flażolety: Rewers Natalia, Rewers 
Marta., Kryger Karolina., Banak 
Marika, recytacja: Anastaziak  Wik-

toria, Simińska Maja, Szurpit Nata-
lia, Grill Julia, Bornikowska Paula, 
Kryszkiewicz Joanna, Pawelec Ja-
goda, Łuczak Weronika, Simińska 
Patrycja,, Łech Patrycja, Kryczka, 
Anna, Cybulska Wanessa, Ślesiński 
Krystian, Ajchsztet Olaf, Janiszew-
ski Fabian i Hoelhe Mateusz. 
Program został zrealizowany pod 
kierunkiem Małgorzaty Jeski i Re-
naty Aniołek.
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Czas pomyśleć o świętach

Wyprawa do Gniezna
Dzięki wsparciu finansowemu 
Wójta Gminy Budzyń Stowarzy-
szenie Artystów Ziemi Budzyń-
skiej mogło uczestniczyć w wy-
cieczce do Gniezna, której celem 
było zwiedzenie fabryki ozdób 
choinkowych i katedry gnieźnień-
skiej. 
Grupa liczyła 40 osób dorosłych i 
dzieci. Myślę, że warto zapoznać 
czytelników Informatora z proce-
sem powstawania szklanych ozdób, 
które tak przepięknie wyglądają na 

bożonarodzeniowych drzewkach. 
Pierwszy etap rozpoczyna się w 
tzw. dmuchalni – tam, z rurki szkła 
sodowego „dmuchacze” tworzą 
szklaną bombkę. Ogrzewana w od-
powiedni sposób ogniem gazowym 
z palników szkło staje się plastycz-
ne, dzięki czemu za pomocą formy 
nadaje się jej wybrany kształt. Je-
śli jest taka potrzeba do szkieletu 
doklejane są elementy stanowiące 
integralną część bombki, które de-
cydują o jej późniejszym wyglądzie. Szkielet ozdoby musi przez kilka dni 

„odpoczywać”, by stało się pewne, 
iż bombka spełnia wymagane nor-
my, a odpowiednio przechowywane 
będą służyć długi czas.
Kolejnym etapem pracy jest malo-
wanie bombek od środka azotanem 
srebra, który nadaje ozdobnie pięk-
ny, srebrny kolor oraz sprawia, że 
lakiery nakładane następnie przez 
dekoratorki wyglądają ciekawiej. Po 
posrebrzeniu bombka trafia na stoły 
artystów – dekoratorów, którzy uży-
wając ekologicznych farb nadają jej 
niepowtarzalny wygląd. 
Ostatnią fazą procesu produkcji 
jest kontrola jakości bombki oraz 
umieszczenie jej w ochronnych opa-

kowaniach. 
Firma oferuje szeroki wybór szkla-
nych ozdób choinkowych. Choinka 
przystrojona w wyroby, jakie mogli-
śmy zakupić w tej firmie, pozostanie 
na długo w pamięci. 
Pełni wrażeń udaliśmy się na Wzgó-
rze Lecha do gotyckiej katedry 
gnieźnieńskiej. Warto wspomnieć, 
że była ona wielokrotnie miejscem 
koronacji królów polskich. Obec-
nie jest to siedziba parafii archika-
tedralnej Wniebowzięcia NMP. 16 
września 1994 roku obiekt został 
wpisany na listę Pomników historii. 
Dzięki uprzejmości przewodnika 
mogliśmy poznać historię tej świą-
tyni.          

XXII Finał WOŚP w Budzyniu
Drodzy mieszkańcy gminy 
Budzyń, życząc wszystkim 
szczęścia i pomyślności w 2014 
roku, pragnę skierować Wasze 
myśli w stronę 22. Fi-
nału WOŚP, który 
odbędzie się 12 
stycznia. 
Po raz kolejny 
celem zbiórki 
będą zarówno 
dzieci, jak i se-
niorzy. Potrze-
by pomocy obu 
grupom wiekowym 
okazały się tak duże, że 
Fundacja Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy ponownie 
będzie zbierać „na zakup spe-
cjalistycznego sprzętu dla dzie-
cięcej medycyny ratunkowej i 
godnej opieki medycznej senio-
rów”. Dokładnie o potrzebach w 
tych obszarach i planach Funda-

cji można przeczytać na stronie 
www.wosp.org.pl
12 stycznia 2014 roku na uli-
cach Budzynia kwestować będą 
wolontariusze ze Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum. Niestety, 

z powodu remontu 
Domu Kultury, 
nie odbędzie się 
cieszący się co 
roku dużym za-

interesowaniem 
„Festyn Rodzin-

ny”. Od godz. 16.00 
do 19.00 w budynku 

Szkoły Podstawowej 
pracować będzie komisja 

rozliczająca wolontariuszy. 
Osoby pragnące dokonać wpłat 
indywidualnych zapraszamy w 
tych godzinach na os. Wierzbo-
we nr 7. 

Aśka Wróblewska
szefowa Sztabu Budzyń

XXII Finał WOŚP w Budzyniu

Orkiestra nadal gra!

Na zdjęciu powyżej - choinka udekorowana w ozdoby rękodziel-
nicze wykonane przez członkinie Stowarzyszenia Artystów Ziemi 
Budzyńskiej. Można ją podziwiać w Szkole Podstawowej w Bu-
dzyniu. 

Stowarzyszenie Artystów Ziemi Budzyńskiej

Artystyczna choinka  
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Dzieci 5 i 6 letnie z naszego przed-
szkola i z oddziału w Prośnie wy-
jechały na wycieczkę do fabryki 
bombek w Gnieźnie. Na miejscu 
przedszkolaki poznały  cykl tworze-
nia ozdób choinkowych. Były zdzi-

wione, że szkło jest takie plastyczne 
gdy jest rozgrzane. Dzieci zobaczy-
ły, jak się  bombki srebrzy, maluje i 
ozdabia różnymi elementami. Każ-
de dziecko dostało też bombkę ze 
swoim imieniem. 

Przedszkole w Wyszynach 

Wizyta w fabryce bombek

Przedszkole w Wyszynach

Wigilia najmłodszych
W piątek, 13 grudnia 2013 roku, w 
przedszkolu w Wyszynach odbyło 
się spotkanie wigilijne. Zaprosze-
nie na naszą uroczystość przyjęli 
Wójt Gminy Budzyń, pan Mar-
cin Sokołowski, Proboszcz Parafii 
Wyszyny, ksiądz Bogdan Spychaj, 
sołtysi, pani Mariola Kisiel, pan 
Tadeusz Grochowalski, pan Wa-
cław Pasch, emeryci naszej pla-
cówki, nasi drodzy rodzice, dzieci 
i pracownicy przedszkola.  
Dzieci, wraz ze swoimi paniami, 

przygotowały program artystyczny, 
który został nagrodzony brawami 
przez naszych gości. Odwiedził nas 
Gwiazdor, który wręczył przedszko-
lakom paczki ze słodyczami. Razem 
z nim przybył kuzyn Koziołka Ma-
tołka, który mieszka w Bukowcu. 
Wszystkie dzieci chciały przywitać 
się z koziołkiem i nawet Gwiaz-
dor nie był wówczas taki straszny. 
Po części oficjalnej dzieliliśmy się 
opłatkiem życząc sobie Wesołych 
Świąt.

Przedszkole w Budzyniu

Świąteczny czas
Grudzień jest szczególnym 
miesiącem w roku, ponieważ 
kojarzy się ze Świętami Boże-
go Narodzenia. Rozpoczyna się 
miłymi dla dzieci odwiedzinami 
Św. Mikołaja. 
Dnia 6 grudnia w piątek w przed-
szkolu   od samego rana dzieci 
wyczekiwały na dźwięk dzwo-
neczków, oznaczających jego 
przyjście. W tym dniu nauczy-
cielki wraz z personelem przygo-
towały dla dzieci niespodziankę. 
Przedstawienie pt. ,,W  pracowni 
św. Mikołaja” obejrzały dzieci w 
przedszkolu na os. Wierzbowym. 
Pomocnicy św. Mikołaja  oraz 
elfy w jego pracowni i Śnieżyn-
ki pilnie pracowali, aby w tym 
dniu wszystkie dzieci otrzymały   
upominki oraz były szczęśliwe, 
radosne i roześmiane. Natomiast 
w oddziale przy ul. Przemysłowej 
odbył się spektakl pt. „Śnieżynki 
w krainie św. Mikołaja”. Każde 
dziecko czekało na moment, kiedy  
pojawi się  św. Mikołaj. A chwile 
oczekiwania wypełniły wesołe za-
bawy przy muzyce, zagadki i inne   
zadania, które Mikołaj zostawił w 
liście do dzieci. Gdy wreszcie się 
pojawił, to rozdał prezenty i  we-

soło bawił się z przedszkolakami. 
Na zakończenie wspólnie zaśpie-
wano piosenkę „Świąteczny  czas” 
i pożegnano św. Mikołaja życząc 
mu zdrowia. 
Kolejnym miłym dla dzieci do-
świadczeniem w miesiącu grud-
niu, jest pieczenie pierników, które 
stało się już tradycją w naszym 
przedszkolu. Najmłodsi przed-
szkolacy wraz ze swoją panią 
przygotowali ciasto i wykonali 
według własnego pomysłu pierni-
ki. Po upieczeniu pierniki zostały 
polukrowane, udekorowane i z 
apetytem zjedzone. Część pierni-
ków jest świątecznie zapakowana 
jako prezent dla rodziców, wrę-
czany podczas wigilii grupowych. 
W tym roku odbyły się one we 
wszystkich grupach 20 grudnia. 
Dziękujemy rodzicom za tak licz-
ną obecność i wspólne świętowa-
nie. Dzieci tego dnia odwiedził 
miły gość Gwiazdor z wielkim 
workiem pełnym prezentów. Miłą 
atmosferę stworzył też koncert 
„Wigilijna opowieść”, w którym 
na tle muzyki i kolęd dzieci po-
znały historię narodzenia Pana Je-
zusa. Ten dzień na długo zostanie 
w pamięci naszych dzieci.
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UWAGA Czytelnicy!  
Zbiory Biblioteki Publicznej zostały tymczasowo 

przeniesione do Gimnazjum im. Powstańców 
Wlkp. przy ul. Rogozińskiej (pok. nr 118)

Zapraszamy we wtorek i piątek 
w godzinach 10 - 17 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
Tel. kontaktowy 667 130 249

Z poważaniem, Maria Ganclerz

Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Czar choinki i kolędy 
W oczekiwaniu na zbliżające 
się wielkimi krokami Świę-
ta Bożego Narodzenia i Nowy 
Rok żegnamy minione miesiące 
i pełni nadziei spoglądamy w 
przyszłość. Pragniemy przeżyć 
świąteczne chwile w pokoju, 
wzajemnej bliskości życząc so-
bie wszystkiego co najlepsze.
Boże Narodzenie to święta po-
przedzone miłością wigilijnego 
wieczoru, czarem choinki i pol-
skiej kolędy.
Z tej okazji uczniowie kl. II  Szko-
ły Podstawowej im. Tadeusza Ko-
tarbińskiego w Budzyniu przygo-
towali uroczyste przedstawienie 
wprowadzające uczniów, nauczy-
cieli i zaproszonych gości w cu-
downy nastrój najpiękniejszych 

świąt w roku. Cała szkoła roz-
brzmiewała ciepłem dziecięcych 
śpiewów i recytowanych tekstów, 
przepełnionych serdecznością i 
życzliwością. Apel został przy-
gotowany przez panie: Wiesławę 
Ajchsztet, Dorotę Banach i Wio-
lettę Stefańską
Spotkania przy stole to starodaw-
na polska tradycja. Przed apelem 
w klasach odbyły się spotkania 
opłatkowe. Natomiast po uro-
czystym apelu dyrektor szkoły 
Stanisław Krumplewski zaprosił 
wszystkich gości, nauczycieli 
oraz pracowników na spotkanie 
wigilijne. Wszyscy ze wzrusze-
niem dzielili się opłatkiem. Spo-
tkaniu temu towarzyszyła atmos-
fera ciepła, serdeczności i miłości. 

Konkurs Nadleśnictwa Podanin 

Kolejny raz najlepsi 

Po raz drugi Szkoła Podstawowa 
z Budzynia wzięła udział w kon-
kursie zorganizowanym przez 
Nadleśnictwo Podanin na zbiórkę 
kasztanów i żołędzi pn. „Za kasz-
tany i żołędzie wiedzy ci przybę-
dzie” i po raz drugi zajęła w nim 
pierwsze miejsce!
W akcji uczestniczyło 500. uczniów 
z dziewięciu szkół z terenu powiatu 
chodzieskiego. Na szczycie kla-
syfikacji znalazły się następujące 
szkoły: I miejsce – SP Budzyń 4300 
kg, II miejsce - SP Margonin 3905 
kg, III miejsce – Zespół Szkolno-
Przedszkolny Stróżewo 1060 kg. 
Zebrane owoce, w sumie 12 ton, zo-
staną zimą dostarczone do lasu, aby 
pomóc przetrwać zwierzętom. 
Rekordzistą w naszej szkole był Ja-
kub Wawrzyniak z klasy III c, który 
uzbierał 300 kg kasztanów. Także 
jego koleżanki i koledzy z klasy sta-
nęli na wysokości zadania, bo klasa 
III c zebrała najwięcej w szkole, czy-

li łącznie 711 kg.
28 listopada Nadleśniczy Nadleśnic-
twa Podanin, Jacek Kulpiński zapro-
sił laureatów i najaktywniejszych 
zbieraczy wraz z opiekunami na 
uroczyste podsumowanie konkursu 
oraz wręczenie nagród do siedziby 
Nadleśnictwa. Do Podanina poje-
chało aż 10. uczniów, którzy zostali 
ciepło przyjęci przez panie Magda-
lenę Szramę oraz Marzenę Kryzę. 
Dzieci otrzymały prezenty, a szkoła 
dofinansowanie na zakup potrzeb-
nego sprzętu w kwocie odpowiada-
jącej ilości zebranych  kilogramów. 
Po części oficjalnej zaproszono 
dzieci na ognisko. Szkołę Podsta-
wową z Budzynia reprezentował 
dyrektor Stanisław Krumplewski i 
szkolny koordynator zbiórki Joan-
na Wróblewska. W przebiegu akcji 
na terenie szkoły udział brali także: 
koordynator w kl. IV-VI Elżbieta 
Kalkowska, Jacek Ślęzak, Krystyna 
Kempka i Mirosław Przybyszewski.
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Lekcja przyrody w terenie 
Etap ponadpowiatowy    

Olimpiada ekologiczna 

Koncert kolęd i pastorałek
Koncert odbędzie 12 stycznia 2014 roku o godzinie 12 (po 

Mszy św. o godzinie 11) w kościele p.w. Św. Andrzeja Boboli 
w Budzyniu. W koncercie udział weźmie Budzyńska Orkie-
stra Dęta pod kierunkiem kapelmistrza Wiesława Pawlaka, 

chór „Złoty Liść” pod kierunkiem Jana Margowskiego, kapela 
„Kombinatorzy”, kościelny zespół młodzieżowy pod kierun-

kiem Rafała Sygneckiego oraz wykonawcy z GOK pod kierun-
kiem Krystyny Świniarskiej.

Zdobywać  wiedzę można na lek-
cjach, jednak lekcje o tematyce 
przyrodniczej wymagają odnie-
sienia do otaczającej nas rzeczy-
wistości. 
Uczniowie klas trzecich Szkoły 
Podstawowej w Budzyniu na ko-
lejnych zajęciach edukacyjnych 
poznawali budowę lasu i jego 
mieszkańców oraz dowiedzieli się o 
pracy ludzi związanych z lasem. Na 
podsumowanie tego bloku dzieci 
pojechały do Nadleśnictwa Poda-
nin. Pracownik nadleśnictwa, pani 
Magdalena Szrama przeprowadziła 
ciekawe i pouczające pogadanki o 
pracy leśników i w formie zabawy 
przekazała dzieciom sporą dawkę 
wiedzy o życiu w lesie. Trzeciokla-
siści mieli okazję oglądania liści, 
nasion i owoców pospolitych drzew 
z naszego terenu. Dowiedzieli się o 

ptakach, sprzymierzeńcach lasów 
i zobaczyli różne typy budek lęgo-
wych. Uczniowie rozróżniali gatun-
ki drzew po korze i wyglądzie pnia, 
a ciekawostką były leśne cymbały, 
które wykazały, że drewno ma wła-
ściwości rezonansowe. Uczniowie 
utrwalili także zasady zachowania 
na terenach leśnych i dowiedzieli się 
o profilaktyce przeciwpożarowej. 
Podsumowaniem zajęć był quiz 
wiedzowy, który wypadł wspaniale 
i wszystkie dzieci w nagrodę otrzy-
mały zakładkę do książki z sylwet-
kami ptaków drapieżnych. Zajęcia 
w nadleśnictwie to piękna lekcja 
przyrody. Uczniowie wrócili zado-
woleni, był to czas spędzony przy-
jemnie i pożytecznie. Opiekunami 
klas były wychowawczynie: B. 
Stegmann-Michalska, E. Rusiecka i 
J. Wróblewska.

5 grudnia br. w   Starostwie 
Powiatowym w Pile odbyło się 
uroczyste podsumowanie VI Po-
nadpowiatowej Olimpiady Eko-
logicznej Subregionu Północnej 
Wielkopolski połączone z wrę-
czeniem nagród laureatom etapu 
ponadpowiatowego. 
Uroczystość poprowadził pan sta-
rosta powiatu pilskiego Mirosław 
Montaj. W tym etapie brali udział 
najlepsi uczniowie z pięciu powia-
tów (chodzieskiego, czarnkow-
sko-trzcianeckiego, złotowskiego, 
pilskiego i wągrowieckiego), wyło-
nionych w konkursach na szczeblu 
powiatowym. Konkurs skierowany 
był do uczniów z trzech kategorii 
wiekowych: szkół podstawowych 
(kl.IV-VI), gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych. Na tym eta-
pie do konkursu ze szkół podsta-

wowych i ponadgimnazjalnych 
przystąpiło po 40 uczniów a z gim-
nazjalnych 39. W poszczególnych 
grupach nagrodzono trzech laure-
atów i pięcioro wyróżnionych. Bar-
dzo dobrze wypadli uczniowie z 
powiatu chodzieskiego ze szkół 
podstawowych. I miejsce zajął 
Wiktor Nowacki z SP Budzyń, II 
miejsce Bartosz Ewert z SP nr 3 w 
Chodzieży.  Wśród wyróżnionych 
znalazła się jeszcze uczennica ze 
Szkoły Podstawowej z Budzynia: 
Wiktoria Zielińska. Uczniów do 
konkursu z SP Budzyń  przygo-
towywała pani Elżbieta Kalkow-
ska a z SP nr 3 z Chodzieży pani 
Elżbieta Konieczko. Natomiast 
III miejsce zajął uczeń z Salezjań-
skiej  Szkoły Podstawowej  w Pile 
Mikołaj Izban (uczeń pani Emilii 
Ludki).    
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Światowy Dzień Seniora

Ludzie „trzeciego wieku” obchodzili swój dzień
Dziś na świecie żyje około 600 mi-
lionów ludzi mających powyżej 60 
lat, do 2025 roku ich liczba się po-
dwoi, zaś w 2050 roku zaś na świe-
cie będzie żyło około 2 miliardów 
seniorów w tym wieku. W Polsce 
seniorzy stanowią obecnie 13% 
populacji, do 2060 roku obywatele 
powyżej 65 roku życia stanowić 
zaś będą jedną trzecią populacji.
W kalendarzu pojawia się coraz 
więcej dni, które mają stanowić 
okazję do celebrowania dojrzałego 
czy starszego wieku: 1-go paździer-
nika obchodzimy Międzynarodowy 
Dzień Osób Starszych (International 
Day of Older Persons), 15-go czerw-
ca zaś ustanowiono Światowy Dzień 
Praw Osób Starszych (World Elder 
Abuse Awareness Day), natomiast 
14 listopada przypada Światowy 
Dzień Seniora.
Z tej okazji, 30 listopada 2013 
roku, w Restauracji „Retro” w 
związku z obchodami Światowego 
Dnia Seniora spotkali się człon-
kowie Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów z 
oddziału Rejonowego w Budzyniu 
oraz kół z Dziewoklucza, Prosny 
oraz Sokołowa Budzyńskiego. 
Wśród zaproszonych gości byli 
między innymi przewodnicząca 
Zarząd Okręgu Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Pile, Teresa Lemańska, honorowa 
przewodnicząca Zarządu Oddziału 
Rejonowego  w Budzyniu Teresa 
Janiszewska, wójt gminy Budzyń 
Marcin Sokołowski, a także sołtys 
wsi Budzyń Zenon Nowicki. 
Uroczystość, które motto brzmia-
ło „Śpieszmy się kochać ludzi, tak 
szybko odchodzą…”, oficjalnie 
otworzyło krótkie przemówienie 

przewodniczącej Zarządu Oddziału 
Rejonowego  w Budzyniu Krystyny 
Przywarczak: - Kochajmy seniorów, 
nie lekceważmy ich, pomagajmy w 
trudnych sytuacjach. W dzisiejszym 
świecie, chociaż mamy XXI wiek, 
ludzie „trzeciego wieku” przeliczają 
każdą złotówkę, a przecież każdy 
człowiek chce żyć godnie, każdemu 
należy się w życiu to, co najlepsze. 
Nasz Związek stara się dać naszym 
członkom poczucie ważności, a dro-
gą do tego celu jest integracja śro-
dowiska. Możemy liczyć na pomoc 
wielu ludzi, pomagają nam władze 
gminy z wójtem na czele, udostęp-
niając szkolny autobus na wyciecz-
ki nad morze, fundując nagrody 
wręczane w czasie para spartakiady 
seniorów, która wpisała się na stałe 
w kalendarz wydarzeń w czasie Dni 
Budzynia. Dzięki uprzejmości dy-
rektora Szkoły Podstawowej Stani-
sława Krumplewskiego odbywa się 
ona na boisku i sali gimnastycznej 
w SP. Dzięki uprzejmości sołtysa 
wsi Budzyń korzystamy także z po-
mieszczeń remizy strażackiej, gdzie 
dwa razy do roku organizujemy nasz 
spotkania. Możemy także korzystać 

nieodpłatnie z biura w Dziennym 
Domu Pomocy Społecznej oraz 
stołówki, gdzie organizowane są 
posiedzenia naszego Zarządu oraz 
mniejszych uroczystości. Za to po-
dziękowania należą się kierującej 
tej placówce Edycie Radwańskiej. 
Zawsze też możemy liczyć na po-
moc Gminnego Ośrodka Kultury i 
jej dyrektora, Marka Bocheńskiego. 
Następnie specjalną honorową od-
znaką za zasługi dla Związku została 
uhonorowana Teresa Janiszewska, 
wieloletnia przewodnicząca oddzia-

łu rejonowego, założyciela zespołu 
„Złoty liść”, „Senior Roku Północ-
nej Wielkopolski” w 2011 roku. 
Odznaczenie to wręczała Teresa Le-
mańska, a gratulacje składali hono-
rowi goście. Kolejne odznaczenia, 
„Złote odznaki honorowe” zostały 
wręczone Zdzisławowi Otto oraz 
Bronisławowi Sellowi. 
Na zakończenie przyjęto oficjal-
nie w poczet członków Związków 
kolejnych członków, w roku 2013 
szeregi organizacji zasilili: Maria 
Głąbiak, Władysław Olejniczak, 
Czesława Sygnecka, Andrzej Szy-
per, Grażyna Mataczyńska, Marze-
na Olszewska, Anastazja Wawrzy-
niak, Urszula Sendal, Aleksandra 
Ceranek, Danuta Bukowska, Re-
nata Kucharska, Urszula Walko-
wiak.    
Po części oficjalnej i posiłku na-
stąpiła część mniej mniej oficjalna,  
czyli zabawa i tańce, która trwała 
do późnych godzin wieczornych. 
Wielu dużo młodszych mieszkań-
ców Budzynia może zazdrościć 
naszym seniorom pogody ducha i 
wigoru.          
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Walczyły drużyny Żaków, Orlików i Młodzikow 

Jesień 2013 na Orliku 
W sezonie od września do paź-
dziernika 2013 rozgrywały się 
mecze piłki nożnej naszych naj-
młodszych futbolistów.
Skład drużyny Żaki (rocznik 2005 
i młodsi) - Sierszuła Jakub, Bobo-
wicz Borys, Fryska Grzegorz, Zja-
wiński Michał, Ludowicz Aleks 
(kapitan), Kaczmarek Hubert, 
Stefański Kacper, Żydek Kacper, 
Zespół zajął I miejsce w rozgryw-
kach Żaków gr. III  pokonująca ta-
kie zespoły jak: Polonia Chodzież, 
Zjednoczeni Kaczory, MOSIR 
Piła i Football Piła. 
Drużyna Orliki (rocznik 2003 i 
młodsi) występuje w składzie:  
Adamczyk Kamil, Czapliński Da-

niel, Dworniczak Filip, Janeczek 
Kacper, Klar Kacper, Kopidura 
Gabriel, Perek Patryk, Tomczyk 
Zachariasz.
Zespół ORLIKÓW  w rozgryw-
kach gr. III zajął I miejsce, poko-
nując takie zespoły jak Iskra Wy-
szyny, Wełna Skoki i Ryczywół. 
Młodziki  rocznik 2002 i młodsi 
drużyna w składzie: Kacper Bar-
czak, Filip Czerwiński, Wojtek 
Brychczyński, Mikołaj Brych-
czyński Marcel Jankowski, Adrian 
Banach, Dawid Szpejer, Adam Si-
miński, Bartek Simiński, Bartosz 
Repczyński, Dominik Szymański, 
Jasiu Gabryelski, Dawid Księż-
niakiewicz,  Jakub Rusiniak. Ze-

spół nasz zajął IV miejsce w lidze 
WZPN Poznań kl. młodzik. Pierw-
sze miejsce w tych rozgrywkach 
zajęła Akademia Reissa, za nim 
uplasowała się drużyna  Suchary 
Suchy Las, trzecie miejsce zajęła 

drużyna  Polonia Chodzież. Za 
naszą drużyną znalazły się druży-
ny Tarnowiak Tarnowo Podgórne 
oraz Orkan Objezierze.  

Animator Sportu 
Mariusz Ajchsztet 

To już stało się tradycją, że jesienią 
w Budzyniu odbywa się spotkanie 
osób, które wkroczyły w jesień ży-
cia na wspólnym śpiewaniu. 
Tym razem był to IV Przegląd Ama-
torskiej Twórczości Zespołów Śpie-
waczych, czyli popularne „Grzybo-
branie”. 
Przegląd miał miejsce 15 listopada 
2013 roku w restauracji „Retro”. 
Organizatorem imprezy był Gminny 
Ośrodek Kultury i zespół śpiewaczy 
„Złoty liść”. Spotkanie miało cha-
rakter towarzyski, było także próbą 
dalszej integracji środowisk senior-
skich. 
W „Grzybobraniu” udział wzięli:
- Zespół Śpiewaczy „Ave” z Kicina;
- Zespół Śpiewaczy „Borówczanki” 
z Lubasza;  

- Zespół Śpiewaczy „Goślińskie 
chabry” z Murowanej Gośliny; 
- Zespół Śpiewaczy „Chojanki” z 
Chojna; 
- Zespół Śpiewaczy „Rytm” z Nie-
tuszkowa; 
- Zespół Śpiewaczy „Złoty liść” z 
Budzynia; 
- kapela „Kombinatorzy” z Budzy-
nia. 
Galę rozpoczęli gospodarze, czyli 
zespół „Złoty liść” pod batutą Jana 
Margowskiego. Potem wystąpiły 
poszczególne zespoły. Duże zain-
teresowanie wzbudził występ ka-
peli podwórkowej „Kombinatorzy” 
wraz z satyrykiem Mieczysławem 
Górą. Kapela swoim repertuarem 
zachęcał wszystkich do wspólnego 
śpiewania i porwała do tańca. 

Przegląd prowadził, jak zawsze w 
świetnej formie, wspaniały satyryk 
Mieczysław Góra, który swoimi 

Wspólne śpiewanie seniorów 

„Grzybobranie” po raz kolejny 
dowcipami razem z kapelą dał zna-
komity show tego wieczoru. 
Po prezentacji zespołu wręczono dy-
plomy i pamiątki z „Grzybobrania”. 
Wspólne śpiewy i tańce w rodzinnej 
i biesiadnej atmosferze trwały do 
późnych godzin wieczornych.

TJ
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Medale od Prezydenta RP na „złote gody”  

50 - lecie pożycia małżeńskiego
W dniu 12 grudnia 2013 r. w 
Urzędzie Stanu Cywilnego w 
Budzyniu odbyła się uroczy-
stość wręczenia medali „za 
długoletnie pożycie małżeń-
skie”, które zostały przyznane 
przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 
Medale są przyznawane z okazji 
50-lecia pożycia małżeńskiego. 
W tym roku tego zaszczytu do-
stąpiło jedenaście par:
Joanna i Władysław Błaszkie-
wicz z Nowego Brzeźna;
Jadwiga i Andrzej Gidaszew-
scy z Budzynia;
Janina i Bolesław Ilscy z Dzie-
woklucza;
Stanisława i Edward 
Kalkowscy z Budzy-
nia;
Krystyna i Henryk 
Kietzmann z Podsto-
lic;
Stefania i Jerzy La-
skowscy z Prosny;
Barbara i Kazimierz 
Magdziarz z Budzy-
nia;
Maria i Władysław 
Odor z Wyszyn;
Jadwiga i Czesław Sa-
wińscy z Ostrówek;
Jerzy i Krystyna Weł-
nitz z Ostrówek; 
Helena i Tomasz Witt 

z Budzynia. 
Wszystkim jubilatom serdecz-
nie gratulujemy i życzymy dużo 
zdrowia i długich lat wspólnego 
życia.

Po raz kolejny w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego w Cho-
dzieży medale odebrali rodzice, 
których co najmniej trzech sy-
nów odbywało zasadniczą służ-
bę wojskową. 
Nadawane przez Ministra Obro-
ny Narodowej odznaczenia „Za 
zasługi dla obronności kraju” 
otrzymali mieszkańcy gminy 
Budzyń, państwo Krystyna i 
Ludwik Soloch oraz pani Kazi-
miera Mazur. Odznaczenia wraz 
z gratulacjami wręczali Starosta 
Chodzieski Julian Hermaszczuk 
i Wojskowy Komendant Uzupeł-

Wręczone zostały medale „Za zasługi dla obronności kraju”  

Rodzice żołnierzy zostali odznaczeni
nień w Pile, ppłk Tomasz 
Cieślak. W spotkaniu 
uczestniczył także wójt 
gminy Budzyń, Marcin 
Sokołowski. 
Odznaczonym serdecznie 
gratulujemy! 
Prosimy także wszyst-
kich rodziców, których 
trzech lub więcej synów 
służyło w wojsku, a do 
tej pory nie otrzymali 
odznaczeń „Za zasługi 
dla obronności kraju”, by 
taką informację przeka-
zali do Urzędu Gminy. 

Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie – polskie cywilne od-
znaczenie państwowe (fot. obok). 

Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie ustanowiono jako 
nagrodę dla osób, które przeżyły 

50 lat w jednym związku 
małżeńskim. Został usta-
nowiony ustawą z dnia 17 
lutego 1960 o orderach i 
odznaczeniach, a włączo-
ny do obecnego systemu 
odznaczeń państwowych 
ustawą z 16 października 
1992 o orderach i odzna-
czeniach. Nadawany jest 
przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej oby-
watelom polskim (do 1989 
roku przez Radę Państwa). 
Wnioski o nadanie Meda-
lu za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie przedstawiają 
Prezydentowi wojewodo-
wie. 


