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W związku z nadchodzącymi świętami 
Bożego Narodzenia życzymy wszystkim 

mieszkańcom Gminy Budzyń wspaniałych 
świąt spędzonych w ciepłej, rodzinnej 

atmosferze, samych szczęśliwych dni w 
nadchodzącym roku oraz szampańskiej 

zabawy sylwestrowej. Życzę, aby odbyły 
się w spokoju, radości wśród Rodziny, 

Przyjaciół oraz wszystkich Bliskich dla 
Państwa osób.

Przewodniczący
Rady Gminy Budzyń

Zenon Nowicki
 

Wójt
Gminy Budzyń

Marcin Sokołowski
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II Sesja Rady Gminy 

Wybierali składy komisji    

Kadencja dla nowej Rady 
Gminy zaczęła się bardzo pra-
cowicie. W dniu 10 grudnia 
pracowała komisja rozwoju 
gospodarczego i finansów na 
wspólnym posiedzeniu z komi-
sją statutową, prawa i porząd-
ku publicznego. 
W dniu 11 grudnia  swoje posie-
dzenie  miała  komisja  zdrowia, 
oświaty, spraw socjalnych sportu 
i turystyki, obradowała wspólnie 
z  komisją  rewizyjną.  W  czasie 
tych  obrad  radni  omawiali  za-
gadnienia  związane  z  budżetem 
gminy  Budzyń  na  2015  rok  a 

5 grudnia 2014 r. odbyła się 
druga sesja w VII kadencji 
Rady Gminy na lata 2014 - 
2018. Głównym zadaniem sesji 
było dalsze ukonstytuowanie 
się Rady Gminy. W pierwszej 
kolejności, w wyniku tajnego 
głosowania, radni dokonali wy-
boru dwóch wiceprzewodniczą-
cych – zostali nimi Józef Depta 
oraz Wacław Pasch. Następnie, 
również w wyniku tajnego gło-
sowaniu, wybrano przewodni-
czącego komisji rewizyjnej, zo-
stał nim Marian Bedyński.  
W następnej kolejności powoła-
no składy poszczególnych komi-
sji Rady Gminy. 
W skład komisji  rozwoju gospo-
darczego i finansów weszli nastę-
pujący  radni:  Sławomir  Binert, 
Kazimierz  Cembrowicz, Andrzej 
Czerwoniec,  Jarosław  Dajczak, 
Józef Depta, Izabela Jenczyk, Jó-
zef  Kasperczak,  Robert  Ksycki, 
Grzegorz Łbój, Krystian Ograbek 
i Wacław Pasch.    Przewodniczą-
cym  tej  komisji  został  Józef Ka-
sperczak,  a  zastępcą  przewodni-
czącego Józef Depta. 
W skład komisji zdrowia, oświa-
ty,  spraw socjalnych, sportu  i  tu-
rystyki weszli: Mariusz Ajchsztet, 
Kazimierz  Cembrowicz, Andrzej 
Czerwoniec,  Jarosław  Dajczak, 
Józef  Depta,  Józef  Kasperczak, 
Krzysztof  Kin,  Robert  Ksycki, 

Krystian Ograbek. Przewodniczą-
cym tej komisji został Kazimierz 
Cembrowicz,  zastępcą  Mariusz 
Ajchsztet. 
W  skład  komisji  statutowo  -  sa-
morządowej,  prawa  i  porząd-
ku  publicznego  weszli:  Mariusz 
Ajchsztet,  Marian  Bedyński,  Iza-
bela  Jenczyk,  Zenon  Nowicki. 
Przewodniczącą tej komisji została 
Izabela  Jenczyk,  zastępcą Mariusz 
Ajchsztet. 
W skład komisji rewizyjnej weszli: 
Marian Bedyński, Sławomir Binert, 
Krzysztof  kin,  Grzegorz  Łabój, 
Wacław  Pasch.  Przewodniczącym 
został  wybrany  wcześniej  w  taj-
nym głosowaniu Marian Bedyński, 
zastępcą natomiast został wybrany 
przez  członków  komisji  Wacław 
Pasch.  
Podczas  dokonaniu  powyższych 
ustaleń  została podjęta tylko jedna 
uchwała,  dotyczyła  ona  zmian  w 
budżecie  gminy  Budzyń  na  2014 
rok.  I  tak,  po  dokonanych  zmia-
nach,    budżet  gminy  Budzyń  na 
2014  po  stronie  dochodów  stano-
wi kwotę 29 milionów 141 tysięcy 
658 złotych 40 groszy, natomiast po 
stronie  wydatków  stanowi  kwotę 
29 milionów 929  tysięcy 389 zło-
tych 40 groszy. 
W  ostatnim  punkcie  tej  sesji wójt 
gminy Budzyń Marcin Sokołowski 
przedstawił nowo wybranej Radzie 
Gminy raport o stanie gminy. 

Świetlice wiejskie w Podstolicach i Ostrówkach  

Praca wre! 

30 października 2014 r. odbyło 
się symboliczne rozpoczęcie bu-
dowy świetlicy wiejskiej w Pod-
stolicach, a już budynek stoi! 
(fot powyżej). 
Inwestycja ta jest szczególnie wy-
czekiwana  przez  społeczność  lo-
kalną i przyczyni się do większej 
integracji  tej  społeczności.  Wy-
konawcą robót jest Zakład Usług 
Remontowo  -  Budowlanych 
Leszek  Janowiak  z  Radwanek, 
natomiast  koszt  tej  inwestycji  to 

kwota blisko 500 tys. zł. Przewi-
dywany  termin zakończenia prac 
to 1 czerwiec 2015 r.
Dzięki sprzyjającej pogodzie pra-
ce  trwają  także prace przy budo-
wie świetlicy w Ostrówkach (fot. 
poniżej). Wykonawcą tej inwesty-
cji  jest  firma  Instalacyjno  -  Bu-
dowlana  „Wielądek”  z  Chodzie-
ży. Wartość podpisanej umowy to 
kwota 505 tysięcy złotych, termin 
zakończenia prac to pierwsze pół-
rocze przyszłego roku.  

Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Budzyniu  informuje  mieszkańców  wsi 
Budzyń  oraz  sponsorów,  że  ze  sprzedaży  kalendarzy  strażackich  na 
2015 rok zebraliśmy kwotę 7 tysięcy 723 złote, za co bardzo serdecz-
nie dziękujemy, a z okazji Świat Bożego Narodzenia oraz zbliżającego 
się Nowego 2015 Roku mamy przyjemność złożyć serdeczne życzenia 
zdrowia, pogody ducha, sukcesów, które przerosną Państwa oczekiwa-
nia i wsparcia bliskich w pokonywaniu trudnych ścieżek losu. 

Naczelnik OSP Michał Gapiński
Skarbnik Jan Kubacki

Prezes OSP Zenon Nowicki   

OSP w Budzyniu informuje
 i składa życzenia

Z prac komisji Rady Gminy   

Zaczęły się obrady   
także  omówieniem  innych  ma-
teriałów  przygotowywanych 
pod  obrady  kolejnej  sesji  Rady 
Gminy. W dniu 15 grudnia swo-
je  drugie  posiedzenie  miała  ko-
misja  rozwoju  gospodarczego  i 
finansów.  W  czasie  posiedzenia 
wypracowano  ostateczną opinię 
o  projekcie  budżetu  gminy  Bu-
dzyń na 2015 oraz o wieloletniej 
prognozie  finansowej  gminy  na 
lata 2015 - 2023. Komisja wyda-
ła pozytywną opinię o projekcie 
budżetu  i wieloletniej prognozie 
finansowej. 
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Skrzyżowanie drogi K11 z drogą Budzyń - Wyszyny

Aby było bezpiecznie 

Kolejna sesja Rady Gminy nowej kadencji  

Radni zebrali się 
po raz trzeci 

Wszystkich mieszkańców naszej 
gminy porusza każda kolizja czy 
wypadek, do jakich dochodzi na 
drogach naszej gminy, bo bardzo 
często ich ofiarami są nasi znajo-
mi, sąsiedzi, rodzina. Skrzyżowa-
nie drogi K11 z drogą powiatową 
Budzyń – Wyszyny należy do 
tych miejsc, gdzie tych zdarzeń 
odnotowywanych jest najwięcej 
na terenie nadaje gminy. 
Według  oficjalnych  statystyk 
Komendy  Powiatowej  Policji  w 
Chodzieży,  w  latach  2005  -  2014 
zanotowano w tym miejscu 19 zda-
rzeń drogowych, w tym wiele ofiar 
śmiertelnych. Ten problem od sze-
regu lat był także poruszany na spo-
tkaniach przedstawicieli samorządu 
z mieszkańcami, a także wielokrot-
nie wystosowywano pisma do Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg i Autostrad 
oraz  do  Głównego  Inspektoratu 
Transportu  Drogowego  z  proś-
bą,  aby  te  dwie  instytucje  podjęły 
działania mające  na  celu  poprawę 
bezpieczeństwa  w  obrębie  tego 
niebezpiecznego  skrzyżowania. 
Skutkiem  tych  działań  samorządu 
gminnego była dokonana kilka  lat 
temu  przebudowa  obwodnicy Bu-
dzynia, w ramach której dokonano 
zmiany organizacji ruchu, a przede 
wszystkim  wydzielono  lewoskrę-
ty  do  naszej  miejscowości  oraz 
zainstalowano  pulsujące  światło 
nad przejściem dla pieszych, które 
prowadzi na dworzec PKP. Jednak 
kolejne  kolizje  i  wypadki,  do  ja-

kich doszło w ostatnich latach do-
wodzą, że ta modernizacja podjęta 
przez  zarządcę  drogi  krajowej  nie 
rozwiązała  definitywnie  problemu 
bezpieczeństwa  na  wspomnianym 
skrzyżowaniu, sądzimy ze potrzeb-
ne są dodatkowe działania. 
W ostatnim czasie na portalu spo-
łecznościowym Facebook pojawiła 
się w tej sprawie cenna inicjatywa 
mieszkańca ulicy Dworcowej, Mi-
chała  Szejnera,  którą  do  tej  pory 
poparło  kilkaset  osób.  Należy  do-
dać,  że  obok  samorządu  gminne-
go  w  walkę  o  bezpieczeństwo  na 
skrzyżowaniu  włączyło  się  także 
Starostwo  Powiatowe,  które  jest 
organ zarządzającym drogą powia-
tową  (droga Budzyń  – Wyszyny). 
W  grudniu  Starostwo  wystoso-
wało  oficjalne  pismo  do  zarządcy 
drogi  krajowej,  tj.  Głównej  Dy-
rekcji  Dróg  Krajowych  i  Auto-
strad  z  prośbą  o  ustosunkowanie 
się do problemu. Do  tej GDDKiA 
nie  udzieliła  odpowiedzi,  jednak 
jesteśmy  przekonani,  że  wspólna 
akcja władz gminy, władz powiatu 
i  społeczna  akcja  na  profilu Face-
book  wymuszą  na  decydentach 
decyzje o odpowiednich zmianach 
zwiększających  bezpieczeństwie. 
W grę wschodzi budowa ronda lub 
zainstalowanie  pionowej  instalacji 
świetlnej.  Jesteśmy przekonani,  że 
jedno z  tych dwóch ewentualnych 
rozwiązań  skutecznie  ograniczy 
ilość zdarzeń drogowych w obrębie 
tego skrzyżowania. 

Facebookowa akcja 
„Sygnalizacja świetlna Budzyń Droga K-11”

Apel inicjatorów akcji 
Pod koniec listopada została założona na Facebooku strona 

„Sygnalizacja świetlna Budzyń Droga K-11”, na której inicjatorzy 
akcji informują o swoim pomyśle. Jak się okazało, akcja odbiła 
się szerokim echem wśród mieszkańców gminy Budzyń i w ciagu 
zaledwie kilku dni „polubiło ją” ponad 500 osób! Codziennie ta 
grupa się zwiększa, w tej chwili jest to blisko 700 osób, a post na 
stronie obejrzało 9 tysięcy osób. Wrzucane są tam również linki 

do artykułów o kolizjach i wypadkach.  
Jak pisze na stronie jeden z inicjatorów tej akcji, Michał Szejner: 
„Chciałbym zaprosić wszystkich do walki o automatyczną sygna-
lizację świetlną na drodze k-11, na skrzyżowaniu z ulicą Dwor-
cową. Cel – bezpieczeństwo. Sądzimy, że przyczyną wypadków 
w tym miejscu jest kiepska widoczność w miejscu skrzyżowania 

dróg oraz splot trzech innych okoliczności, które razem stwarzają 
śmiertelne niebezpieczeństwo. Naszym zdaniem najlepszym wyj-
ściem byłby montaż sygnalizacji, bo uważamy, że takie rozwiąza-

nie ma większe szanse na realizację”. 
I zwraca się za pośrednictwem „Informatora Gmina Budzyń” o 
zainteresowanie zarówno samą akcją, jak i tematem bezpieczeń-

stwa na budzyńskiej obwodnicy.
Z inicjatorami akcji można się skontaktować poprzez facebooko-

wą stronę „Sygnalizacja świetlna Budzyń Droga K-11”. 

Na środę, 17 grudnia, zwoła-
no trzecią w tej kadencji sesję 
Rady Gminy Budzyń. Była to 
bardzo pracowita sesja, ogó-
łem podjęto 6 uchwał. 
W pierwszej z nich radni podjęli 
decyzję  o  przyjęciu  „Programu 
współpracy  gminy  Budzyń  z 
organizacjami  pozarządowy-
mi  oraz  podmiotami  o  których 
mowa w artykule 3 ust. Ustawy 
o  działalności  pożytku  publicz-
nego  i  wolontariacie  na  rok 
2015”. 
W  następnej  uchwale  radni 
przyjęli  „Gminny program pro-
filaktyki  i  rozwiązywania  pro-
blemów  alkoholowych  na  rok 
2015”. 
Kolejna uchwał była uchwała w 
sprawie  przyjęcia  „Gminnego 
programu przeciwdziałania nar-
komanii na lata 2015 – 2016”. 
W  następnej  kolejności  radni 
podjęli uchwałę w sprawie usta-
lenia  wynagrodzenia  dla  wójta  
gminy  Budzyń.  Wójt  wniósł 

wniosek,  aby  to wynagrodzenia 
pozostało na niezmienionym po-
ziomie,  radni  w  swojej  decyzji 
zgodzili się z tym wnioskiem. 
Podjęta została  również uchwa-
ła  w  sprawie  wyrażenia  zgody 
na odpłatne nabycie do zasobów 
mienia  komunalnego  lokalu 
mieszkalnego  Skarbu  Państwa 
będącego w zarządzie Państwo-
wego  Gospodarstwa  Leśnego 
Lasów Państwowych Nadleśnic-
twa Podanin. 
W  ostatniej  uchwale  radni  do-
konali zmian w budżecie gminy 
Budzyń  na  2014  rok. Aktualnie 
budżet po stronie dochodów wy-
nosi 29 milinów 215 tysięcy 758 
złotych 40 groszy, natomiast po 
stronę wydatków 30 milionów 3 
tysiące 489 złotych 40 groszy. 

*  *  *
Informujemy, że treść podję-
tych uchwał jest do wglądu 
na stronie www.budzyn.pl, w 
zakładce „samorząd”, oraz w 
biurze Rady Gminy. 

Spokojnych i Radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz 

szczęśliwego Nowego Roku 2015 
wszystkim mieszkańcom wsi Prosna 

życzy Rada Sołecka 
i sołtys Leonard Sell 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia, dużo zdrowia, radości, 

miłości, spełnienia wszystkich 
świątecznych marzeń oraz udanego 
i szczęśliwego Nowego 2015 Roku 

wszystkim mieszkańcom Gminy Budzyń życzy
Piotr Jankowski, Przewodniczący Rady Powiatu 

Chodzieskiego  
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Gimnazjum 

Bądź odpowiedzialny

Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego Nowego 2015 Roku 

wszystkim mieszkańcom Brzekińca 
życzy Rada Sołecka z soltysem 

Sołtys wsi Brzekiniec
Ludwik Soloch

Z ostatnio poczynionych inwe-
stycji na terenie gminy Budzyń 
oraz tych planowanych można 
wnioskować, że na naszym te-
renie rozwija się nowa gałąź 
produkcji rolnej – drobiar-
stwo. 
Trzeba  zasygnalizować,  że  w 
ostatnich  latach  powstały  dwie 
firmy kur niosek, w Ostrówkach 
i  Brzekińcu,  w  roku  przyszłym 
planowane  jest  rozpoczęcie  bu-
dowy następnej farmy kur niosek 
w Sokołowie Budzyńskim firmy 
Bro  Margo.  W  ostatnim  czasie  
niezagospodarowaną do  tej pory 

Gmina Budzyń potęgą w produkcji drobiarskiej?

Nowe inwestycje   
byłą  fermę  bydła  w  Sokołowie 
Budzyńskim zakupiła firma Park 
Drobiarski sp. z o.o., która także 
planuje na tym obiekcie urucho-
mienie  produkcji  drobiarskiej. 
We  wsi  Wyszynki  oraz  Prosna 
następni  inwestorzy  zakupili 
grunty na których w przyszłości 
planują także kolejne inwestycje 
w  drobiarstwo.  Istnieje  realna 
szansa, że za kilka  lat po zreali-
zowaniu kolejnych  inwestycji w 
tym zakresie gmina nasza będzie 
znana  z  wysoko  rozwiniętego 
drobiarstwa i przyniesie to kilka-
dziesiąt nowych miejsc pracy.   

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Budzyń ogłosił publiczny przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej.

Przedmiotem przetargu jest:
1. Działka nr 61 o powierzchni 1.551 m2 położona w miejscowości 
Wyszyny. Nieruchomość stanowi własność Gminy Budzyń i zapisana 
jest w księdze wieczystej KW nr PO1B/00024698/3. Powyższa nieru-
chomość wolna jest od obciążeń. 
Nieruchomość położona jest w pobliżu centrum wsi. Posiada możli-
wość przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycz-
nej. Dla powyższej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach 
zabudowy, w której ustalono przedsięwzięcie polegające na budowie 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem lokaliza-
cji budynku gospodarczo-garażowego.
Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 61 wynosi 32.500,00 
złotych netto   
Wadium – 3.250,00 złotych 
Do ceny sprzedaży nieruchomości (działki) uzyskanej w wyniku 
przetargu będzie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi.
Przetarg  odbędzie się w dniu 20 stycznia 2015 r. o godz. 1000 w Urzę-
dzie Gminy w Budzyniu przy ul. Lipowej nr 1, 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 Spółdzielcze-
go Chodzież Oddział w Budzyniu najpóźniej do dnia  14 stycznia 
2015 r. z dopiskiem „przetarg na działkę nr 61 Wyszyny”.
Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła 
ustalić jej wpływ na konto Gminy Budzyń w podanym wyżej terminie.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu.
Powyższe ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy Budzyń, sołectwa Wyszyny, 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 70 wew. 28, 
jak również na stronie internetowej www.budzyn.pl 

Budzyń, dnia  17 grudnia 2014 r.            WÓJT GMINY BUDZYŃ
                          /-/ Marcin Sokołowski 

Projekt edukacyjny „Bądź od-
powiedzialny – wychowanie 
do odpowiedzialności i partner-
stwa w rodzinie” realizowany w 
budzyńskim gimnazjum to cie-
kawy pomysł wzbogacający za-
jęcia z zakresu przedmiotu „Wy-
chowanie do życia w rodzinie”. 
Uczestnictwo  uczniów  w  progra-
mie  jest poparte wyrażeniem zgody 
przez  ich  rodziców  lub  opiekunów. 
Głównym  zadaniem  programu 
„Bądź  odpowiedzialny”  jest  dostar-
czenie  uczniom  wiedzy  dotyczącej 
rodzicielstwa  oraz  przygotowanie 
nastolatków  do  przyszłej  roli  od-
powiedzialnego  opiekuna.  Symu-
lacja  wybranych  sytuacji  pozwa-
la  przećwiczyć  zachowania  i  nabyć 
doświadczenia  w  opiece  nad  nie-
mowlęciem.  Eksperyment  pokazuje 
ponadto, ze rodzicielstwo jest umie-
jętnością,  której  należy  się  uczyć. 
Doświadczenia  zdobyte  podczas 
symulacji  wzmacniają  prawidło-
we  nawyki  i  zachowania,  pozwa-
lają  na  zdobycie  pewności  siebie 
i  wykształcenie  pożądanych  odru-
chów w postawie przyszłych  rodzi-
ców i opiekunów. Młodym ludziom 
należy  również  uświadamiać  od-
powiedzialność  związaną  z  rodzi-
cielstwem  .Ponadto wzięcie  udziału 
w programie ułatwia uczniom rozu-
mienie  własnych  rodziców,  poka-
zuje realny czas i wysiłek wkładany 
w  proces  opieki  nad  dzieckiem, 
uświadamia, że bycie odpowiedzial-
nym  ojcem,  matką  lub  opiekunem 
należy  się  nauczyć.  Ponadto  uczeń 
nabywa  umiejętności  rozpoznawa-
nia  potrzeb  emocji  i  uczuć  dziec-
ka  i  innych  ludzi,  poznaje  etapy 
rozwoju  fizycznego  i  psychiczne-
go  dziecka,  uczy  się  bezpiecznych 
sposobów  trzymania,  noszenia  nie-
mowlęcia, karmienia, zmiany pielu-
szek, a także uświadamia sobie war-
tość partnerstwa w związku.
Oczywisty  jest  fakt,  ze  symulato-

ra nie można całkowicie porównać 
z  prawdziwym  dzieckiem  i  nawet 
najlepszy  wynik  uzyskany  pod-
czas  symulacji  opieki  nie  ozna-
cza  pełnego  sukcesu  w  rzeczy-
wistej  sytuacji,  jednakże,  zaletą 
symulatora  niemowlęcia  jest  prak-
tyczna  nauka  przez  niedoświad-
czonego opiekuna, bez  ryzyka zro-
bienia  krzywdy  prawdziwemu 
dziecku.  Ocena  tego,  czy  opieku-
nowie  dziecka  umieli  sobie  radzić 
w  różnych  sytuacjach,  opiera  się 
na ogólnym wyniku opieki nad sy-
mulatorem.
Z  drugiej  jednak  strony  -  symula-
tor  niemowlęcia  nie  jest  zabawką, 
a program nie ma przypominać za-
bawy.  Jest  to  program  edukacyjny, 
który  ma  przygotować  młodzież 
do  podjęcia  w  przyszłości  w  peł-
ni  świadomej  decyzji  o  rodziciel-
stwie,  pomóc  zrozumieć  pewne 
fakty  oraz  nauczyć  odpowiedzial-
ności za dziecko, jego rozwój i wy-
chowanie.

Opracowanie:
Kamila Kuczyńska 
– pedagog szkolny 

Elżbieta Kurkowiak-Pauszek 
– nauczyciel przedmiotu: „Wycho-

wanie do życia w rodzinie”  
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Gimnazjum 

Każdy ma swój Everest
Grupa 40 uczniów Gimnazjum 
im. Powstańców Wlkp. w Budzy-
niu po raz kolejny realizuje pro-
jekt „Każdy ma swój Everest”. 
Everest – to nie tylko najwyższy 
szczyt świata - to w przypadku 
założeń tego projektu symbol po-
konywania barier, zdobywania 
umiejętności potrzebnych w do-
rosłym życiu: tolerancji, postaw 
altruistycznych, aktywności spo-
łecznej, wrażliwości na problemy 
środowiska lokalnego oraz dru-
giego człowieka. 
Projekt ma na celu rozwój przedsię-
biorczości, motywacji do działania, 
otwartości  i  pewności  siebie. Osią-
gnąć to chcemy poprzez: przygoto-
wanie młodzieży do autoprezentacji 
z naciskiem na mocne strony,  jaki-
mi są bez wątpienia talenty i pasje, 
wyposażenie  w  umiejętności  oraz 
doświadczenia  w  organizowanie 
się  w  grupy  i  wspólne  dążenie  do 
zamierzonych  celów,  wyposażenie 
w  umiejętność  promowania  swojej 
działalności w sposób ciekawy i no-
woczesny,  zachęcenie  do  dzielenia 
się swoimi sukcesami z otoczeniem. 
Projekt, którego koordynatorkami są 
nauczycielki:  Kinga  Buszkiewicz, 
Renata Aniołek,  Karolina Małofiej 
i Małgorzata Polak w założeniu ma 
być  twórczy dla  uczniów,  odkryw-
czy dla szkoły i pożyteczny dla lo-
kalnej  społeczności. Młodzież  bio-

rąca  udział w  projekcie  podejmuje 
różnorodne  działania. Od  początku 
roku  udało  się  zrealizować  wiele 
ciekawych akcji, m.in.  jesienne ak-
cje  „Pchli  targ”,  czyli  wyprzedaż 
używanych  i  zbędnych  przedmio-
tów, które za niewielką cenę można 
było  kupić  na  budzyńskim  rynku; 
„Kasztanobranie”,  gdzie  ucznio-
wie w  ramach współpracy z Ko-
łem  Łowieckim  Szarak  zbierali 
kasztany.  Ponadto  uczniowie  w 
szkole  prowadzą  co  tydzień  tzw. 
„Słodką  Kawiarenkę”,  gdzie 
wcześniej  przygotowane  ciastka 
i  desery mogą  skosztować  pozo-
stali uczniowie w szkole. Młodzi 
„Everestowcy”  ponadto  zbierają 
surowce  wtórne,  tj.  makulaturę 
czy  puszki  aluminiowe. W  dzia-
łania  projektowe  aktywnie  włą-
czają  się  także  rodzice  uczniów, 
wspierając ich poprzez np. pomoc 
w organizacji planowanego w no-
wym już roku występu artystycz-
nego dla społeczności lokalnej w 
Gminnym  Ośrodku  Kultury  czy 
Balu  Karnawałowego  dla  doro-
słych, który odbędzie się 14 lute-
go 2015r. Zwieńczeniem i swoistą 
nagrodą za trud włożony w dzia-
łania  naszego  projektu  jest  pla-
nowana  wycieczka  dla  uczniów 
w Tatry Polskie i Słowackie oraz 
zabawa w parku rozrywki „Ener-
gylandia” w Zatorze.

Serdecznie dziękuję wszystkim 
mieszkańcom Gminy Budzyń, którzy oddali 
na mnie głos w wyborach samorządowych. 
Życzę spokojnych i ciepłych Świat Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2015 Roku. 
                                                         Barbara Ksycka 

Dla Wójta Gminy Budzyń i Rady Gminy najserdeczniejsze 
życzenia szczęśliwych i radosnych Świat Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w 
nadchodzącym roku wraz z podziękowaniami 
za dotychczasową współpracę 
Składa Zarząd i członkowie 
Koła Pszczelarzy w Budzyniu 

W Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu znajduje 
się Galeria Sztuki, w której prezentowane są prace artystyczne uczniów 
oraz rodziców. Rozwój uzdolnień plastycznych uczniów oraz stworze-
nie kolekcji dzieł pod opieką Hanny Danielewicz stanowi możliwość 
rozwoju  i  kreowanie  talentów  kolejnych  pokoleń.  Przedstawiamy 
barwne prace w wykonaniu Patryka Gruszczyńskiego.

Gimnazjum 

Sztuka jest fantazją umysłu

Uczniowie Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu pod 
opieką Małgorzaty Jeska i Renaty Aniołek  po raz drugi wzięli udział w akcji 
wysyłania tradycyjnych listów i kartek z życzeniami z okazji świąt Bożego  
Narodzenia do ciężko chorych dzieci. Na stronie wwwmarzycielskapoczta.pl 
uczniowie zapoznali się z profilami chorych dzieci i wybrali adresy.
Nasze małe przesyłki niech będą wsparciem w walce z chorobą.  

Gimnazjum 

Marzycielska Poczta



6

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

XIX Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce 

Etap szkolny

                           Składam serdecznie podziękowania            
                         dla wszystkich mieszkańców  
                    osiedla Wierzbowego, którzy w dniu  
             wyborów samorządowych oddali na mnie 
swój cenny głos. 
Dziękuje za poparcie i zaufanie jakim obdarzyliście. 
Życzę wszystkim spokojnych i ciepłych świąt 
Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w 
Nowym 2015 roku. 

Radny Gminy Budzyń,  Mariusz Ajchsztet 

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2015 dla 

mieszkańców wsi Brzekiniec 
i Nowe Brzezno życzy

Radny Gminy Budzyń Józef Depta 

Gimnazjum 

Sukcesy w konkursach
Gimnazjum w Budzyniu pozwala 
uczniom rozwijać zainteresowa-
nia i umiejętności, których efekty 
możemy m.in. obserwować po-
przez odnoszone przez nich suk-
cesy w różnych konkursach. W 
tym roku szkolnym wielu uczniów 
brało udział w szkolnych konkur-
sach przedmiotowych, organizo-
wanych przez Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty. 
Tegoroczne konkursy przedmiotowe 
pokazały, że mamy zdolnych, ambit-
nych  gimnazjalistów  i  nauczycieli, 
którzy pracowali często dodatkowo 
z młodzieżą. I tak pierwszym sukce-
sem, jaki osiągnął Wiktor Nowacki 
z klasy I a jest zakwalifikowanie się 
do ostatniego etapu Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Fizyki 
(na zdjęciu poniżej). 

Wiktor  uzyskał  świetny  wynik  na 
konkursie  etapu  rejonowego  i  zdo-
był 48  z 50 punktów. Gratulujemy 
i życzymy zdobycia tytułu laureata. 

Przypomnimy  innym,  że  tytuł  lau-
reata w  przedmiotowym  konkursie 
wojewódzkim  powoduje  zwol-
nienie  z  części  egzaminu,  których 
zagadnienia  obejmuje  konkurs  i 
automatycznie  wynik  maksymalny 
z tej części egzaminu gimnazjalnego 
oraz  ocenę  celującą  z  przedmiotu. 
Kolejny  sukces  naszych  gimnazja-
listów:  Aleksandra  Kaczmarka  z 
klasy IIIc oraz Michaliny Nowak z 
klasy IIb  to zakwalifikowanie się do 
etapu  rejonowego  Wojewódzkiego 
Konkursu  Języka  Niemieckiego, 
który odbędzie się 23 stycznia 2015 
roku (na zdjęciu poniżej). 

Należy  także  wspomnieć  o  suk-
cesie Wiktorii Habet  z klasy  IIb, 
która  przeszła  do  rejonowego 
etapu  w  Wojewódzkim  Konkur-
sie  Języka  Polskiego.  Czeka  ich 
sporo  pracy,  ale  już  teraz  trzy-
mamy  kciuki  za  awans  do  etapu 
wojewódzkiego i gratulujemy już 
osiągniętych wyników.

Od dziewiętnastu lat konkurs 
ten cieszy się ogromnym za-
interesowaniem dzieci i mło-
dzieży. Jego głównym celem 
jest pogłębianie wiedzy wśród 
młodych Wielkopolan na te-
mat ich Małej Ojczyzny. 
Konkurs  również  rozwija  zain-
teresowania  regionem,  kształ-
tuje  poczucie  własnej  tożsa-
mości  i  postawę  patriotyczną, 
popularyzuje  kulturę  regional-
ną. Każdy  jego  uczestnik musi 
wykazać  się  ogromną  wiedzą 
historyczną, znajomością kultu-
ry ludowej, znajomością gwary 
wielkopolskiej, architektury, le-

gend, historią religii i zagadnie-
niami  związanymi  z  tematyką 
przyrodniczą.  Przeprowadzany 
jest w  czterech  etapach:  szkol-
nym,  powiatowym,  rejonowym 
oraz wojewódzkim. Tegoroczne 
eliminacje  szkolne  odbyły  się  
9  grudnia  2014r.  Zwycięzcami 
zostali: Wiktoria Zielińska,  Jo-
anna Bucholc, Krystian Ślesiń-
ski  oraz  Kinga  Romanowska. 
Będą reprezentować nasze gim-
nazjum  podczas  zmagań  etapu 
powiatowego,  który  odbędzie 
się  5  lutego 2015r. Opiekunem 
grupy uczestników jest Elżbieta 
Kurkowiak-Pauszek.

Gimnazjum 

Zostać przedsiębiorczym
„Spotkać się to początek, pra-
cować razem to sukces” (Hen-
ry Ford) – takie właśnie hasło 
przyświeca grupie uczniów 
klas pierwszych budzyńskiego 
gimnazjum (Wiktor Górzny, 
Klara Łukaszewicz, Wiktoria 
Wierzbińska, Wiktoria Zieliń-
ska, Julia Kossakowska, Sa-
manta Musiał, Daria Kubanek, 
Patryk Marek, Wojtek Kacz-
marek, Katarzyna i Karolina 
Szymanowicz), którzy podjęli 
działania związane z aktywo-
waniem sklepiku uczniow-
skiego w szkole pod nazwą  
„Szkolne ABC- tanio, zdrowo, 
kolorowo”. 
Program projektu poszerza  treści 

określone  w  podstawie  progra-
mowej dla gimnazjum, mających 
wzmocnić umiejętności i wiedzę 
uczniów w zakresie  kształtowa-
nia  postaw  przedsiębiorczych 
oraz  uwzględnia  wymagania 
programowe  przedmiotu  „Wie-
dza  o  społeczeństwie”,  tj.  życie 
społeczne,  podstawowe umiejęt-
ności życia w grupie, udział oby-
wateli w życiu publicznym, środ-
ki  masowego  przekazu,  udział 
obywateli  w  życiu  publicznym, 
wykorzystanie i tworzenie infor-
macji, praca i przedsiębiorczość. 
Opiekunem projektu jest nauczy-
ciel  historii  i  wiedzy  o  społe-
czeństwie  Elżbieta  Kurkowiak 
- Pauszek. 
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Uczniowie z Budzynia najlepsi   

Konkurs „Losy żołnierza...”
Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Uczniowie okazali serce 

Kiedy zbliżają się Święta Bożego Narodzenia stajemy się sobie bliż-
si, ofiarujemy dobre słowo, ciepło i serce. Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Budzyniu  zaangażowali się w sprawienie radości dzieciom 
z Domu Dziecka w Szamocinie. Zorganizowali zbiórkę zabawek, 
gier, maskotek, książek, przyborów szkolnych, odzieży i słodyczy.
Mamy nadzieję, że zebrane dary sprawią radość dzieciom i każdy z nich 
znajdzie coś dla siebie. Akcja przerosła nasze oczekiwania, po brzegi 
wypełniony bus odjeżdżał spod naszej szkoły. To znak, dowód na to, 
że  idea niesienia pomocy drugiemu człowiekowi  jest bliska uczniom 
naszej szkoły.
Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli swoje serca.

10 grudnia 2014 r. w ZSZ nr 6 
przy ul. Działyńskich w Pozna-
niu odbył się etap rejonowy XX 
Ogólnopolskiego Konkursu Hi-
storycznego im. Majora Marka 
Gajewskiego „Losy żołnierza i 
dzieje oręża polskiego w latach 
972-1514. Od Cedyni do Orszy”. 
W  konkursie  udział  wzięło  32 
uczniów  szkół  podstawowych 
(klasy 4-6) oraz 34 uczniów szkół 
gimnazjalnych  województwa 
wielkopolskiego.  Nad  przebie-
giem  konkursu  czuwała  komisja 
powołana  przez  Wielkopolskiego 
Kuratora  Oświaty  w  składzie:  st. 
wiz.  Jerzy Licki  –  przewodniczą-
cy, Grażyna Beata Augustin – ko-
ordynator  klas  wojskowych  w 
ZSTiO we Wrześni, Andrzej  Pia-
secki  –  koordynator  klas wojsko-
wych w ZSZ nr 6 w Poznaniu oraz 
kpt.  Robert  Ołoszewski  –  oficer 
WSzW w Poznaniu. Na podstawie 
sprawdzonych  testów  konkurso-
wych, komisja zakwalifikowała do 
finału  wojewódzkiego  6  uczniów 
szkół  podstawowych  oraz  26 
uczniów  gimnazjów,  którzy  osią-
gnęli minimum  80 % możliwych 

do  zdobycia  punktów. Doskonale 
spisali się uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. T. Kotarbińskiego w 
Budzyniu którzy, podobnie jak rok 
wcześniej, zajęli czołowe miejsca. 
W  kategorii  szkół  podstawowych 
do  finału  wojewódzkiego  zakwa-
lifikowali się:
1. Bartosz Repczyński SP Budzyń 
44 p./93,6%
2. Karol Nowacki  SP Budzyń  43 
p./91,5%
3. Dominik  Romanowski  SP Bu-
dzyń 42 p./89/4%
3. Piotr Wojtkowiak SP 1 Turek 42 
p./89/4%
4. Piotr Buczma SP Dominowo 41 
p./87,2%
5. Marta Strzelec ZS nr 2 Piła 39 
p./83%
Uczniowie  Szkoły  Podstawowej 
w  Budzyniu  przygotowali  się  do 
konkursu pod kierunkiem nauczy-
ciela  historii  Dariusza  Dudziaka. 
Finał  wojewódzki  odbędzie  się 
9  kwietnia  2015  roku.  Do  finału 
ogólnopolskiego,  który  odbędzie 
się w czerwcu w Warszawie, może 
zakwalifikować się po 2 uczniów z 
każdej kategorii wiekowej. 

 17  grudnia 2014 roku w Szkole 
Podstawowej im. T. Kotarbińskie-
go w Budzyniu odbył się próbny 
sprawdzian umiejętności uczniów 
klas VI.
Odbywał  się    on  według  nowych 
zasad zgodnych z wytycznymi okre-
ślonymi  przez  Centralną  Komisję 
Egzaminacyjną,  jakie  będą  obo-
wiązywały  w  kwietniu  2015  roku. 
Szóstoklasiści  pisali  test  podzielo-
ny na dwie części. Pierwsza z nich 
trwała  80  minut  i  sprawdzała  stan 
wiedzy  i  umiejętności  z  języka 
polskiego  oraz  matematyki.  Nato-
miast  po  20-minutowej  przerwie 

Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Próbny sprawdzian
uczniowie  przystąpili  do  drugiej 
części  sprawdzianu,  tym  razem  z 
języka  angielskiego.  Trwała  ona 
45 minut,  podczas  których ucznio-
wie  zmierzyli  się  z  różnorodny-
mi  zadaniami  sprawdzającymi 
umiejętności  zarówno  słuchania, 
jak  i  czytania  w  języku  obcym. 
Celami  przeprowadzenia  spraw-
dzianu były jak zwykle sprawdzenie 
przygotowania  do  sprawdzianu  po 
ukończeniu  szkoły  podstawowej, 
sprawdzenie  poziomu  wymaga-
nych umiejętności oraz wnioski dla 
uczniów  i  nauczycieli  do  dalszej 
pracy.

Wszystkim mieszkańcom gminy Budzyń 
serdeczne życzenia zdrowych, spokoj-
nych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
powodzenia w Nowym 2015 Roku

składa Dyrektor Gminnego Ośrodka 
                   Kultury w Budzyniu

                Marek Bocheński 
               wraz z pracownikami 
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To właśnie tego wieczoru Bóg rodzi się w człowieku

W nastroju wigilijnym
„Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie”

Podsumowanie konkursu
Czekając na zbliżające się święta 
Bożego Narodzenia i Nowy Rok 
żegnamy miniony czas i prze-
pełnieni nadzieją spoglądamy w 
przyszłość. Pragniemy przeżyć 
świąteczne chwile w pokoju i 
wzajemnej bliskości życząc sobie 
wszystkiego, co najlepsze. Boże 
Narodzenie to święta poprzedzo-
ne miłością wigilijnego wieczoru, 
czarem choinki i pięknej polskiej 
kolędy.
Z tej okazji uczniowie klas drugich 
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kotarbińskiego w Budzyniu przy-
gotowali  uroczysty  program  arty-
styczny  wprowadzający  uczniów, 

nauczycieli  i  zaproszonych  gości 
w  cudowny  nastrój  najpiękniej-
szych  świąt  w  roku.  Szkoła  roz-
brzmiewała  w  tym  dniu  ciepłem 
śpiewanych  przez  dzieci  kolęd  i 
recytowanych  wierszy.  Program 
został  przygotowany  przez  Annę 
Lisiecką,  Marlenę  Maczyńską  i 
Ewę Król.
Po  uroczystości,  dyrektor  szkoły 
Stanisław  Krumplewski  zaprosił 
wszystkich gości, nauczycieli oraz 
pracowników na spotkanie wigilij-
ne. Wszyscy ze wzruszeniem dzie-
lili  się  opłatkiem  i  składali  sobie 
życzenia  zdrowia,  serdeczności  i 
miłości.

Uczniowie z kółka przyrodnicze-
go Szkoły Podstawowej w Budzy-
niu  biorą udział  w konkursie or-
ganizowanym przez RDLP w Pile 
pt. „Na tropach przyrody”. 
Konkurs  polega  na  prowadzeniu 
obserwacji w terenie  od jesieni do 
wiosny.  Następnie  należy  z  prze-
prowadzonych  obserwacji  napisać 
pracę. Z naszej szkoły udział bierze 

Konkurs zorganizowany przez RDLP w Pile

„Na tropach przyrody”

11 uczniów, którzy podzieleni są na 
dwie  grupy  terenowe. Opiekunem 
szkolnym jest opiekun kółka przy-
rodniczego,  Elżbieta  Kalkowska 
a  opiekunem  terenowym  leśniczy, 
Witold Simiński. 
Młodzi  przyrodniczy  byli  już  na 
trzech  jesiennych  obserwacjach w 
lesie wraz z opiekunami. W stycz-
niu odbędzie się kolejne wyjście. 

16 grudnia br. w Nadleśnictwie 
Podanin odbyło się uroczyste pod-
sumowanie III edycji konkursu 
„Za kasztany i żołędzie wiedzy 
Ci przybędzie”. Pierwsze miej-
sce zajęła Szkoła Podstawowa  
Margonin z wynikiem 10176 kg. 
Uczniowie z Szkoły Podstawowej 
w Budzyniu  zajęli II miejsce uzy-
skując wynik  9579,50 kg. 
Tuż  za  nami  znalazła  się  Szkoła 
Podstawowa w  Stróżewie, z której 
dzieci zebrały 6908,8 kg kasztanów 
i żołędzi. Na spotkanie zaproszono 
z każdej szkoły najlepszego ucznia 
oraz  szkolnych  koordynatorów  i 
dyrektorów  szkół,  które  zdobyły 
pierwsze  trzy  miejsca.  Najlepszy 
uczeń z SP Budzyń, Nikodem Krzy-
kawski z klasy Ic, który zebrał 720 

kilogramów. Laureaci ze wszystkich 
szkół otrzymali z rąk nadleśniczego 
Nadleśnictwa  Podanin  pana  Jacka 
Kulpińskiego  atrakcyjne  rzeczowe 
nagrody.  Dla  wszystkich  uczniów, 
którzy zebrali przynajmniej 20 kilo-
gramów  Nadleśnictwo zafundowa-
ło  upominki, m.in. w  postaci  ksią-
żek. Trzy pierwsze szkoły otrzymały 
nagrody rzeczowe równoważne  ilo-
ściom zebranych kasztanów. Szkoła 
Podstawowa  z  Budzynia  otrzyma-
ła  sprzęt  komputerowy.  Ponadto 
uczniowie,  którzy  uzyskali  wynik 
95  kilogramów  lub  więcej  będą 
uczestniczyć w wycieczce „Zimowe 
dokarmianie zwierząt” (uczniowie z 
Budzynia wyruszą na nią 27 stycz-
nia 2015 roku). 

5 grudnia 2014  w Domu Kultury 
w Budzyniu  odbyło  się  przedsta-
wienie dla dzieci pt. „W pracowni 
Świętego Mikołaja”.  Scenografia, 
efekty  świetlne,  muzyczne,  sce-
nariusz  dialogów  oraz  wspaniałe 
stroje  naszych  aktorów  wprowa-
dziły  dzieci  oraz  obecnych  na 
przedstawieniu  rodziców  i  zapro-
szonych  gości  w  świat  niezwy-
kłych doznań kulturalnych. Dzieci 
przeniosły się do krainy bajki - do 
pracowni Mikołaja,  a  także  brały 
czynny  udział  w  przedstawieniu 
tańczyły,  śpiewały,  rozwiązywa-
ły  zagadki,  składały  wierszowa-
ne  zobowiązania.  Szkoda  tylko, 
że  bajki  tak  szybko  się  kończą... 
W dniach 11 i 12.12.2014 w Przed-
szkolu Samorządowym w Budzy-

niu  odbył  się  kiermasz  świątecz-
ny.  Dochód  ze  sprzedaży  ozdób 
wykonanych  przez  rodziców  jak 
również  pracowników przedszko-
la  został  przekazany  na  leczenie 
6-letniej  dziewczynki Marty  Sell. 
Kwota  jaką  udało  nam  się  uzbie-
rać to 7047,00 zł. Dziękujemy bar-
dzo  serdecznie  wszystkim  którzy 
przyłączyli  się  do  naszej  aukcji.  
W  minionym  tygodniu  w  przed-
szkolu  odbyły  się  spotkania  wi-
gilijne.    Przedszkolaki  tańczyły, 
recytowały  wierszyki,  śpiewały 
kolędy a rodzice z zachwytem po-
dziwiali  swoje  pociechy.  Także 
przedszkole  odwiedził  „Gwiaz-
dor” który przyniósł dzieciom nie-
spodzianki  -  co  wzbudziło  wiele 
pozytywnych emocji u dzieci.

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu 

Wizyta „Gwiazdora”
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Przedszkole Samorządowe w Wyszynach

Wigilia przedszkolna 
50-lecie pożycia małżeńskiego

Piękny jubileusz
W środę, 17 grudnia 2014r., w 
Przedszkolu Samorządowym 
im. Koziołka Matołka w Wyszy-
nach odbyła się tradycyjna wigi-
lia przedszkolna.
Na naszą uroczystość zaproszenie 
przyjęli: wójt Gminy Budzyń, pan 
Marcin  Sokołowski,  proboszcz 
Parafii  Wyszyny,  ksiądz  Bogdan 
Spychaj, sołtysi: pani Mariola Ki-
siel,  pan Tadeusz Grochowalski  i 
pan Wacław Pasch oraz  emeryto-
wani  i  obecni  pracownicy  nasze-

go  przedszkola  a  także  rodzice. 
Przedszkolacy,  wraz  ze  swoimi 
paniami,  przygotowali  program 
artystyczny,  który  udowodnił, 
że  Święta  Bożego  Narodzenia  to 
czas  wspaniały,  kiedy  witamy  na 
świecie Boże Dziecię, które zbawi 
świat.  Po  występach  przedszko-
laków  przyszedł  Gwiazdor,  który 
obdarował dzieci słodyczami. Po-
tem były życzenia, wspólne biesia-
dowanie. Pełni radości rozchodzi-
liśmy się do swoich domów.

Apel budzyńskiego Sztabu WOŚP
Sztab WOŚP w Budzyniu prosi mieszkańców gminy, handlow-
ców, rzemieślników i sympatyków Orkiestry ludzkich serc 
o pomoc w zgromadzeniu fantów na licytacje i loterię, które 
odbędą się 11 stycznia 2015 roku. Upominki można przekazać 

do Biblioteki Publicznej w GOK lub członkom Sztabu.

Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 
Roku 2015 wszystkim mieszkańcom wsi 
Wyszyny życzy Rada Sołecka i sołtys 
Tadeusz Grochowalski 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia serdeczne życzenia zdrowia, 
radości i spełnienia marzeń w nadchodzącym 
Nowym Roku 2015 mieszkańcom wsi Budzyń 
składa Rada Sołecka 
oraz sołtys wsi Budzyń Zenon Nowicki

Zdrowych, spokojnych świąt Bożego 
Narodzenia oraz pomyślności w 
nadchodzącym Nowym Roku 2015 
życzy sołtys Wsi Wyszynki i Niewiemko 
Mariola Kisiel

W dniu 12 grudnia 2014 r. w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego odbyła się 
uroczystość wręczenia medali „Za 
długoletnie pożycie małżeńskie” 
nadanego przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej. 
W  tym  roku  medalem  zostało  od-
znaczonych 9 par:
Janina i Stanisław Gadomscy
Elżbieta i Zygmunt Galasińscy

Maria i Longin Jankowscy
Sabina i Tadeusz Krajewscy
Zdzisława Teofil Kukla
Zofia i Bogdan Maczyńscy
Zofia i Leon Nadolińscy
Bożena i Mieczysław Okupniak
Aleksandra i Leonard Patelscy.
Wszystkim  jubilatom  serdecznie 
gratulujemy  i  życzymy  kolejnych 
wspólnie spędzonych lat.

Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego 2015 Roku dla 

wszystkich strażaków oraz ich rodzin życzy Ko-
mendant Gminny OSP druh Ludwik Soloch

Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, 
szczęśliwego Roku 2015 Roku oraz 

błogosławieństwa Bożego 
dla mieszkańców sołectwa, 

składa sołtys sołectwa Bukowiec 
Wacław Pasch wraz z Radą Sołecką  
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„Kombinatorzy” na wojażach 

Z kolędą w Niemczech

Gry towarzyskie ciągle cieszą 
się powodzeniem. Stanowią od-
prężenie i rozrywkę dla wielu 
osób. Na terenie naszej gminy 
nadal trwają turnieje gry kar-
cianej Bośka-Kop. 
W  październiku  odbył  się  drugi 
turniej  drużynowy  pod  patro-
natem  Przewodniczącego  Rady 
Gminy  p.  B.  Łaseckiego  gdzie 
triumfowała  drużyna  nr  2  –  W. 
Wierzbiński, A. Łukaszewski, R. 
Fiedorowicz i S. Mulik.
9.11.2014r.w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Budzyniu rozegrano 5 
Turniej  Indywidualny  w  którym 
pierwsze 3 miejsca zajęli R. Sta-
rosielec 558 pkt., J. Szejn 508pkt. 

Rozgrywki Bośka - Kop

Kolejne turnieje

T. Grill  490  pkt.  Sponsorem  pu-
charu był Stanisław Małofiej. 
14 grudnia 2014r. w Prośnie gra-
cze spotkali się na 6 Turnieju In-
dywidualnym. Tam najlepsze wy-
niki osiągnęli: A. Michor 573 pkt. 
R. Ksycki 499 pkt. A. Łukaszew-
ski  472  pkt.  Sponsorem  pucharu 
był sołtys wsi Prosna L. Sell. 
Po  sześciu  Turniejach  czołowe 
miejsca zajmują następujący gra-
cze:
A. Michor  2758 pkt.
A. Fiedorowicz  2648 pkt.
J. Polowy                 2634 pkt.
T. Zbączyniak         2562 pkt.  
J. Szejn    2555 pkt. 
T. Grill    2519 pkt.  

Wielkimi krokami zbliża się do 
nas radosny czas Świąt Bożego  
Narodzenia. Z tej okazji w wie-
lu miastach Europy odbywają 
się tradycyjne, bożonarodze-
niowe jarmarki. Dookoła czuć 
zapach suszonych pomarańczy, 
korzennego, grzanego wina i 
chociaż pogoda płata nam figle, 
a śnieg nie chce  spaść, to w każ-
dym zakątku ziemi czuć świą-
teczny nastrój.
Budzyńska  kapela  „Kombinato-
rzy”    postanowiła  być  dobrym 
duchem  tych  świąt  i  podzielić 
się  kolędowaniem  z  sąsiadami  , 
a  także  rodakami na emigracji w 
Niemczech.  Na  zaproszenie  In-
stytutu  Polsko  –  Niemieckiego, 
kapela  koncertowała  w  Berlinie. 
Nasi  muzycy  śpiewali  w  języku 
polskim, co bardzo spodobało się 
mieszkańcom  stolicy  Niemiec. 
Czas w Berlinie upłynął na muzy-
kowaniu oraz zwiedzaniu. 
Kolejnym  celem    Kolędników 
był Poczdam.  Po zeszłorocznym 

koncercie kapeli  można się było 
spodziewać  już  grupy  wiernych 
fanów.  Jakie  było  zaskoczenie 
muzyków,  gdy  okazało  się,  że 
mieszkańcy mają wypisane nawet 
ulubione  utwory  „Kombinato-
rów”, a scena na NeuerMarkt jest 
zarezerwowana dla nich na półto-
ragodzinny  koncert  !   W  trakcie 
występu  św.  Mikołaj  (w  tej  roli 
budzyński  satyryk  Mieczysław 
Góra) rozdawał publiczności pre-
zenty związane z naszą Gminą.
 Kapela tak bardzo przypadła by-
walcom jarmarku do gustu, że nie 
chcieli  jej wypuścić    - grali przy 
każdym regionalnym straganie, a 
gdy zatrzymali  się przy  rogalach 
zaśpiewali oczywiście o tych po-
znańskich, świętomarcińskich. 
Tak udane koncertowanie na dłu-
go  pozostanie  w  pamięci  kapeli, 
a  także  słuchaczy.  Muzycy  już 
tęsknią za tą atmosferą,  gorącym 
przyjęciem  i  obiecują,  że  wrócą 
tam za rok ! 

Honorata Struzik 
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13 grudnia 2014 r w Luboniu 
odbył się turniej młodzików w 
halowej piłce nożnej Mikołajki 
2014.  W turnieju wzięła udział 
drużyna Kłos Budzyń rocznik 
2002 i młodsi. 
Rozgrywki odbywały się w dwóch 
grupach  po  5  drużyn  w  każdej. 
Nasza  drużyna  fazę  grupową  za-
kończyła  na  pierwszym  miejscu 
wygrywając  wszystkie  mecze.  W 
meczu  półfinałowym  nasi  piłkarze 
pechowo  przegrali  1:2  z  drużyną 
Akademia  Piłkarska  Komorniki  i 

Turniej młodzików w halowej piłce nożnej w Luboniu

O krok od finału
pozostało walczyć w meczu o miej-
sce trzecie gdzie nie pozostawiliśmy 
złudzeń przeciwnikom wygrywając 
4:0 z Jedynką Luboń.  
Miłym akcentem turnieju było zdo-
bycie  przez  naszego  zawodnika 
Wojciecha Brychczyńskiego korony 
„Króla  Strzelców”.  Nasza  drużyna 
zagrała w składzie: Kacper Barczak, 
Mikołaj  Brychczyński,  Filip  Czer-
wiński,  Marcel  Jankowski,  Woj-
ciech Brychczyński, Adrian Banach, 
Dawid  Szpejer,  Patryk  Krysztko-
wiak i strzeliła łącznie 13 bramek. 

W środę, 10 grudnia, w holu 
Gminnego Ośrodka Kultury 
został zorganizowany wernisaż 
rocznego przeglądu Stowarzy-
szenia Plastyków „Azyl”. 
Wernisaż  miał  szczególną  opra-
wę;  z  jednej  strony  stawiło  się 
ponad  20  plastyków  za  całego 
regionu, w większości ze swoimi 
wybranymi  pracami,  zaprezen-
towanymi  w  czasie  przeglądu, 
z  drugiej  wernisaż  zaszczyciło 
wielu  honorowych  gości  –  wójt 
gminy Marcin Sokołowski, prze-
wodniczący  Rady  Gminy  Zenon 
Nowicki,  a  także  starosta powia-
tu  Julian  Hermaszczuk,  prze-
wodniczący Rady  Powiatu,  Piotr 
Jankowski,  radny  Rady  Powiatu 
Wojciech  Burzyński,  oraz  radny 
Wojewódzkiego  Sejmiku  Samo-
rządowego Jerzy Kado.
Przybyłych  artystów  i  gości  po-
witała  prezes  stowarzyszenia 
Janina  Sługocka  –  Janusz,  która 
zaapelowała  do  samorządowców 
i  gospodarzy  gmin  o  zrozumie 

Wernisaż Stowarzyszenia Plastyków „Azyl”

„Czas nie będzie czekał”

dla  twórców  i wsparcie dla nich. 
Jednocześnie  podkreśliła  znako-
mitą atmosferę, jaką dla artystów 
stworzyła gmina Budzyń. Przypo-
mnijmy,  że  artyści  ze  Stowarzy-
szenia wielokrotnie byli goszcze-
ni  na  terenie  naszej  gminy  oraz 
w  Ośrodku  Terapeutycznym  w 
Kamienicy,  gdzie  organizowano 
plenery. Prezes Sługocka – Janusz 
podkreśliła szczególne zasługi dla 
Stowarzyszenia  współorganiza-
torski  wernisażu  Anny  Zaranek, 
oraz wspierającego od lat działa-
nia Azylu Wojciecha Burzyńskie-
go. 
W części mniej oficjalnej zastały 
zaprezentowane  sylwetki  twór-
ców, działających w ramach Sto-
warzyszenia,  oraz  ich  wybrane 
prace. Mogliśmy obejrzeć zarów-
no  obrazy,  jak  i  prace  rękodziel-
nicze oraz rzeźby. Pośród innych 
miło było podziwiać prace dwóch 
artystek,  tworzących  na  terenie 
Budzynia:  Danuty  Gościńskiej 
oraz Marii Jabłońskiej.    
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Po raz pierwszy w historii Budzynia

Bożonarodzeniowe spotkanie na Rynku

W ciągu poprzednich 22 Fina-
łów WOŚP zebrała i przekazała 
na wsparcie polskiej medyny 
sumę ponad 590 mln PLN.
11  stycznia  2015  roku  wolonta-
riusze oznaczeni identyfikatorami 
będą zbierać pieniądze do puszek 
dla swych chorych kolegów oraz 
dla seniorów. 23 Finał poświęco-

Sztabu  budzyńskiego  dołączy 
także  Wyszyński  Dom  Kultury. 
Po  rocznej  przerwie  zapraszamy 
mieszkańców  gminy  na  Festyn 
Rodzinny  w  wyremontowanym 
Gminnym  Ośrodku  Kultury.  Li-
cytacje,  sprzedaż  losów,  „ser-
duszkowa”  kawiarenka.  Startuje-
my zaraz po spektaklu muzyczno 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  

Wkrótce XXIII Finał
ny jest zbiórce funduszy na zakup 
nowoczesnego  sprzętu  do  od-
działów  pediatrycznych,  onkolo-
gicznych  i  kardiochirurgicznych 
oraz dla podniesienia standardów 
opieki medycznej seniorów.
W  Budzyniu  kwestować  będzie 
54 wolontariuszy ze Szkoły Pod-
stawowej  oraz  Gimnazjum.  Do 

- tanecznym około godziny 17.15. 
Atrakcyjność licytacji zależeć bę-
dzie od ilości i jakości zebranych 
fantów - dlatego prosimy o prze-
kazywanie darów na loterię i licy-
tacje do Biblioteki w GOK.

Do miłego zobaczenia podczas 
Finału - Szefowa Sztabu  Aśka 

Wróblewska

Punktualnie o godzinie 14 w nie-
dzielę, 21 grudnia, na Rynku w 
Budzyniu rozpoczęło się wyda-
rzenie  bez precedensu w historii 
naszego regionu. Z inicjatywy 
Dziennego Domu Pomocy Spo-
łecznej oraz  Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej zorganizo-
wano bożonarodzeniowe spotka-
nie. Inicjatywę tę wsparli zarów-
no Wójt Gminy oraz samorząd, 
ksiądz proboszcz budzyńskiej 
parafii oraz Gminny Ośrodek 
Kultury. W przygotowania włą-
czyły sie zarówno lokalne firmy 
jak i osoby prywatne. Wspólnym 
wysiłkiem przygotowane wspa-
niałą ucztę, w której uczestni-
czyło wielu mieszkańców. 
Można by wymienić wiele rzeczy, 
których na budzyńskim Rynku nie 
było.  Być  może  pogoda  mogła-
by  być  lepsza,  chociaż  dla  wielu 
deszcz  nie  był  przeszkodą.  Na 
pewno  jednak  nie  zabrakło  tego, 
co  powinno  się  znaleźć  na  wigi-
lijnym  stole,  czyli  tradycyjnych 
wigilijnych  potraw:  barszczu, 
karpi,  kapusty  z  grzybami,  piero-

gów. Były także domowe wypieki 
i  jabłka,  podarowane  przez  jedną 
z firm. Był wspaniały  świąteczny 
nastrój,  który  tworzyło  zarówno 
dwóch  Mikołajów,  hojnie  obda-
rowujących  przybyłe  wraz  ro-
dzicami  dzieci,  jak  i  występy  na 
żywo wokalistek  i wokalistów  ze 
Studia Piosenki działającego przy 
budzyńskim GOK-u. Nie zabrakło 
także przedświątecznej atmosfery, 
którą  stworzyli  tłumnie  przybyli 
mieszkańcy  Budzynia  oraz  gmi-
ny,  których  przyciągnął  nie  tylko 
suto zastawiony stół, ale i potrzeba 
wspólnego  świętowania  narodze-
nia Pana Jezusa. I choć to pierwsze 
takie  spotkanie w  historii Budzy-
nia, to z pewnością nie ostatnie. 
Na  podsumowanie  tego  bożona-
rodzeniowego spotkania przyjdzie 
jeszcze czas, bo z pewnością trzeba 
będzie  podziękować  tym  wszyst-
kim,  którzy  ciężko  pracowali  by 
to  spotkanie  się  udało  i  żeby  dla 
wszystkich chętnych  starczyło  ja-
dła, teraz jednak prezentujmy foto-
reportaż z tego wydarzenia.  


