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Wszystkim mieszkańcom 
Gminy Budzyń 

życzymy wspaniałych świąt 
Bożego Narodzenia, spędzonych w ciepłej, 

rodzinnej atmosferze, 
szampańskiej zabawy sylwestrowej
oraz spełnienia wszystkich planów 

w nadchodzącym 

Nowym 2016 Roku!
Przewodniczący

Rady Gminy Budzyń

Zenon Nowicki
 

Wójt
Gminy Budzyń

Marcin Sokołowski
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Głównym tematem był budżet na 2016 rok   

Pracowały komisje  
W ostatnich tygodniach wie-
le pracy miały komisje Rady 
Gminy, których członkowie 
pracowali nad projektem bu-
dżetu Gminy Budzyń na 2016 
rok. Komisje spotykały się w 
dniach 2, 4, 8 i 14 grudnia.
W  dniu  2  grudnia  nad  projek-
tem  budżetu  pracowała  komi-
sja  rozwoju  gospodarczego  i 
finansów  razem  z  komisją  sta-
tutowo – samorządową, prawa i 
porządku publicznego. 
W  czasie  spotkania  omówio-
ny  został  projekt  wieloletniej 
prognozy  finansowej  Gminy 
Budzyń  na  2016  rok.  Omó-
wiono  także  projekt  budżetu 
Gminy  Budzyń  na  2016  rok. 
Radni  omówili  także  plan  fi-
nansowy  Gminnego  Zakładu 
Wodociągów  i  Kanalizacji  w 
Budzyniu  na  2016  rok.  Omó-
wiono  także  dochody  z  tytułu 
opłat  i  kar  za  korzystanie  ze 
środowiska  i plan wydatków w 
zakresie  ochrony  środowiska 
i  gospodarki  wodnej  na  2016 
rok.  Następnie  radni  zajęli  się 
projektem  budżetu  w  zakresie 
OSP  oraz  w  zakresie  pozosta-
łych wydatków dotyczących m. 
in. administracji  samorządowej 
i rządowej oraz wydatków fun-
duszu sołeckiego. 
4 grudnia spotkali  się członko-
wie  komisji  zdrowia,  oświaty, 
spraw socjalnych sportu  i  tury-
styki  oraz  komisji  rewizyjnej. 
W  tym  przypadku  radni  także 
zajęli  się  projektem  budżetu 
Gminy  Budzyń,  tym  razem  z 
zakresu  dotyczącego  gimna-
zjum,  pomocy  społecznej,  kul-
tury  i  sztuki,  bibliotek  i  sportu 
oraz  profilaktyki  i  ochrony 
zdrowia. 
W  dniu  8  grudnia  członkowie 
tych  samych  komisji  spotkali 
się  po  raz  kolejny.  Tym  razem 

przedmiotem obrad był  projekt 
budżetu z zakresu szkół podsta-
wowych, przedszkoli i Gminne-
go Zakładu Oświaty. 
14  grudnia  odbyło  się  ostatnie 
posiedzenie  komisji  przed  se-
sją  budżetowa, w  czasie  której 
spotkali się członkowie komisji 
rozwoju gospodarczego i finan-
sów z komisją  statutowo  -    sa-
morządową,  prawa  i  porządku 
publicznego. Cel tego spotkania 
było omówienie zadań inwesty-
cyjnych na 2016  rok oraz pod-
sumowanie prac nad budżetem, 
a  także  przejęcie  opinii  w  tej 
sprawie. Projekt budżetu został 
pozytywnie  oceniony  i  przeka-
zany  pod  obrady  sesji  budże-
towej,  która  odbędzie  się  29 
grudnia.  Zgodnie  z  projektem 
budżet po stronie dochodów zo-
stał  zaplanowany  na  kwotę  27 
milionów  94  tysiące  691  zło-
tych,  z  czego  dochody  bieżące 
stanowią  kwotę  26  milionów 
639  tysięcy  391  złotych,  co 
stanowi  98,32  proc.  dochodów 
ogółem. Natomiast  dochodowy 
majątkowe stanowią kwotę 455 
tysięcy 300 złotych, co stanowi 
1,68  proc.  dochodów.  Po  stro-
nie  wydatków  zaplanowany 
budżet stanowi kwotę 27 milio-
nów  267  tysięcy  179  złote  24 
grosze, z czego wydatki bieżące 
stanowią kwotę 22 miliony 783 
tysiące  430  złotych  24  grosze, 
co  stanowi  83,55  proc.  ogółu 
wydatków. Wydatki majątkowe 
stanowią  kwotę  4  miliony  483 
tysiące  794  złote,  co  stanowi 
16,45  proc.  ogółu  wydatków. 
Jak  z  tego  wynika,  planowa-
ny  deficyt  budżetowy  stanowi 
kwotę  172  tysiące  488  złotych 
24 grosze  i  zostanie on  sfinan-
sowany  z  tytułu  zaciągniętych 
pożyczek i kredytów.  

Za kwotę ok. 1500 złotych zakupiono i zamontowano na wzgórzu Okrę-
glik nowy maszt, który zastąpił  istniejący od  lat 80.  Jest  to pierwszy 
etap obchodów setnej roczny wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

11 grudnia 2015 r. synmbolicznie 
oddano do użytku dwie drogowe 
inwestycje na terenie naszej gmi-
ny. 
W  Budzyniu  zakończono  drugi 
etap prac związanych z moderniza-
cją  dróg  na Osiedlu Wierzbowym 
i  Osiedlu  Zielonym.  inwestycja 
ta  została  zrealizowana w  ramach 
zadania  pn.:  „Wzrost  bezpieczeń-
stwa  i  polepszenie  dostępności  do 
terenów  przemysłowych  w  Bu-
dzyniu  poprzez  przebudowę  dróg 
gminnych  przy  os.  Zielonym  i 
Wierzbowym  oraz  budowę  drogi 
nr  201517P”  współfinansowanego 
w  ramach  Narodowego  Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Cał-
kowity  koszt  inwestycji  to  kwota 
ponad 2,1 mln zł, z czego blisko 1 

Zakończył się także remont kapi-
talny  drogi  nr  1485P  Stróżewo-
Ostrówki-Prosna.  Remontowi 
podlegał  odcinek  z Ostrówek  do 
Prosny o długości 2,8 km. Całko-
wity koszt zadania to kwota blisko 
900 tys. zł. Natomiast wykonaw-
cą  prac  była  firma  Skanska  S.A. 
z Warszawy. Władze gminy oraz 
mieszkańcy  wyrażają  podzięko-
wanie  za  zrozumienie  potrzeb 
i  konieczności  modernizacji  tej 

mln zł  to kwota dofinansowania z 
NPPDL.  Długość  przebudowanej 
drogi  to 1,9 km, wybudowano lub 
przebudowano  ok.  1  km  chodni-
ków i ścieżek pieszo-rowerowych. 
Wykonawcą robót była firma ATA-
Technik  z  Budzynia.  Warto  pod-
kreślić,  że w  ramach  tego zadania 
wybudowano także odcinek nowej 
drogi wiodącej   w  kierunku  drogi 
numer 11, która w przyszłości bę-
dzie obsługiwać nowe tereny inwe-
stycyjne przy budzyńskiej obwod-
nicy. Miło  nam poinformować,  ze 
wiosną przyszłego roku rozpoczną 
się prace związane z budową nowe-
go zakładu produkcyjnego na  tym 
terenie.    O  szczegółach  będziemy 
informować na  łamach  Informato-
ra. 

drogi,  która  była  jedną  z  najgor-
szych na terenie powiatu, jej stan 
wręcz  uniemożliwiał  mieszkań-
com  tego  terenu  dojazd  do  cen-
trum  naszej  gminy.  Dziękujemy 
staroście  Julianowi  Hermaszczu-
kowi  za  wspieranie  współpracy 
pomiędzy powiatem i gminą oraz 
współudział finansowy przy reali-
zacji  tych  inwestycji  drogowych 
w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. 

Na wzgórzu Okręglik 

Nowy maszt flagowy

Finał kolejnych inwestycji 

Nowe drogi na Mikołaja
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Miód dla szkół i przedszkoli

Dar Koła Pszczelarzy
9 grudnia 2015 r. przedstawicie-
le Koła Pszczelarzy w Budzyniu 
przekazali na rzecz Gminy Bu-
dzyń 36 litrowych słoików mio-
du. Miód zostanie przekazany 
dla następujących jednostek na 
terenie Gminy Budzyń:
Przedszkole Samorządowe w Bu-
dzyniu - 7 szt.
Przedszkole Samorządowe w Wy-

szynach - 2 szt.
Niepubliczne  Przedszkole  „Mały 
Odkrywca” w Budzyniu - 2 szt.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej 
w Budzyniu - 5 szt.
Szkoła  Podstawowa  w  Budzyniu 
- 15 szt.
Szkoła Podstawowa w Wyszynach 
- 5 szt. 

Po latach przerwy wznowiło dzia-
łalność kino „Mewa” w Budzyniu. 
W niedzielę, 20 grudnia,  odbyło 
się uroczyste otwarcie oraz pierw-
szy seans w czasie którego zapre-
zentowano możliwości techniczne 
nowych urządzeń. 
Pokaz zaszczyciło wielu dostojnych 
gości, w tym starosta Powiatu Cho-
dzieskiego  Julian  Hermaszczuk, 
przewodniczący  Rady  Powiatu 
Chodzieskiego  Piotr  Jankowski,  a 
także  ksiądz  proboszcz  parafii  w 
Budzyniu  Marek  Piosik.  Wszyst-
kich  zebranych  przywitał  wójt 
gminy  Marcin  Sokołowski  oraz 
dyrektor GOK-u Marek Bocheński. 
W krótkim wystąpieniu wójt Soko-
łowski przypomniał, że uruchomie-
nie kina jest następnym krokiem w 
celu  zwiększenia  oferty  kulturalnej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Bu-
dzyniu, a stało się to możliwe dzię-
ki  przeprowadzonemu  w  ostatnich 
dwóch  latach  remontowi  budynku 
GOK.  W  tym  czasie  odnowiona 
została  także  sala  kinowa,  a  zakup 
sprzętu za kwotę prawie 500 tysię-
cy  złotych  umożliwia  obecnie wy-
świetlanie  filmów  w  najnowszych 

Symboliczne przecięcie filmowej kliszy

Kino „Mewa” znów działa
technologiach, w tym w wersji 3 D, 
a  także  transmisji multimedialnych 
z  czołowych  placówek  kultural-
nych naszego kraju, m.  in z Teatru 
Narodowego,  Filharmonii  Narodo-
wej  oraz  innych  placówek  kultury, 
co będzie mogło odbywa się drogą 
online.  Środki  na  zakup  aparatury 
pochodziły  z  dotacji  Polskiego  In-
stytutu Sztuki Filmowej.  Jej wyso-
kość wyniosła 250  tysięcy złotych, 
tj.  50  procent  kosztów,  pozostała 
część środków pochodziła z budżetu 
gminy. 
Kino „Mewa” w Budzyniu  jest  je-
dyną tego typu placówką w północ-
nej  Wielkopolsce  (poza  miastami 
powiatowymi),  w  której  regularnie 
wyświetlane  będą  najnowsze  prze-
boje światowego kina. Pierwsze se-
anse zaplanowano już w drugi dzień 
świąt  Bożego  Narodzenia. Aktual-
nych  informacji  można  szukać  na 
plakatach  oraz  na    dedykowanej 
stronie internetowej. 
Na zdjęciu – symboliczne otwarcie 
kina, taśmę filmową przecina pra-
cownik GOK-u, Andrzej Łukaszew-
ski, który przed laty wyświetlał filmy 
w starym kinie „Mewa”.  

Życzenia radosnych i pogodnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz wszelkiej 

pomyślności w Nowym Roku wszystkim 
mieszkańcom Nowego Brzeźna składa sołtys 

Józef Depta z Radą Sołecką.

Pod koniec bieżącego roku jed-
nostka OSP w Budzyniu wzbo-
gaciła się o nowy samochód typu 
lekkiego marki Ford. 
W  piątek,  18  grudnia,  na  terenie 
Międzynarodowych  Targów  Po-
znańskich  odbyła  się  uroczystość 
z udziałem Zarządu Wojewódzkie-
go OSP, Marszałka Województwa 
oraz zaproszonych gości, w czasie 
której samochód ten, wraz z  inny-
mi, przekazany został na rzecz stra-
żaków ochotników. 
Wartość pojazdu to około 170 tysię-
cy, z tego środki własne OSP to 30 
tysięcy (w tym są prywatne wpłaty 
osób  i  firm  - 
darczyńców, 
którzy wsparli 
naszą  jednost-
kę),  Gmina 
Budzyń udzie-
liła  wsparcie 
w  wysokości 
20  tysięcy 
złotych,  nato-
miast  reszta 
środków  po-
chodziła z do-

tacji  udzielonej  przez Urząd Mar-
szałkowski w Poznaniu oraz Zarząd 
Wojewódzki  OSP.  Samochód  ten 
będzie  służył  przede  wszystkim 
celom  ratownictwa  drogowego  po 
wyposażeniu w odpowiedni sprzęt. 
Na  koniec  roku  także  nasza  jed-
nostka OSP w Wyszynach wzbo-
gaciła  się  o  nowy  sprzęt  w  po-
staci  defibrylatora  wartości  ok.  8 
tysięcy złotych. Środki na  ten cel 
pochodziły z budżetu Gminy Bu-
dzyń  oraz  dotacji  na  utrzymanie 
Krajowego  Systemu  Ratowniczo 
- Gaśniczego.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Budzyniu i w Wyszynach 

Nowe zakupy
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Z życia gminy   

Narada sołtysów   
11 grudnia odbyła się narada sołty-
sów, w czasie której podsumowano 
wykonanie zadań finansowanych 
lub współfinansowanych z fundusz 
sołeckiego na 2015 rok. 
W czasie spotkania Wójt stwierdził, 
że  wykonanie  zadań  ze  środków 
roku bieżącego sięgnęło niemal 100 
procent planu. Omówił także zamie-
rzenia inwestycyjne na rok przyszły, 
w tym między innymi plany rozwoju 

sieci szerokopasmowego Internetu, a 
także    plany dotyczące utwardzania 
dróg  gruntowych  oraz modernizacji  
dróg  gminnych  z  materiału,  który 
Gmina Budzyń uzyskała w wyniku 
przekruszenia  gruzu  w  roku  bieżą-
cym. Wójt  poinformował,  że w  ra-
mach  tego  zadania  uzyskano  ok.3 
tysięcy  ton  materiału,  który  można 
wykorzystać  do  utwardzenia  kolej-
nych odcinków dróg gminnych. 

W czasie ostatniej sesji Rady Powiatu w dniu 16 grudnia Rada Powiatu 
w drodze uchwały przyjęła stanowisko następującej treści:

Stanowisko Rady Powiatu Chodzieskiego
Z dnia 16.12.2015 r. ws. skrzyżowania drogi Krajowej nr 11 z drogą po-
wiatową nr 1488P Wyszyny – Budzyń (ulica Dworcowa) w miejscowości 
Budzyń. 
W  trosce  o  bezpieczeństwo  mieszkańców  Powiatu  Chodzieskiego  oraz 
wszystkich uczestników ruchu drogowego korzystających z drogi Krajowej 
nr 11, która przechodząc przez cały obszar Powiatu Chodzieskiego jest jego 
główną i strategiczną arterią, Rada Powiatu Chodzieskiego popiera stano-
wisko  i wnioski mieszkańców  dotyczące  przebudowy  skrzyżowania  dro-
gi Krajowej nr 11 z drogą powiatową nr 1488P Wyszyny – Budzyń (ulica 
Dworcowa) w miejscowości Budzyń na rondo lub budowę w jego obrębie 
sygnalizacji świetlnej.
Problem bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym skrzyżowaniu był już w 
przeszłości wielokrotnie zgłaszany do zarządcy drogi krajowej tj. GDDKiA 
Oddział w Poznaniu  zarówno przez Wójta Gminy Budzyń  jak  i Komen-
danta Powiatowego Policji w Chodzieży. Ze statystyki Wydziału Prewen-
cji i Ruchu Drogowego KPP w Chodzieży wynika, że na przedmiotowym 
skrzyżowaniu, w latach 2005 – 2014, zanotowano 19 zdarzeń drogowych, w 
tym kilka ze skutkiem śmiertelnym. Od początku bieżącego roku GDDKiA 
informowała, że zadania do zostało wpisane do ogólnopolskiego planu robót 
pn. „Program Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych”. Do tej pory jednak nic w 
tej sprawie nie zostało zrobione. Według posiadanych, aktualnych informa-
cji GDDKiA niestety ostatnio wykreśliła to skrzyżowanie z listy tzw. miejsc 
niebezpiecznych w ciągu drogi Krajowej nr 11. 
Radni Powiatu Chodzieskiego uważają, że pomimo wprowadzenia w latach 
ubiegłych pewnych rozwiązań i zmian organizacji ruchu na całym odcinku 
obwodnicy miejscowości Budzyń, w związku z ciągle rosnącym natężeniem 
ruchu zarówno na drodze krajowej  jak  i powiatowej, konieczne są dalsze 
zmiany  poprawiające  bezpieczeństwo  użytkowników  ruchu  drogowego. 
Dlatego  sądzimy,  że  optymalnym rozwiązaniem byłaby przebudowa 
przedmiotowego skrzyżowania na rondo lub budowa przy nim sygna-
lizacji świetlnej. Zaproponowane rozwiązania naszym zdaniem w znaczący 
sposób  przyczynią  się  do  zmniejszenie  ilości  zdarzeń,  kolizji, wypadków 
drogowych w obrębie opisywanego, bardzo niebezpiecznego miejsca.
Rada Powiatu Chodzieskiego prosi o wnikliwe rozpatrzenie stanowiska oraz 
o pozytywne i zgodne z oczekiwaniami mieszkańców załatwienie powyż-
szego wniosku. 

Przewodniczący Rady Powiatu
Piotr Jankowski

Powyższe stanowisko Rady Powiatu zostało przekazane na ręce posłów, 
reprezentujących nasz region, a także na ręce właściwego ministra. 
Jako społeczeństwo Gminy Budzyń z uznaniem przyjmujemy inicjaty-
wę radnych Rady Powiatu i liczymy, że pomoże w doprowadzenie do 
szczęśliwego finału. 

Kolejne starania naszej gminy o 
pozyskanie środków w ramach 
programu rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogo-
wej na lata 2016 - 2019 zmierzają 
w dobrym kierunku. 
Z    opublikowanej  wstępnej    listy 
rankingowej Wojewody Wielkopol-
skiego, wniosek Gminy Budzyń na 
ponad 80 złożonych wniosków zna-
lazł się na bardzo dobrym, 8 miej-
scu.  Sukces  jest  tym większy,  gdy 
weźmie się pod uwagę, że wnioski 

o dofinansowanie złożyło 80 gmin, 
a do dalszego etapu zostało zakwa-
lifikowanych  41.  Świadczy  to  o 
dobrym  przygotowaniu  wniosku  i 
odpowiednim  wpisaniu  się  w  kry-
teria.  Po  zatwierdzeniu  listy  przez 
właściwego ministra będzie można 
przystąpić  do  realizacji  zadania. 
Wniosek dotyczy modernizacji od-
cinka drogi gminnej na długości ok. 
1 kilometra w Budzyniu, tj.  drogi w 
kierunku na Nowe Budy. 

W sprawie budzyńskiej obwodnicy    

Uchwała Rady Powiatu  

                   Zdrowych i wesołych Świąt! 
            Wszystkiego najlepszego 

w Nowym Roku. Niech Boże 
Dziecię wiele szczęścia 
Wam przyniesie - życzy 

sołtys wsi Brzekiniec 
Ludwik Soloch

Na horyzoncie  

Nowe środki na inwestycje   

Dla wszystkich strażaków 
i ich rodzin, wszystkiego 

najlepszego, dużo szczęścia 
i radości na Boże Narodzenie oraz na 

nadchodzący Nowy Rok 
życzenia składa 

Komendant Gminny OSP Ludwik Soloch

Spokojnych, pogodnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 

roku 2016 wszystkim mieszkańcom 
Gminy Budzyń 

życzy Dyrektor GOK Marek Bocheński 
wraz z pracownikami
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Systematycznie posuwają się prace przy przebudowie budynku 
byłej dyrekcji Kombinatu PGR przez ulicy Przemysłowej. W tym 
miejscu już w przyszłym roku będzie nowa siedziba Urzędu Gminy. 
Na koniec listopada zaawansowanie prac wynosi 50 procent w stosun-
ku  do  założeń.  Planowany  termin  zakończenia  przebudowy budynku 
to czwarty kwartał przyszłego roku. Generalnym wykonawcą prac jest 
firma Zen Dach z Budzynia. 

Nowa siedziba Urzędu Gminy   

Rośnie jak na drożdżach   

16 grudnia 2015 r. grupa dzieci z Przedszkola Samorządowego w Bu-
dzyniu,  złożyła  Wójtowi  Gminy  Budzyń  oraz  Sekretarzowi  Gminy 
Budzyń życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. 
Przedszkolaki wręczyli także przygotowane własnoręcznie kartki świą-
teczne oraz choinki na biurko.

Wizyta przedszkolaków w Urzędzie Gminy   

Życzenia od najmłodszych   

Wszystkim mieszkańcom Gminy Budzyń wspaniałych 
Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, 

rodzinnej atmosferze, szczęśliwych dni w nadchodzącym 
2016 roku oraz szampańskiej zabawy Sylwestrowej życzy

Przewodniczący Rady Powiatu Chodzieskiego 
Piotr Jankowski

Z okazji przypadającego 14 li-
stopada Światowego Dnia Se-
niora członkowie budzyńskiego 
koła Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów 
spotkali się 21 listopada w Re-
stauracji „Retro”.   
Wśród  zaproszonych  gości  byli 
między  innymi  przewodniczący 
Rady Gminy w Budzyniu Zenon 
Nowicki,  sekretarz  Gminy  Bu-
dzyń Bogusław Gniła, sołtys wsi 
Budzyń Maria  Jabłońska,  dyrek-
tor  Gminnego  Ośrodka  Kultury 
Marek Bocheński,  a  także  hono-
rowa  przewodnicząca  Zarządu 
Oddziału Rejonowego  w Budzy-
niu Teresa Janiszewska. 
Uroczystość  otworzyło  krótkie 
przemówienie  przewodniczącej 
Zarządu Oddziału Rejonowego  w 
Budzyniu Krystyny Przywarczak. 
Na  jej  ręce honorowi goście zło-
żyli  wiązanki  kwiatów  oraz  ży-

Ludzie „trzeciego wieku” świętowali w Budzyniu

Światowy Dzień Seniora
czenia adresowane do wszystkich 
seniorów.   
Przewodnicząca  koła  poinformo-
wała zebranych o nowoprzyjętych 
członkach,  w  roku  2015  szeregi 
organizacji  zasilili:  Aurelia  Ku-
backa,  Janina Sewerens, Teodora 
Nowak,  Benigna  Nawrocka,  Jó-
zef  Pieniążek,  Maria  Marciniak, 
Alicja Ksycka. A obecnym na sali 
członkom  koła,  którzy  przekro-
czyli wiek 80 lat, delegacja władz 
koła  wręczyła  okazjonalne  upo-
minki.  Byli  to:  Teresa  Janiszew-
ska,  Zofia  Ornoch,  Genowefa 
Binert, Halina Hagedorn,  Joanna 
Śleboda, Maria Szepszyńska. 
Spotkanie uświetnił recital zespo-
łu „Złoty  liść”. Po części oficjal-
nej i posiłku nastąpiła część mniej 
oficjalna,    czyli  zabawa  i  tańce, 
która  trwała  do  późnych  godzin 
wieczornych.            

Wszystkim sponsorom i przyjaciołom 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

Niepełnosprawnych w Budzyniu
Z okazji świat Bzoego Narodzenia, dużo zdrowia 

i pogody ducha oraz niezapomnianych chwil 
spędzonych w gronie najbliższych, 

Życzymy Państwu również tego, by nadchodzący 
Nowy 2016 Rok był czasem sukcesu i sprzyjał 

spełnieniu marzeń i realizacji planów 
Rodzice i dzieci Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

Niepełnosprawnych w Budzyniu 
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15 grudnia 2015 r. oddano do użytku plac zabaw w Sokołowie Budzyń-
skim. Całkowity koszt budowy placu zabaw to kwota 55 tys. zł z czego 
50  tys. zł przekazała firma Bro-Margo z Margońskiej Wsi, natomiast 
pozostała kwota pochodziła ze środków Gminy Budzyń. Obecne przy 
otwarciu placu zabaw dzieci otrzymały drobne,  świąteczne upominki 
od firmy Bro-Margo.

Sokołowo Budzyńskie 

Otwarcie placu zabawWYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Wójt Gminy Budzyń ogłosił publiczne przetargi ustne nieogra-
niczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudo-

wanych.

Przedmiotem przetargów są:
1. Działka nr 75 o powierzchni 900 m2 położona w miejscowo-
ści Wyszyny. Nieruchomość  stanowi własność Gminy Budzyń 
i zapisana jest w księdze wieczystej KW nr PO1B/00024698/3. 
Powyższa nieruchomość wolna jest od obciążeń. 
Cena wywoławcza nieruchomości: działki  nr 75 wynosi 
18.000,00 złotych netto   
Wadium – 1.800,00 złotych 
Do ceny sprzedaży nieruchomości (działki) uzyskanej w wyniku 
przetargu będzie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawnymi.
Przetarg  odbędzie się w dniu 29 stycznia 2016 r. o godz. 1000 w 
Urzędzie Gminy w Budzyniu przy ul. Lipowej nr 6, pokój nr 1.    

2. Działka nr 95 o powierzchni 893 m2 położona w miejscowo-
ści Wyszyny. Nieruchomość stanowi własność Gminy Budzyń 
i zapisana jest w księdze wieczystej KW nr PO1B/00024698/3. 
Powyższa nieruchomość wolna jest od obciążeń. 
Cena wywoławcza nieruchomości: działki  nr 95 wynosi 
18.000,00 złotych netto   
Wadium – 1.800,00 złotych 
Do ceny sprzedaży nieruchomości (działki) uzyskanej w wyniku 
przetargu będzie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawnymi.
Przetarg  odbędzie się w dniu 29 stycznia 2016 r. o godz. 1200 w 
Urzędzie Gminy w Budzyniu przy ul. Lipowej nr 6, pokój nr 1.    

Zgodnie  z  wydanymi  decyzjami  o  warunkach  zabudowy  po-
wyższe  nieruchomości  przeznaczone  są    pod  zabudowę miesz-
kaniową  jednorodzinną. Nieruchomości położone  są w pobliżu 
centrum wsi. Posiadają możliwość przyłączenia do sieci wodo-
ciągowej, kanalizacyjnej i energetycznej.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, 
które  wpłacą   wadium w  podanych  wysokościach w  gotówce 
na  konto Gminy Budzyń Nr 26 8945 0002 2600 0101 2000 
0070 Banku Spółdzielczego Chodzież Oddział w Budzyniu naj-
później do dnia 25 stycznia 2016 r. z dopiskiem „przetarg na 
działkę nr ….. Wyszyny”.
Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mo-
gła ustalić jej wpływ na konto Gminy Budzyń w podanym wyżej 
terminie.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny.
Powyższe ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy Budzyń,  sołectwa Wyszyny,  opublikowane  na 
stronie internetowej urzędu, w BIP oraz w prasie lokalnej. 
Szczegółowych informacji o nieruchomościach będących przed-
miotem sprzedaży i warunkach przetargów można uzyskać w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Budzyniu (pokój nr 7) lub telefonicznie 
67 2843 370 wew. 28, jak również na stronie internetowej www.
budzyń.pl
          
 

WÓJT GMINY BUDZYŃ
       
 /-/ Marcin Sokołowski

Budzyń, dnia 18 grudnia 2015 r.

Szkoła Podstawowa w Wyszynach

Świąteczne warsztaty
Okres przedświąteczny jest 
wspaniałą okazją do miłego 
spędzenia czasu. W Szkole Pod-
stawowej w Wyszynach stara-
jąc się wykorzystać ten czas jak 
najlepiej, proponujemy naszym 
uczniom i ich rodzicom wiele 
różnych form zajęć popołudnio-
wych. 
W tym roku zorganizowaliśmy m. 
in. warsztaty rodzinne z wykony-
wania  ozdób  choinkowych    oraz 
wspólne  pieczenie  pierników. 
Tworzenie  bombek  wymagało 
od  uczestników    nieco  wolnego 
czasu, dużo chęci i wiele cierpli-
wości.  Wszyscy  biorący  udział 

w  zajęciach  zrobili  bardzo  cie-
kawe  bombki,  które  zachwycały 
precyzją wykonania  i  ciekawymi 
pomysłami.  Ozdoby  przystroiły 
szkolną  choinkę,  o  co  zadbały 
panie  Magdalena  Thom  i  Mag-
dalena  Geisler  –  pomysłodaw-
czynie  warsztatów.  Pieczenie 
pierników  odbyło  się  15  grud-
nia.  Dzień  wcześniej  uczniowie, 
pod  czujnym okiem pani Doroty 
Jelińskiej,    przygotowali  ciasto. 
Efektem  „słodkiej  pracy”  były 
stosy  pierników,  którymi  dzieci 
częstowały  swoich  bliskich  oraz 
nauczycieli. Zajęcia wprowadziły 
nas w magiczny, świąteczny czas. 
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Prezydent RP odznaczył małżeństwa 

„Złote” pary uhonorowane

Zdrowych, wesołych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia, niech będą one okazją 
do zadumy, ale i radości z rodzinnego spotkania. 

Niech przyniosą wytchnienie od codziennych zmagań 
i trosk;  oby magia Bożego Narodzenia przetrwała 

w nas jak najdłużej!Magicznych Świat Bożego 
Narodzenia dla Wójta Gminy Budzyń życzy 

Prezes Koła Pszczelarzy Romuald Komorowski 
wraz z członkami 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy 
wszystkim mieszkańcom Prosny 

najlepsze życzenia. Niech ten szczególny 
okres będzie dla wszystkich czasem zadumy, 

wyciszenia,wypoczynku i prawdziwej radości. 
Dziękujemy za wszelką pomoc udzieloną dla wsi 

Prosna w 2015 roku i życzymy 
aby Nowy Rok 2016 był pełen optymizmu, wiary, 

szczęścia i powodzenia. 
Sołtys Halina Laskowska wraz z Radą Sołecką 

W piątek, 18 grudnia 2015 r., 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w 
Budzyniu odbyła się uroczystość 
przyznania ,,Medalu Za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie”. 
W czasie uroczystości 9 par małżeń-
skich, które mają za sobą pół wieku 
wspólngo pożycia,  zostało  odzna-
czonych „Medalem Za Długoletnie 
Pożycie  Małżeńskie”,  nadanym 
przez Prezydenta  Rzeczypospolitej 
Polskiej.  Pan  Prezydent  nadaje  to 
odznaczenie  tym  parom  małżeń-
skim,  które  przeżyły  w  zgodnymi 
trwałym  związku  małżeńskim  co 
najmniej 50 lat. Jest to dowód uzna-
nia  państwa  dla  trwałości  związku 
małżeńskiego i rodziny. W tym roku 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
przyznał  ,,Medal  Za  Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie” następującym 

parom  małżeńskim,  zamieszkałym 
na terenie  Gminy Budzyń. 
1.  Pelagia i Władysław Cybulscy z 
Budzynia
2.  Kazimiera i Wła-
dysław Derdzińscy z 
Podstolic
3.    Barbara  i  Józef 
Janiszewscy  z  Bu-
dzynia
4.   Janina i Włodzi-
mierz  Kabat  z  Bu-
dzynia
5.   Genowefa  i Sta-
nisław  Kaczmarzyk 
z Budzynia
6.    Krystyna  i  Ger-
hard Kubaccy z Bu-
dzynia
7.    Helena  i  Cze-
sław  Ławniczak  z 

Budzynia
8.    Stanisława  i Alfred  Polcyn    z 
Prosny
9.   Teresa i Zdzisław Ratajewscy z 
Budzynia
Zgoda, praca i wspólne zrozumienie 
to  tak  naprawdę  cała  tajemnica  - 
wyjaśniają zgodnie jubilaci - Oczy-
wiście  przez  cały  ten  czas  bywały 

różne momenty, jednak dzięki temu, 
że jedno drugiemu ustępowało mo-
żemy szczerze powiedzieć, że przez 
całe  nasze  małżeństwo  jesteśmy 
szczęśliwi. Wszystkim młodym  lu-
dziom, którzy dopiero wchodzą na 
nową drogę życia życzymy, aby się 
kochali...  to  tak  naprawdę  wystar-
czy.  

6 grudnia 2015 roku Rada Ro-
dziców Przedszkola Samorządo-
wego im. „Koziołka Matołka” w 
Wyszynach, przy współpracy z 
pracownikami placówki zorga-
nizowała kiermasz bożonarodze-
niowy.
Dochód  zostanie  przeznaczony  na 
rzecz dzieci z naszego przedszkola. 
Rodzice bardzo się postarali i przy-
gotowali  wiele  ozdób  świątecz-
nych. Większość  rodziców  wzięła 
aktywny  udział  w  kiermaszu  za 
co  serdecznie  im  dziękujemy. 
Podziękowania  kierujemy  też  do 

Wyszyny 

Kiermasz bożonarodzeniowy w przedszkolu
zespołu TOLIJA za to, że poświęcił 
swój czas, aby umilić naszą imprezę. 
Dziękujemy też Weronice Łuczak i 
Mikołajowi Janickiemu za pięknie 
zaśpiewane  kolędy.  Przcownicy 
naszego przedszkola, wraz z rodzi-
cami  przygotowali  przedstawienie 
o  przygotowaniach  Mikołaja  do 
świąt.  Dziękujemy  wszystkim  za 
zaangażowanie,  a  pani  Karolinie 
za  koordynację  przedsięwzięcia.  
Szczególne podziękowania kieruje-
my do wszystkich, którzy zechcieli 
przyjść  i  zakupić  przygotowane 
ozdoby.
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Piękna jest miłość w Święta, 
ciepłe są myśli o bliskich. 

Niech pokój, miłość i szczęście 
otoczy Was wszystkich. 

Niech blask choinki rozświetla drogę 
na cały Nowy Rok, czego życzy

Sołtys Maria Jabłońska 
i Rada Sołecka   

7grudnia 2015 roku, grupa 
uczniów budzyńskiego gimna-
zjum, zainteresowana edukacją 
ekonomiczną, złożyła wizytę w 
siedzibie w Banku Spółdzielczego 
w Budzyniu. 
Celem  tej  niecodziennej  wizyty 
było  zapoznanie młodzieży  z dzia-
łalnością  placówki  oraz  promowa-
nie  dobrych  nawyków  w  zakresie 
oszczędzania  i  przedsiębiorczości. 
Młodzież przywitała Dyrektor Ban-
ku  Spółdzielczego  w  Budzyniu, 
Barbara Ksycka. Zakres usług ofe-
rowanych  przez  bank  przybliżyła 
uczniom  pracownica  Banku,  Ewa 
Nochowicz. Zachęciła również mło-

dzież  do  systematycznego  oszczę-
dzania  i  lokowania  pieniędzy  na 
koncie  SKO  oraz  na  specjalnych 
kontach  oszczędnościowych,  przy-
gotowanych  właśnie  dla  młodych. 
Finansowa  edukacja  młodzieży  to 
wspaniałe,  ale  i  ambitne  zadanie. 
Warto  promować  wśród  nich  ideę 
mądrego gospodarowania pieniędz-
mi,  gdyż  z  pewnością  zaowocu-
je  to  w  przyszłości  rozważnymi  i 
trafnymi  decyzjami  finansowymi. 
Na  zakończenie  spotkania  każdy 
uczestnik wyprawy do banku, której 
inicjatorem była Karolina Małofiej, 
otrzymał drobny upominek.

Gimnazjaliści z wizytą w Banku Spółdzielczym

Promowanie oszczędności
Gimnazjaliści z Budzynia dla przedszkolaków

„Czerwony kapturek” 
Wtorkowe przedpołudnie, 8 
grudnia br.przyniosło miłą nie-
spodziankę dla trzech grup pię-
ciolatków z Przedszkola Samo-
rządowego w Budzyniu, ponieważ 
miały one okazję obejrzeć przed-
stawienie teatralne w wykonaniu 
grupy uczniów z kl. III cz Gimna-
zjum im. Powstańców Wielkopol-
skich w Budzyniu. 
Młodzież  pod  kierunkiem  p.  Ka-
roliny Małofiej  wcieliła  się  w  role 
postaci z bajki pt. „Czerwony Kap-
turek”.Na  przedszkolnej  scenie 
wystąpili:  Karolina  Kryger  w  roli 
narratora, Natalia Rewers jako tytu-
łową postać, Marta Rewers grającą 
babcię  ,  MagdalenaParzybut  wcie-
lającą  się  w  rolę  mamy  Kapturka, 
Mateusz Hoehle jako zły wilk oraz 
Eryk  Gruszczyński,  prezentujący 
widowni postać gajowego. Każdy z 
tych uczniów wykazał się niezaprze-
czalnie dużą odwagą, a także nakła-
dem  sił  włożonych  w  inscenizację 
baśni Charles’a Perraulta, uwielbia-

nej  przez miliony  dzieci  na  całym 
świecie. Przygotowana inscenizacja 
baśni  to  opowieść  o  dziewczynce, 
która lubiła chodzić własnymi ścież-
kami  i  której  pomysły  nie  zawsze 
okazywały  się  najlepsze.  Teatrzyk 
przestrzegał przed zbytnią ufnością 
wobec  nieznajomych  oraz  przed 
zgubnym skutkiem niesłuchania rad 
rodziców. Przedszkolaki były zacie-
kawione przebiegiem całego spekta-
klu i z zapartym tchem śledziły losy 
bohaterów. Jednakże z największym 
zainteresowaniem  dzieci  śledziły 
poczynania wilka i gajowego. Dzie-
ci  były  zachwycone,  zwłaszcza,  że 
bajkę, która jest im już dobrze zna-
na, mogły zobaczyć w innej odsło-
nie.Występ  bardzo  im  się  podobał, 
dostarczył bowiem wiele radości, o 
czym  świadczyły  gromkie  brawa.
Nasi  gimnazjaliści  udowadniają  po 
raz kolejny, że w prosty sposób moż-
na  zaangażować  się  w  różnorodne 
inicjatywy, nawet poprzez kreatyw-
ne formy artystyczne.

Uczniowie z wizytą w Wągrowcu

Muzealne lekcje
W miniony czwartek 10 grud-
nia br. uczniowie klas IV a i IV b 
Szkoły Podstawowej im. T. Ko-
tarbińskiego w Budzyniu wraz z 
wychowawcami spędzili czas nieco 
inaczej niż na co dzień, bowiem 
opuścili szkolne mury, by wybrać 
się na dwie lekcje muzealne, które 
poprowadzili pracownicy Mu-
zeum Regionalnego w Wągrowcu.
Pierwsza  lekcja  dotyczyła  tradycji 
świąt Bożego Narodzenia, które nie-
bawem będziemy przeżywać. Wszy-
scy mieli okazję dowiedzieć się nieco 
więcej  na  temat  pochodzenia wielu 
świątecznych zwyczajów, np. dlacze-
go dzielimy się opłatkiem, wkładamy 
sianko pod obrus czy  jemy ryby;od 
kiedy ubieramy choinki w Europie i 
w Polsce, czy też kim byli kolędnicy, 
a także jakie prezenty dostawały daw-

niej dzieci od św. Mikołaja. Każdy z 
uczestników  lekcji  mógł  zobaczyć 
także jak dawniej wyglądał wigilijny 
stół na wsi na przykładzie ekspozycji 
w tzw. „chacie rybaka”.
Druga lekcja przenosiła nas również 
w  czasie,  ale  ty  razem  uczniowie 
zgłębiali  tajniki medycyny  ludowej, 
która opierała się głównie na wyko-
rzystaniu  rozmaitych ziół  i  ich wła-
ściwości  leczniczych.  Jednak o  zio-
łach była nie tylko mowa. Można je 
było zobaczyć, powąchać i dotknąć. 
Podczas  części  warsztatowej  lekcji 
każdy uczeń rozwiązywał krzyżów-
kę dotyczącą wiedzy zielarskiej oraz 
mógł  sam  przygotować  miksturkę 
na  ból  dziąsła,  brzucha  czy  głowy 
według  podanych  przez  specjalistę 
receptur.  
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Gimnazjum w Budzyniu 

Kabaret „Co NieCo” w akcji

Spokojnych i Radosnych 
Świąt Boże Narodzenia oraz 
szczęśliwego Nowego Roku 

2016 wszystkim mieszkańcom 
sołectwa Bukowiec życzy: 
sołtys Wacław Pasch wraz 

z Radą sołecką

Po raz pierwszy poza murami 
szkoły udało się zorganizować 
występ Szkolnego Kabaretu „Co 
NieCo”, który odbył się dnia 11 
grudnia br. o godzinie 18.00 w 
Domu Kultury w Budzyniu. 
Młodzi,  kreatywni  kabareciarze, 
będący na co dzień uczniami Gim-
nazjum im. Powstańców Wielkopol-
skich w Budzyniu, przyciągnęli do 
sali kinowej całkiem sporą publicz-
ność,  której  przedstawili  program 
zatytułowany  „GIM”.  Udowodni-
li  swym  występem,  że  zasługują 
na  miano  Genialnej  Intelektualnie 
Młodzieży,  bowiem  półtoragodzin-
ny  program  artystyczny  pokazał 
publiczności,  jak  wielkie  pokłady 
energii i pomysłów w nich drzemią. 
Zaprezentowany program okazał się 
zabawną  kompilacją  skeczy,  pio-
senek  i  układów  tanecznych,  które 
przypadły  budzyńskim widzom  do 

gustu.  Skeczami  takimi  jak Kultu-
ra narodowa, Żaba, Wywiadówka, 
Potyczki na sarkazmy czy Żywot 
szkolny  zdobyli  serca  publiczności. 
Młodzi aktorzy zagrali brawurowo, 
wywołując salwy śmiechu. Pomimo 
pochmurnego dnia, na twarzach wi-
dzów rysowały się  tylko uśmiechy. 
Zgromadzona  publiczność  tak  do-
brze  się  bawiła,  że  gromkimi  bra-
wami  poprosiła  o  bisowy  występ. 
Publiczność  była  zachwycona,  nie 
tylko  beztrosko  spędziła  piątkowe 
popołudnie, ale również utwierdziła 
się  w  przekonaniu,  że  warto  mieć 
dystans do siebie i otaczającego nas 
świata.
Cieszymy się, że ten występ spotkał 
się  z  tak  dużym  zainteresowaniem 
widzów.  Grupę  kabaretową  „Co 
NieCo”  pod  kierunkiem  Karoliny 
Małofiej tworzy 23. uczniów, którzy 
od  samego  początku  niesamowicie 

zaangażowali  się w  przygotowanie 
tego  programu  artystycznego.  Na-
leżą  do  niej:  Ajchsztet  Olaf,  Bed-
narek  Zuzia,  Bruszyńska  Magda, 
Bucholc  Joanna,  Chudy  Kacper, 
Czypionka Martyna, Duda Mateusz, 
Galon Marcin, Górna Kamila, Gro-
chowalski Patryk, Hoehle Mateusz, 
Janiszewski Jakub, Kabat Mateusz, 
Kaczmarek  Wojtek,  Kędzierska 
Julia,  Kin  Aleksandra,  Krawczyk 
Anna,  Księżniakiewicz  Dawid, 
Sempołowicz  Gosia,  Studniewska 
Ola, Szczurek Klaudia, Wasil Miko-

łaj i Wojciechowska Maria.
Bardzo  dziękujemy  wszystkim  za 
przybycie,  brawa  i  pozostajemy w 
nadziei, że jeszcze nie raz będziemy 
mogli  się  zaprezentować.  Składa-
my  także  ogromne  podziękowania 
Pani  Renacie Aniołek  za  pomoc  i 
współpracę  przy  przygotowaniu 
programu, Dyrektorowi Domu Kul-
tury  w  Budzyniu,Panu  Markowi 
Bocheńskiemu za udostępnienie sali 
oraz Marcinowi Wojtkowiakowi za 
pomoc techniczną przy realizacji na-
szego występu.!  

Przedszkole w Wyszynach 

Opłatek i kolędy 
Boże Narodzenie to chyba naj-
bardziej wyczekiwane święta w 
roku. Już wiele dni wcześniej z 
radością myślimy o uroczystewj 
wigilijnej wieczerzy w gronie 
najbliższych. 
Boże Narodzenie  to czas niezwy-
kły. Jest w nim coś magicznego, ja-
kiś urok, czar, za którym człowiek 
tęskni  i  który  chciałby  zatrzymać 
na cały rok. W oczekiwaniu na ten 
niezwykły  czas w  przedszkolu w 
Wyszynach 18 grudnia 2015 roku 

zorganizowaliśmy  przedszkolną 
wigilię.  Dzieci,  wraz  z  paniami, 
przygotowały  jasełka,  na  które 
zaprosiły gości i rodziców. Był to 
czas  śpiewania  kolęd,  dzielenia 
się opłatkiem i składania sobie ży-
czeń świątecznych. Nie mogło za-
braknąć spotkania z Gwizadorem, 
który wręczył dzieciom paczki ze 
słodyczami.  Uroczystość  zakoń-
czyła  się  wspólnym  poczęstun-
kiem przygotowanym przez nasze 
drogie mamy.

Szkoła Podstawowa w Wyszynach 

Świąteczne czytanie 
21 grudnia w Szkole Podstawowej 
w Wyszynach odbyły się zajęcia 
otwarte pt. „Legenda św. Miko-
łaja”. 
Polegały  one  na  wspólnym  czyta-
niu książek o tematyce świątecznej. 
Wzięli  w  nich  udział  uczniowie  z 
klas II i ich rodzice. Dzieci obejrzały 
prezentację dotyczącą św. Mikołaja, 
słuchały  opowiadań  i wierszy  czy-
tanych  przez    zaproszonych  rodzi-
ców oraz nauczyciela bibliotekarza, 

wspólnie  śpiewały  piosenki  świą-
teczne.  Na  zakończenie  wszyscy 
wzięli udział w świątecznym quizie. 
Głównym celem spotkania była pro-
mocja czytelnictwa, rozwijanie zain-
teresowań czytelniczych oraz zwró-
cenie uwagi na ważną rolę rodziców 
w procesie kształtowania nawyków 
czytelniczych  najmłodszych  dzieci. 
Zajęcia przebiegały w miłej atmos-
ferze i wprowadziły nas w świątecz-
ny nastrój. 
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Szkoła Podstawowa w Wyszynach 

Odnawialne źródła energii

Wzorem lat poprzednich i w 
tym roku szkolnym przystąpili-
śmy do  programu „Akademia 
Bezpiecznego Puchatka”.  
Wychowawcy  klas  I  realizowali 
program poprzez prowadzenie za-
jęć  dotyczących  bezpieczeństwa 
na  podstawie  otrzymanych  przez 

Dzięki firmie EDP Rrenewables 
dzieci z klas III I IV miały okazję 
odbycia podróży po świecie odna-
wialnych źródeł energii.
Wraz z Patryczkiem Promyczkiem, 
Jagodą  Wodą,  Lolkiem  Wiatrol-
kiem,  Jankiem Wulkankiem, Basią 
Biomasą  oraz Witkiem  Pożytkiem 
poznawali  sposoby  wykorzystania 
energii  słonecznej,  hydroenergii, 
energii wiatrowej. 
Dowiedzieli się, że za pomocą ciepła 

pochodzącego z wnętrza ziemi wy-
twarzana jest energia geotermalna i 
służy  ona  do  produkcji  prądu  oraz 
że ciepło pochodzące z wnętrza zie-
mi  jest  niewyczerpalnym  źródłem 
energii. Dzieci rozmawiały również 
o zanieczyszczaniu naszej planety i 
korzyściach  płynących  z  recyklin-
gu. Wszyscy uczniowie byli bardzo 
aktywni,  chętnie  odpowiadali  na 
zadawane  pytania,  uczestniczyli  w 
proponowanych doświadczeniach. 

Szkoła Podstawowa w Wyszynach

Jak unikać zagrożeń 
szkołę materiałów edukacyjnych. 
Tematyka lekcji dotyczyła sposo-
bów  unikania  zagrożeń  podczas 
drogi  do  szkoły,  w  szkole  i  w 
domu. Aby  utrwalić  wiadomości 
zdobyte podczas tych zajęć, dzie-
ci  rozwiązały  Ogólnopolski  Test 
Wiedzy o Bezpieczeństwie. 

Z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia serdeczne życzenia 

zdrowia, radości i spełnienia marzeń 
w nadchodzącym Nowym Roku 2016 

mieszkańcom wsi Wyszyny 
składa Rada Sołecka oraz sołtys wsi 

Joanna Czekalska

W poniedziałek 7 grudnia w Szko-
le Podstawowej w Budzyniu od 
samego rana panowała wyjątko-
wa atmosfera. Wszystko za spra-
wą mikołajek, które przypadały 
dzień wcześniej. 
Z tej okazji tradycyjnie tuż przed go-
dziną 8:00 rano przewodnicząca sa-
morządu w imieniu całej społeczno-
ści  uczniowskiej  zapaliła  światełka 
choinkowe w holu głównym szkoły. 
Ten symboliczny gest oznacza, że na 
dobre można  już poczuć zbliżające 
się wielkimi krokami święta Bożego 
Narodzenia.  Kilka  słów  skierował 
do  uczniów  również  dyrektor  Da-
riusz Dudziak.
Chwilę  później  uczniowie  zebrali 
się w sali gimnastycznej, aby wziąć 
udział w mikołajkowym koncercie. 
Artystami byli uczniowie klas  IV  i 
V,  którzy  przypomnieli  znane  i  lu-
biane kolędy. Wszyscy mieli okazję 
przekonać  się,  jak  wiele  utalento-
wanych  osób  uczy  się  w  budzyń-
skiej podstawówce. Byli to: Marcin 
Koszny z klasy IV b, który zagrał na 
keyboardzie kolędę „Przybieżeli do 
Betlejem”, a Jakub Kaźmierski z IV 
a fragment kolędy „Pójdźmy wszy-
scy  do  stajenki”.  Tę  samą  kolędę 
zaprezentowała Anastazja Ganske z 
IV a, ale na skrzypcach. Czwartym 
artystą był Antoni Dąbrowski także 
z IV a, który zagrał na keyboardzie 
kolędę  „Wśród  nocnej  ciszy”.  Na-
stępnie  wystąpiło  trio  z  klasy  IV 
b: Weronika Anastaziak, Ola Sell  i 
Błażej Sell, którzy wykonali na fle-
tach kolędę „Gdy śliczna panna…”. 
Z kolei Zuzanna Perek z klasy V c, 
która  na  co  dzień  gra  na  pianinie, 

podczas  koncertu  mikołajkowe-
go zdecydowała się zamienić  je na 
keyboard  i  zaprezentowała  kolędę 
„Przybieżeli do Betlejem…”. Nieco 
mniej popularną, ale równie piękną 
kolędę, jaką jest „Mizerna cicha…” 
zagrała na skrzypcach Zosia Geisler 
z  klasy  IV  a.  Przedostatnią  młodą 
kolędującą artystką była Zosia Jani-
szewska z klasy V c, która grała na 
altówce utwór „W żłobie leży”. Na 
zakończenie wysłuchaliśmy  kolędę 
„Cicha noc” w wykonaniu Marian-
ny Ślęzak z klasy V c. Brawom nie 
było  końca,  gdyż  publiczność  po-
trafiła docenić koleżanki i kolegów 
oraz  ich  umiejętności.  Zwieńcze-
niem tej części koncertu było przyj-
ście świętego Mikołaja, który został 
powitany  gromkimi  oklaskami,  a 
następnie  rozdał  przewodniczącym 
klas słodkie upominki.
Jednak nie był to koniec mikołajko-
wych atrakcji, bowiem na specjalne 
zaproszenie  naszej  szkoły  przyje-
chał  do  Budzynia  zespół  Kurakas 
– Wysłannicy  Inków  i wprowadził 
starszych  oraz młodszych  uczniów 
w  świat  rytmów  latynoamerykań-
skich.  Wszyscy  mieli  okazję  na 
żywo  posłuchać  takich  instrumen-
tów jak: zamponias, quena, bombo, 
charango czy fletnia Pana. Podczas 
koncertu  trio  przybliżało  nie  tylko 
muzykę,  ale  też  tradycje,  kulturę, 
obyczaje  i  geografię  Ameryki  Ła-
cińskiej.  Uczniowie  bawili  się  w 
rytm  przebojów  tj.  „Mambo  No 
5”, „ Aiseeu te pego”, „Macarena”, 
„La Cucaracha” czy „Guantaname-
ra”. Muzycy zapraszali uczniów do 
wspólnej gry i tańca. 

Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Mikołajki w szkole 
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V kolejka Ligi Gminnej Halowej Piłki Nożnej  

Budzyńska halówka
Gminna Liga Halowej Piłki Nożnej 

Sezon 2015 / 2016 
- terminarz 
Mecze rozgrywane będa w Hali Sportowo - Widowiskowej przy Gim-
nazjum w Budzyniu:

VI kolejka  13 grudnia 2015 r.

VII kolejka  10 stycznia 2016 r.

VIII kolejka  17 stycznia 2016 r.

IX kolejka  24 stycznia 2016 r.

X kolejka  31 stycznia 2016 r.

XI kolejka  7 lutego 2016 r.

W niedzielę, 6 grudnia 2015 r.,  
w hali widowiskowo – sporto-
wej przy Gimnazjum im. Po-
wstańców Wlkp. w Budzyniu  
rozegrano V kolejkę Ligi Gmin-
nej Halowej Piłki Nożnej w Bu-
dzyniu.
Organizatorami  ligi  są:  Gmin-
ne  Zrzeszenie  LZS w Budzyniu, 
Gminny Ośrodek Kultury w Bu-
dzyniu a patronuje jej Wójt Gmi-
ny  Budzyń. W  lidze  uczestniczy     
12  drużyn  reprezentujących  koła 
LZS, zakłady pracy i środowiska 
wiejskie.
Wyniki V kolejki:
LZS Wyszynki – LZS Bukowiec 
    - 13 : 2
FC Albatros – LZS Ostrówki 
    - 2 : 6
Budzyń – LZS Kąkolewice  
    - 4 : 7

AZP Załoga – LZS Dziewoklucz
    - 3 : 6
LZS Podstolice – LZS Budzyń 
    - 0 : 5
LZS Prosna - LZS Nowe Brzeźno
    - 6 : 1. 
Trzy pierwsze miejsca w tabeli po 
piątej  kolejce  zajmują:  LZS  Ką-
kolewice – 13 pkt,  LZS Ostrówki  
- 11 pkt,  Budzyń – 10 pkt.
Najlepszymi  strzelcami  po  piątej 
kolejce są: Adam Rabczak – Bu-
dzyń  (15  bramek),  Robert  Tro-
czyński  –  LZS  Kąkolewice  (12 
bramek),  Szymon  Troczyński  – 
Budzyń  (11 bramek).
Prowadzone  jest  również  współ-
zawodnictwo  drużynowe  „Fair  
play”, które podsumowane będzie 
po zakończeniu rozgrywek.   

Gminny Zarząd  
LZS w Budzyniu
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Ubiegłoroczne spotkanie bożo-
narodzeniowe na budzyńskim 
rynku przeszło do historii naszej 
miejscowości jako wydarzenie 
bez precedensu. 
Było to pierwsze tego typu wspól-
ne  spotkanie  mieszkańców  naszej 
gminy w atmosferze świąt, ale nade 
wszystko  spotkanie,  które  wiele 
miało z charakteru wieczerzy wigi-
lijnej. Do stołu, suto zastawionego 
typowo  wigilijnymi  potrawami, 
mógł  zasiąść  każdy,  każdy  mógł 
skosztować  smażonego  karpia, 
barszczu, pierogów, a także domo-
wych ciast. W przygotowania włą-
czyło  się wiele osób  i  instytucji.  I 
chociaż  pogoda  w  ubiegłym  roku 
nie dopisała, bo było chłodno i sią-
pił deszcz,  to wszystkie niedogod-
ności przyćmiła serdeczna atmosfe-
ra i pyszne specjały. 
Nic dziwnego,  że  tegoroczne  spo-
tkanie było wyjątkowo udane. Było 
jeszcze  więcej  atrakcji,  bo  obok 
uczty  dla  ciała  była  także  uczta 
dla ucha, bo tak należy ocenić wy-
stęp  zespołu  Tolija,  wokalistek  ze 

Studia  Piosenki  działającego  przy 
GOK-u  oraz  kapeli  „Kombinato-
rzy”.  Stowarzyszenie  „Razem  dla 
Budzynia” przyciągało do swojego 
stoiska  ciasteczkami  oraz  niezwy-
kłymi,  artystycznie  wykonanymi 
ozdobami.  Ogromną  niespodzian-
ką i atrakcją była wizyta członków 
Klubu Morsów z Margonina  „Lo-
dołamacze”.  Kilka  osób  (w  tym 
mieszkaniec  Budzynia,  instruktor 
sportu  na  kompleksie  boisk  Orlik 
Mariusz Ajchsztet) nie zważając na 
niską temperaturę, wykąpało się w 
specjalnie przygotowanym basenie 
(sprawdzałem, woda nie była pod-
grzewana). 
Był  także  święty  Mikołaj,  który 
wraz ze swoimi pomocnikami ob-
darowywał  licznie  przybyłe  dzie-
ci. W  czasie  bożonarodzeniowego 
spotkania  na  budzyńskim  Rynku 
były  tłumy.  Na  pewno wszystkim 
sprzyjała pogoda, gdyż było ciepło 
(oczywiście, jak na tę porę roku) i 
słonecznie.  Mimo  braku  śniegu  i 
mrozu nie zabrakło przedświątecz-
nej atmosfery, którą stworzyli tłum-

Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej i Gminny Dom Kultury w Budzyniu w imieniu swoim i Wój-
ta Gminy Budzyń składają podziękowania wszystkim mieszkańcom 
naszej gminy, którzy przyjęli zaproszenie i przybyli na wigilijne spo-
tkanie na budzyńskim rynku.
Instytucje i osoby biorące udział w przygotowaniu Wigilii na Rynku w 
Budzyniu:
Firma „Zenrom” Agata i Sławomir Łukaszewscy, firma „Tomex” Sylwia 
i Jacek Tomczyk, Kinga i Jacek Kulpińscy z Dziewoklucza, piekarnia 
państwa Gawrych, piekarnia państwa Ciesielskich, państwo Walczak i 
Aniołek  z  Dziewoklucza,  stolarstwo  Dariusz  Kabat,  Stowarzyszenie 
„Razem dla Budzynia”, Koło Emerytów i Rencistów z Budzynia, Alek-
sandra Kukla, Katarzyna Troczyńska, Małgorzata Słoń, Aneta Świątek, 
Jolanta Niedbalska, Anna Kabat,  „Iglotex” Piła, Katarzyna Kubacka  i 
Hanna Głębiak, Helena Ławniczak, Maciej Simiński, Jerzy Jankowski, 
Zygmunt  i Mateusz Nowiccy, pracownicy DDPS, pracownicy GOPS, 
pracownicy GOK, Ochotnicza Straż Pożarna Budzyń, Gminna Komisja 
Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  z  pełnomocnikiem  Kazi-
mierzem Cembrowiczem. Organizatorzy dziękują także wszystkim tym, 
którzy w jakikolwiek sposób byli zaangażowani w przygotowania oraz w 
przebieg tej uroczystości, a nie zostali ujęci na tej liście.      
Z uwagi na ogromne zainteresowanie organizatorzy planują organizowa-
nie tej imprezy w kolejnych latach, dlatego już teraz zapraszają chętnych 
do współpracy.

Bożonarodzeniowe spotkanie dla mieszkańców gminy

Po raz drugi na Rynku

nie przybyli mieszkańcy Budzynia 
oraz  gminy,  których  przyciągnął 
nie  tylko  suto zastawiony stół,  ale 
i potrzeba wspólnego świętowania 
narodzenia Pana Jezusa. I z pewno-
ścią nie było to ostatnie takie spo-
tkanie w historii Budzynia… 
Przypomnijmy  –  spotkanie  po  raz 
kolejny został zorganizowane z  ini-
cjatywy Dziennego Domu Pomocy 

Społecznej oraz  Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. Inicjatywę 
te  wsparli  zarówno  Wójt  Gminy 
oraz  samorząd,  ksiądz  proboszcz 
budzyńskiej  parafii  oraz  jednostki 
samorządowe  i  Gminny  Ośrodek 
Kultury. W przygotowania włączy-
ły sie zarówno  lokalne firmy  jak  i 
osoby prywatne. 

więcej zdjęć na www.budzyn.pl


