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Wszystkim mieszkańcom Gminy Budzyń życzymy, by święta 
Bożego Narodzenia upłynęły w ciepłej i rodzinnej atmosferze, 

życzymy także spełnienia wszystkich planów w nadchodzącym 

Nowym 2017 Roku!  

Przewodniczący
Rady Gminy Budzyń

Zenon Nowicki 

Wójt 
Gminy Budzyń

Marcin Sokołowski

Zastępca Wójta 
Gminy Budzyń
Piotr Jankowski
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Radni spotkali się na kolejnej sesji

Z prac Rady Gminy

Okiem fotoreportera

Bukowiec - nowe chodniki
W ramach funduszu sołeckiego wybudowano w sąsiedztwie świetlicy 
w Bukowcu chodnik, wartość prac to ponad 30 tysięcy złotych. Wy-
konanie przedłużenie tego chodnika, w pasie drogi powiatowej, zleciło 
Starostwo Powiatowe. Koszt tego zadania wyniósł ok. 10 tysięcy. Wy-
konawcą chodnika była firma Insmont z Chodzieży. 

W dniu 13 grudnia 2016 odbyła 
się 22. sesja Rady Gminy w Bu-
dzyniu, w czasie której podjęto 
osiem uchwał. 
Dwie z nich miały charakter po-
rządkowy i dotyczyły: zmiany w 
statucie Gminnego Zakładu Wo-
dociągów i Kanalizacji w Budzy-
niu, oraz uchwały zmieniającej 
regulamin określający  zasady i 
tryb korzystania z hali sportowej 
przy Gimnazjum im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Budzyniu 
i ustalenia cennika za korzystanie 
z hali. Uchwały te zostały podjęte 
w związku z wdrożeniem centrali-
zacji podatku od towarów i usług 
Gminy Budzyń oraz jednostek 
budżetowych Gminy Budzyń  i za-
kładu budżetowego.    
W następnej uchwale radni podjęli 
decyzję w sprawie trybu udziela-
nia i rozliczania dotacji dla nie-
publicznych jednostek oświato-
wych prowadzonych przez inny 
organ niż jednostka samorządu 
terytorialnego oraz trybu i zakresu 
przeprowadzania kontroli prawi-
dłowości pobrania i wykorzysta-
nia udzielonej dotacji. Uchwała 
ta została podjęta w związku ze 
zmianą ustawy o systemie oświa-
ty w zakresie dotowania jednostek 
niepublicznych oraz zmianę treści 
składanych wniosków przez pod-
mioty dotowane. 
Radni podjęli także decyzję w 
sprawie ustalenia stawek opłat 
za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych na terenie Gminy Bu-
dzyń. Uchwała określa stawki 
opłat za zajęcie na cele nie związa-
ne z budową przebudową, remon-
tem, utrzymaniem i ochroną dróg. 
Następnie radni podjęli decyzję 
w sprawie programu współpracy 

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!
Zmienia się adres Urzędu Gminy, który od 1 stycznia 

będzie przyjmował interesantów na ulicy Przemy-
słowej 16A w Budzyniu. Informujemy, że wszystkie 
pozostałe dane, takie jak numery telefonów oraz 

konta bankowe, pozostają bez zmian. 

Gminy Budzyń z organizacjami 
pozarządowymi oraz odbiorca-
mi wymienionymi w artykule 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie 
na 2017 rok. Program ten został 
poprzedzony konsultacjami spo-
łecznymi dotyczącymi projektu 
tej uchwały, które zostały opubli-
kowane na stronie internetowej 
Gminy Budzyń i na tablicy ogło-
szeń. W terminie wyznaczonym na 
przeprowadzenie konsultacji nie 
wpłynęła żadna opinia ani uwaga 
dotycząca konsultowanego projek-
tu uchwały. 
Radni zadecydowali o podjęciu 
uchwały w sprawie przyjęcia 
„Gminnego programu  przeciw-
działania narkomanii na lata 2017-
2018” oraz uchwałę w sprawie 
przyjęcia „Gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych na rok 
2017”. 
Podjęto także decyzję w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Gmi-
ny Budzyń na rok 2016. Zmiana 
uchwały związana była, między 
innymi, z otrzymaniem od Woje-
wody Wielkopolskiego zawiado-
mienia o zwiększeniu dotacji w 
kwocie 25 tysięcy złotych z prze-
znaczeniem na sfinansowanie zo-
bowiązań wymaganych Skarbu 
Państwa z tytułu realizacji ustawy 
o pomocy państwa w wychowaniu 
dzieci i w kwocie 226 tysięcy z 
przeznaczeniem na sfinansowanie 
zobowiązań wynikających z tytułu 
realizacji ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, ustawy o pomocy oso-
bom uprawnionym do alimentów, 
ustawy o ustaleniu i wypłacie za-
siłków dla opiekunów.  

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
Postanowieniem Komisarza Wyborczego z dnia 23 li-
stopada 2016 roku stwierdzono wygaśniecie manda-
tu radnego Gminy Budzyń Kazimierza Cembrowicza, 

w związku z powyższym zarządzaniem Wojewody 
Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2016 roku zarzą-
dzane zostały wybory uzupełniające do Rady Gminy 
Budzyń w okręgu wyborczym numer 8. Wybory te 

odbędą się 26 lutego 2017 roku.  

W dniu 1 grudnia 2016 r. Wójt 
Gminy Budzyń - Marcin Soko-
łowski spotkał się z Jakubem 
Herfortem, zwycięzcą 9. edycji 
programu Mam talent! 
W spotkaniu uczestniczyli także 
Zastępca Wójta Gminy Budzyń 
- Piotr Jankowski, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Budzyń - Zenon 
Nowicki, Sekretarz Gminy Bu-

Zwycięzca konkursu Mam Talent! w Urzędzie Gminy 

Gratulacje dla Jakuba  
dzyń - Ewa Kasperczak oraz Pani 
Krystyna Świniarska pracownik 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Budzyniu. Wszyscy zebrani po-
gratulowali Jakubowi zwycięstwa 
w tak prestiżowym programie, 
podziękowali za promowanie Bu-
dzynia oraz życzyli dalszych jesz-
cze większych sukcesów.
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Po raz trzeci na budzyńskim Rynku   

Tłumy na Bożonarodzeniowym spotkaniu 

Miód dla szkół i przedszkoli

Dar Koła Pszczelarzy
W dniu 21 listopada 2016 r. przedstawiciele Koła Pszczelarzy w Bu-
dzyniu przekazali na rzecz Gminy Budzyń 34 litrowych słoików miodu. 
Miód zostanie przekazany dla jednostek na terenie Gminy Budzyń. 

W niedzielę, 18 grudnia, było mglisto i ponuro, ale akurat pogoda ni-
komu nie przeszkadzała. W atmosferze zbliżających się świat Bożego 
Narodzenia spotkaliśmy się na budzyńskim Rynku, gdzie po raz trzeci 
w historii naszej gminy zorganizowane zostało Bożonarodzeniowe spo-
tkanie. 
W 2014 roku spotkanie na Rynku odby-
ło się po raz pierwszy. Doszło do niego 
z inicjatywy Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej oraz  Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej zorganizowano 
bożonarodzeniowe spotkanie. Inicja-
tywę tę wsparli zarówno Wójt Gminy 
oraz samorząd, ksiądz proboszcz bu-
dzyńskiej parafii oraz jednostki samo-
rządowe i Gminny Ośrodek Kultury. W 
przygotowania włączyły się zarówno 
lokalne firmy jak i osoby prywatne.  
W tym roku z pewnością było nas wię-
cej, niż rok czy dwa lata temu. Ale dla 
nikogo nie zabrakło ani potraw, ani 
świątecznej atmosfery. Były tradycyjne 

potrawy wigilijne, takie jak barszcz, pieczone karpie, kapusta z grzybami, a 
także pierogi. Była także grochówka, która szczególnie tego dnia rozgrzewa-
ła zziębniętych. Były domowe wypieki i kawa. 
Dla dzieci były atrakcje szczególne – powózka i możliwość objecha-

nia centrum miejscowości, a także 
święty Mikołaj, który obdarowywał 
najmłodszych. Spotkanie umilała 
Budzyńska Orkiestra Dęta oraz wy-
stępy na żywo wokalistek i wokali-
stów ze Studia Piosenki działającego 
przy budzyńskim GOK-u.   
Na podsumowanie tego bożonarodze-
niowego spotkania przyjdzie jeszcze 
czas, bo z pewnością trzeba będzie 
podziękować tym wszystkim, którzy 
ciężko pracowali by to spotkanie się 
udało i żeby dla wszystkich chętnych 
starczyło jadła. 
Do zobaczenia na budzyńskim Rynku 
– za rok!   

W tym radosnym dniu
Oczekiwanym, gdy gasną spory
Goją się rany, życzę Wam zdrowia,
Życzę miłości, niech mały Jezus 
W sercach zagości, szczerości duszy
Zapachu ciasta i przyjaźni, która
Jak miłość wzrasta
Kochanej twarzy, co rano budzi
I wokół pełno życzliwych ludzi
Wesołych Świąt 

                                  Życzy 
sołtys wsi Budzyń

Maria Jabłońska 



4

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Wniosek rozpatrzony pozytywnie

Dotacja dla 
pszczelarzy  
Z informacji uzyskanych z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu wynika, że wniosek Gminy Budzyń, doty-
czący pszczelarstwa na terenie naszej gminy został 
rozpatrzony pozytywnie i środki w wysokość 25 
tysięcy złotych  zostaną przeznaczone na zakup od-
żywek i lekarstw dla rodzin pszczelich oraz na zakup 
drzewek miododajnych i ich posadzenie na terenie 
gminy Budzyń. Nasza gmina jako jedna z nielicz-
nych złożyła tego typu wniosek do Funduszu.  

W dniu 9 grudnia 2015 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Budzyniu odbyła się uroczystość 
wręczenia przyznanych ,,Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Na uroczystości 8 par małżeńskich zostało odznaczonych Medalem „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Prezydent nadaje to od-
znaczenie tym parom małżeńskim, które przeżyły w zgodnym i trwałym związku małżeńskim co 
najmniej 50 lat. Jest to dowód uznania państwa dla trwałości związku małżeńskiego i rodziny. 
W tym roku medalem zostało odznaczonych 8 par, tj.: 

- Jadwiga i Marian Laimann
- Franciszka i Bernard Mizerscy
- Genowefa i Kazimierz Urbańscy
- Janina i Edward Wołyńscy

Wszystkim jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych wspólnie spędzonych lat.

- Zofia i Stanisław Bieluk
- Danuta i Włodzimierz Binert
- Władysława i Henryk Dąbrowicz
- Krystyna i Stanisław Kupidura

Prezydent RP odznaczył małżeństwa 

„Złote” pary uhonorowane

Z pięćdziesięcioletnim stażem
Ogłoszenie dla 
par małżeńskich 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w 
Budzyniu prosi o zgłaszanie par mał-
żeńskich, które w 2017 roku obchodzą 
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 
oraz par, które swój jubileusz obchodzi-
ły w latach wcześniejszych, a nie zosta-
ły odznaczone Medalem za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. 
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
to honorowe odznaczenie nadawane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oso-
bom, które przeżyły co najmniej 50 lat w 
jednym związku małżeńskim.
Zgłaszać można wszystkich chętnych Ju-
bilatów mających miejsce zameldowania 
na pobyt stały na terenie Gminy Budzyń. 
Z wnioskiem mogą wystąpić sami Jubi-
laci lub osoby im najbliższe. Zgłoszenia 
można dokonać osobiście lub telefonicz-
nie podając imiona i nazwiska Jubilatów. 
Adres ich zameldowania na pobyt stały 
oraz informację dotyczącą daty i miejsca 
zawarcia małżeństwa – kontakt z USC w 
Budzyniu, tel. 67 2843 547, 67 2843 313.

                 Wójtowi Gminy Budzyń
                  i Radzie Gminy Budzyń
              pragniemy złożyć życzenia 

          ciepłych zdrowych Świat 
       Bożego Narodzenia oraz sukcesów 

w Nowym Roku 2017
Prezes Romuald Komorowski wraz z 

członkami Koła Pszczelarzy w Budzyniu 

8 stycznia 2017r. 
godz. 15.00 
Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu

Koncert 
Noworoczny
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Biblioteka Publiczna w Budzyniu 

Awans do pierwszej setki 
bibliotek w Polsce

Biblioteka Publiczna w Budzyniu

Marzenia się spełniają 

                   Zdrowych i wesołych Świąt! 
            Wszystkiego najlepszego 

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

sołtys wsi Brzekiniec 
Ludwik Soloch

W szóstej edycji Rankingu Bi-
bliotek, zorganizowanym przez 
dziennik „Rzeczpospolita”, na-
sza Biblioteka Publiczna zaję-
ła wysokie, 89 miejsce w skali 
kraju. W porównaniu do piątej 
edycji Rankingu nasza placów-
ka znacznie awansowała, rok 
wcześniej było to bowiem miej-
sce 142.     
Ranking powstał na podstawie 
ankiet, rozesłanych do ponad 2 
300 gmin wiejskich i miejsko-
wiejskich oraz miast. Oceniano, 
między innymi, powierzchnię i fi-
lii w przeliczeniu na 1 000 miesz-
kańców, wielkość księgozbioru 
(także w przeliczeniu na 1 000 
mieszkańców), ilość nowych 
książek zakupionych w 2015 
roku, tytuły prasowe dostępne dla 
czytelników, dostęp do nowych 
mediów. Punkty można było do-
stać za działające przy bibliotece 
kółka czytelnicze, artystyczne, li-
terackie, a także za udogodnienia 
dla osób niepełnosprawnych. 
W sumie, w całym rankingu, moż-

na było uzyskać maksymalnie 
340 punktów. Zwycięska biblio-
teka z Barcina (gmina miejsko-
wiejska w województwie kujaw-
sko-pomorskim), uzyskała 299,90 
punktów (dodajmy, że biblioteka 
ta była liderem rankingu także  w 
ubiegłym roku. Jak wypada nasza 
Biblioteka? Uzyskała w rankingu 
238,59 punktów. Nasza Bibliote-
ka może poszczycić się, między 
innymi, tym, że średnio na 1 000 
mieszkańców przypada 219 czy-
telników, że każdy z nich wypo-
życza średnio 26 książek w roku. 
Księgozbiór naszej Biblioteki to 
4 793 pozycje (średnio na 1 000 
mieszkańców). W 2015 roku Bi-
blioteka kupiła 263 książki (śred-
nio na 1 000 mieszkańców).  
Gratulujemy! Korzystając z oka-
zji zapraszamy do korzystania 
z oferty Biblioteki Publicznej 
– można wypożyczać nie tylko 
książki, ale także audiobooki, fil-
my (głównie DVD z bajkami dla 
dzieci), na miejscu dostępnych 
jest wiele czasopism. 

20 stycznia 2017 r. o godz. 19.00 
w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Budzyniu  
odbędą się Jasełka 
wykonane przez 

Zespół Folklorystyczny „Tolija” 

Życzenia radosnych i pogodnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz wszelkiej 
pomyślności w Nowym 2017 Roku 

wszystkim mieszkańcom Nowego Brzeźna 
składa sołtys Józef Depta z Radą Sołecką 

Granie dla Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 
15 stycznia 2017r. 
godz.16.00  
Gminny Ośrodek 
Kultury w Budzyniu  

O tym, że marzenie się 
spełniają... mówił na wtor-
kowym spotkaniu Arka-
diusz Niemirski - pisarz, 
dziennikarz i satyryk. Na 
spotkanie autorskie, któ-
re odbyło się 22 listopa-
da  Biblioteka Publiczna 
w Budzyniu zaprosiła 
uczniów klas starszych ze 
Szkoły Podstawowej oraz 
młodzież gimnazjalną.
Arkadiusz Niemirski twór-
czością literacką zajmuje 
się od 1999 roku. Jest on 
kontynuatorem znanego cyklu 
powieści Z. Nienackiego „Pan 
Samochodzik...” oraz autorem 
wielu książek detektywistycz-
nych dla młodzieży i dorosłych. 
Pisarz w formie prezentacji mul-
timedialnej przedstawił uczestni-
kom swoją drogę do twórczości, 
działalność kabaretową, dzienni-
karską i muzyczną. Podzielił się 
wspomnieniami z podróży oraz 
doświadczeniami z pracy pisar-
skiej. Autor niezwykle barwnie, 
często żartobliwie mówił o sobie, 
swoich zainteresowaniach i re-
alizacji własnych marzeń. Opo-
wiedział jak ważną rolę w jego 
życiu odegrała brytyjska grupa 

rockowa Procol Harum. Przybli-
żył uczniom postacie najsłynniej-
szych detektywów z literatury i 
filmów oraz twórców tych posta-
ci. Mówił o wyjątkowości Pana 
Samochodzika, kultowego pol-
skiego detektywa i jego słynnym 
wehikule - niepozornym aucie 
mającym nieprzeciętne możliwo-
ści. Pisarz z dużą dawką humoru 
przekonywał uczestników spo-
tkania do wielu ważnych i war-
tościowych postaw życiowych. 
Apelował by mieli marzenia, cel 
życia i pasje. Zachęcał do czyta-
nia wartościowych książek, które 
często pomagają nadać kształt 
tym marzeniom. 
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Biblioteka Publiczna w Budzyniu

Spotkanie z aktorem 

Spokojnych, pogodnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 

roku 2017 wszystkim mieszkańcom 
Gminy Budzyń 

życzy Dyrektor GOK Marek Bocheński 
wraz z pracownikami

Biblioteka Publiczna po raz 
szósty gościła Zbigniewa Wa-
lerysia - aktora teatralnego i 
filmowego, laureata wielu pre-
stiżowych nagród i wyróżnień. 
Aktor za każdym razem przy-
bywa do Budzynia z nowym 
programem literackim przybli-
żając uczestnikom wybitnych 
polskich poetów i pisarzy. Tym 
razem spotkanie zorganizowa-
ne zostało w ramach obchodów 
Roku Sienkiewicza i zatytułowa-
ne było „Quo vadis - powieść a 
film”. Uczestnicząca w spotka-
niu młodzież gimnazjalna po-
znała Zbigniewa Walerysia jako 
odtwórcę roli Pawła z Tarsu w  
adaptacji filmowej „Quo vadis” 
wyreżyserowanej przez Jerzego 
Kawalerowicza. 
Artysta swoje wystąpienie rozpo-
czął od przybliżenia postaci Hen-
ryka Sienkiewicza jako wybitne-
go powieściopisarza, nowelisty 
i laureata Literackiej Nagrody 
Nobla oraz jego sfilmowanych 
powieści. Następnie aktor wystą-
pił z montażem słowno-muzycz-
nym, podczas którego wyrecyto-
wał kilka pięknych fragmentów 
z powieści, m.in. „Hymn o mi-
łości” oraz fragmenty biblijnego 
„Listu do Koryntian” apostoła 
Pawła z Tarsu. 
W trzeciej części spotkania aktor 
mówił o realizacji filmu „Quo 
vadis”, opowiadał ciekawostki z 

planu, wspominał współpracę z 
reżyserem i aktorów, z którymi 
miał przyjemność grać. Z wiel-
kim sentymentem opowiadał 
również o swoich innych kre-
acjach filmowych, m.in. w „Pia-
niście” Romana Polańskiego i w 
„Papuszy” małżeństwa Krauzów 
- dwóch wielkich wydarzeniach 
filmowych ostatnich lat. Aktor 
wymienił także seriale telewi-
zyjne, w których możemy go 
oglądać: „Czas honoru”, „Spra-
wiedliwy”, „Prokurator”, „M jak 
miłość”, „Komisja morderstw” i 
inne.
Spotkanie było bardzo intere-
sujące. Młodzież miała okazję 
nie tylko poznać świetnego ak-
tora, ciekawego i sympatycz-
nego człowieka, ale również 
posłuchać pięknej, poprawnej 
polszczyzny.

Seniorzy zaprezentowali swoją twórczość  

W Gminnym Ośrodku Kultury  

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wielu 
szczęśliwych i radosnych przeżyć, 

rodzinnego ciepła i wszelkiej pomyślności 
w Nowym 2017 roku wszystkim 

strażakom, ich rodziną i mieszkańcom 
Gminy Budzyń życzy 

Zarząd Gminny OSP RP 
w Budzyniu

W niedzielę, 4 grudnia, w 
Gminnym Ośrodku Kultury 
w Budzyniu zorganizowano I 
Powiatowy Przegląd Twórczo-
ści Seniorów. Przegląd został 
zorganizowany przy współpra-
cy samorządu powiatu cho-
dzieskiego z Gminą Budzyń. 
Gośćmi przeglądu byli, między 
innymi, przedstawiciele samo-
rządu gminnego i powiatowego 
z wójtem, Marcinem Sokołow-
skim, oraz starostą Julianem 
Hermaszczukiem.   
Na specjalnie przygotowanych 
stoiskach podziwiać można było 
obrazy, grafiki, rzeźby, ozdoby 
świąteczne oraz inne rękodzie-
ło. Swoje dzieła zaprezentowało 
trzynastu twórców działających 
na terenie powiatu chodzieskie-
go, a pośród nich Stowarzyszenie 
„Razem dla Budzynia”, którego 
członkinie wystawiły stworzone 

przez siebie hafty i wyszywane 
obrazy.  
Z kolei na scenie zaprezentowa-
ły się zespoły wokalne, między 
innymi „Złoty Liść” z Budzynia, 
„Notecianie” z Lipiej Góry, „Mar-
go Senior” z Margonina, zespół 
pieśni ludowej „Babie Lato” z 
Szamocina, zespół „Rytm Nie-
tuszkowa”, zespół wokalny „Uni-
werek” z Chodzieży, oraz zespól 
„Jan Boys” z ChDK w Chodzieży. 
Starosta Julian Hermaszczuk pod-
kreślił w swoim wystąpieniu, że 
seniorzy są w naszym regionie 
niezwykle aktywną grupą spo-
łeczną, dlatego należy stwarzać 
im okazje do dzielenia się swo-
imi pasjami oraz wymiany do-
świadczeń. I Powiatowy Przegląd 
Twórczości Seniorów okazał się 
pomysłem na tyle udanym, że or-
ganizatorzy już zapowiadają ko-
lejną jego edycję.
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Rozgrywki Bośka-Kop

Trzecie rozgrywka 

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu   

Dyskoteka andrzejkowa
Gimnazjum Publiczne w Budzyniu  

Zbiórka makulatury

Spokojnych i Radosnych 
Świąt Boże Narodzenia oraz 
szczęśliwego Nowego Roku 

2017 wszystkim mieszkańcom 
sołectwa Bukowiec życzy: 
sołtys Wacław Pasch wraz 

z Radą sołecką

Z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia serdeczne życzenia 

zdrowia, radości i spełnienia marzeń 
w nadchodzącym Nowym Roku 2017 

mieszkańcom wsi Wyszyny 
składa Rada Sołecka oraz sołtys wsi 

Joanna Czekalska

W czwartek 24 listopada 2016 r. 
o godz. 17.00 w budzyńskim gim-
nazjum odbyła się dyskoteka an-
drzejkowa zorganizowana  przez 
Samorząd Uczniowski. 
Stworzone dekoracje idealnie pozwa-
lały wczuć się w idee święta wróżb. 
Przygotowane ciasteczka z wróżbami 
były świetnym elementem wieczoru. 
Dzięki genialnej muzyce i ciekawym 
efektom oświetleniowym energicz-

ne tańce nie miały końca. Nie tylko 
młodzież, ale również opiekunowie 
chętnie uczestniczyli w zabawie. 
Dyskoteka integracyjna wyjątkowo 
została urządzona na  głównym holu 
szkoły, nie na auli, lecz uczniom nie 
przeszkadzało to w wesołej odskocz-
ni od szarej rzeczywistości. Z utęsk-
nieniem czekamy na następną okazję 
do tak przyjemnego spotkania.  

16 listopada br. w naszej szkole 
odbyła się kolejna zbiórka maku-
latury w ramach działań projek-
towych „Każdy ma swój Everest”. 
Celem akcji jest zaktywizowa-
nie całej społeczności szkolnej do 
działań związanych z segregacją 
odpadów – praktyczna edukacja 
ekologiczna, wdrażanie uczniów 
do ochrony środowiska poprzez 
pozyskiwanie surowców wtórnych. 
Priorytetem akcji zbiórki makula-
tury oprócz aspektu ekologicznego 
jest pozyskiwanie funduszy na wy-

cieczkę do Zakopanego uczniów 
realizujących projekt. Tym razem 
udało nam się zebrać 2,5 tony ma-
kulatury. W akcji wzięli udział 
głównie „Everestowcy”, ale także 
pozostali uczniowie naszej szko-
ły. Dziękujemy wszystkim, którzy 
włączyli się do akcji. Ogromne 
podziękowania kierujemy w stronę 
firmy Kabat Tyre za pomoc w wy-
wózce papieru do Wytwórni Papie-
ru Toaletowego Eko-Klan Sp. z o.o. 
Serdecznie dziękujemy za pomoc i 
zaangażowanie.

11 grudnia 2016 r. w GOK w Bu-
dzyniu odbył się III turniej gry 
,,Bośka- Kop”. Tym razem na roz-
grywki przybyło 29 zawodników. 
Sponsorem pucharu był ,,FHUP 
MARIO - Mariusz Chroł”, a pierw-
sze trzy miejsca zajęli: 1. Szejn J. 
484 pkt, 2. Polowy J. 466 pkt., Ka-

sperczak J. 465 pkt.. Po 4 turniejach 
w czołówce miejsca zajmują: 1. 
Rudnicki A.-1917, 2. Wierzbiński 
W.-1890, 3. Kamiński B.-1792, 4. 
Pianka P.-1779, 5. Rudzki J.-1756, 6. 
Geisler R.-1665 pkt.. Gra toczyła się 
w miłej atmosferze. Następny turniej 
- 22.01.2017 r. o godz. 9.00 w GOK. 
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu  

„Jesienna zaduma” 

Podziękowanie dla 
wszystkich ofiarodawców, którzy wsparli 
finansowo Radę Sołecką wsi Brzekiniec 

składa sołtys wsi Brzekiniec 
Ludwik Soloch

„Czas, krawiec kulawy” jak 
mawiał poeta. Mozolnie, cza-
sem nieudolnie kroi garnitur 
życia, życia, które przemijając, 
przeplata wesołe i smutne chwi-
le. Jesienne wieczory szczegól-
nie sprzyjają refleksjom i roz-
ważaniom nad istotą naszego 
przemijania.
W poniedziałkowe popołudnie 
28 listopada w świetlicy Szkoły 
Podstawowej w Budzyniu odby-
ła się wieczornica ,,Jesienna za-
duma’’. Uczniowie i nauczyciele 
zaprezentowali gościom piękną 
poezję poświęconą rodzinie, roz-
myślaniom nad światem, nad sa-
mym sobą, nad sensem istnienia. 
Wierszom towarzyszyła przepięk-
na muzyka i wystrój wnętrza. Ho-
norowym gościem wieczornicy 
był Jakub Herfort, zwycięzca IX 

edycji programu ,,Mam talent’’, 
który zaprezentował wszystkim 
trzy swoje utwory. Nastrojową 
uroczystość przygotowała pani 
Krystyna Kempka, nauczyciel 
– bibliotekarz, przy współpracy 
pań: Justyny Barczak, Grażyny 
Dudziak, Magdaleny Łech oraz 
Małgorzaty Zawisły.
Mamy nadzieję, że poświęcony 
czas nie był czasem straconym, 
ponieważ chwile te zmusiły nas 
wszystkich do refleksji na wła-
snym życiem. Niech słowa ks. 
Jana Twardowskiego „Spieszmy 
się kochać ludzi, tak szybko od-
chodzą” będą dla nas wszystkich 
mottem, które będzie nam towa-
rzyszyło podczas niezwykłej i je-
dynej w swoim rodzaju przygody 
– zwanej życiem.

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu  

Próbny egzamin

Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia 

składamy mieszkańcom 
wsi Prosna najlepsze życzenia. 
Niech w Nowym 2017 Roku
spełnią się wszytskie plany 
Sołtys Halina Laskowska 

wraz z Radą Sołecką 

Obchody Święta Patrona Gimnazjum - 
Powstańców Wielkopolskich, połączone 

z uroczystością gminną 
odbędą się 16 lutego 2017 r.

 zaprasza
Dyrekcja Gimnazjum im. Powstańców 

wielkopolskich w Budzyniu  

Dla uczniów kl. III naszego gim-
nazjum w dniach 23-25 listopa-
da br. został przeprowadzony 
próbny egzamin gimnazjalny 
przygotowany przez wydaw-
nictwo Nowa Era w ramach 
programu diagnoza „Przed eg-
zaminem”.  
23. listopada uczniowie wypeł-
niali arkusz egzaminacyjny w 
części humanistycznej, tzn. z za-
kresu języka polskiego oraz histo-
rii i wiedzy o społeczeństwie
24. listopada rozwiązywali za-
dania z zakresu matematyki oraz 
przedmiotów przyrodniczych (z 

biologii, geografii, fizyki i che-
mii);
25. listopada głowili się nad te-
stem z języka obcego (angielskie-
go, niemieckiego lub rosyjskiego) 
na poziomie podstawowym i roz-
szerzonym.
Przygotowane przez wydawnic-
two badanie daje możliwość zwe-
ryfikowania posiadanej wiedzy i 
nabytych umiejętności, wykrycia 
obszarów  wymagających do-
datkowej pracy oraz oswojenia 
się z formułą czekającego ich w 
kwietniu 2017r. egzaminu gimna-
zjalnego.



           Radosnych i spokojnych 
         Świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęśliwego 
Nowego 2017 Roku

mieszkańcom wsi Wyszynki 
i Niewiemko życzy 

sołtys Jan Szejn wraz 
z Radą sołecką
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Powiatowy Konkurs Plastyczny

Kartka bożonarodzeniowa

Mikołajkowa wizyta w Margoninie

W schronisku dla psów

9 grudnia w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Budzyniu odbyło 
się podsumowanie Powiatowego 
Konkursu Plastycznego „Na kart-
kę bożonarodzeniową”, którego 
organizatorem była Szkoła Pod-
stawowa im. Tadeusza Kotarbiń-
skiego w Budzyniu. 
Na konkurs wpłynęło ponad 400 
prac plastycznych z dziesięciu szkół 
podstawowych powiatu chodzie-
skiego. Kartki świąteczne wykona-
ne przez uczniów zadziwiały pomy-
słowością, walorami artystycznymi 

oraz jakością wykonania.
Jury konkursu w składzie: Dorota 
Borucka - instruktor MDK w Cho-
dzieży (przewodnicząca), Hanna 
Danielewicz - nauczyciel historii 
i plastyki w Gimnazjum im. Po-
wstańców Wlkp. w Budzyniu, Ju-
styna Barczak - nauczyciel plastyki 
i muzyki w SP Budzyń ostatecznie 
wyróżniło aż 56 prac. Laureatami 
konkursu zostało 14 uczniów, którzy 
zajęli miejsca od I do VI w dwóch 
kategoriach wiekowych: klas I – III 
oraz klas IV – VI. Dodatkowo wy-

różnienia uzyskało kolejnych 42 
uczniów.
Laureaci konkursu:
Kategoria klas I – III:
1. Matylda Zielińska ZS Szamocin
2. Krzysztof Gapiński SP Budzyń
3. Jan Grochowalski SP Wyszyny
4. Mieszko Barański ZS Szamocin
5. Nikola Laskosz SP Budzyń
6. Jakub Wysocki ZS Szamocin
Kategoria klas IV – VI:
1. Julia Leśko SP Margonin
2. Zachariasz Tomczyk SP Budzyń
3. Jagoda Sell SP Wyszyny
3. Klaudia Świątnicka ZSP Stróże-
wo
4. Mikołaj Burzak SP Budzyń
4. Martyna Piasecka SP 3 Chodzież
5. Michalina Mocarska SP 3 Cho-
dzież

6. Paweł Siurek SP 3 Chodzież
Laureaci konkursu oraz uczniowie 
wyróżnieni podczas uroczystości w 
GOK otrzymali nagrody ufundo-
wane przez Starostwo Powiatowe 
w Chodzieży, Gminę Budzyń oraz 
Bank Spółdzielczy w Chodzie-
ży - oddział w Budzyniu. Nagrody 
wręczali: Julian Hermaszczuk – sta-
rosta powiatu chodzieskiego, Piotr 
Jankowski – zastępca wójta gminy 
Budzyń, Barbara Ksycka – dyrektor 
budzyńskiego oddziału BS Cho-
dzież oraz dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Budzyniu Dariusz Du-
dziak. Dodatkową nagrodą był seans 
filmowy w kinie „Mewa”, podczas 
którego uczestnicy konkursu z przy-
jemnością obejrzeli film animowany 
pt. „Bociany”.

Przez cały listopad uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Budzy-
niu gromadzili karmę, używane 
koce, poduszki oraz zabawki dla 
piesków ze schroniska w Margo-
ninie. 
To już druga taka akcja, przepro-

wadzona w tej szkole, pierwsza 
odbyła się w ubiegłym roku. Jej 
inicjatorką i organizatorką jest 
uczennica klasy VI b – Sara Krion. 
6 grudnia, w Mikołajki, z wiel-
ką przyjemnością przekazali-
śmy zebrane dary podopiecznym 

schroniska. Można powiedzieć, 
że daliśmy psiakom mikołajkowe 
prezenty, bo przecież one też na 
nie zasługują. 
Przedstawicielki naszej szkoły, 
które pojechały do schroniska z 
darami, odwiedziły pieski w bok-
sach. Radość tych czworonogów 
pokrzywdzonych przez los, to wi-

dok bezcenny! Taka postawa dzieci 
cieszy wszystkich: pracowników 
schroniska, nauczycieli, miłośni-
ków zwierząt, a przede wszystkim 
same zwierzęta. Nasi czworonożni 
przyjaciele, będziemy o Was pa-
miętać i do zobaczenia!
Może ktoś z was zechce adopto-
wać pieska? Gorąco zachęcamy!
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Przedszkole Budzyń

„Świąteczne zamieszanie”

Szkoła Podstawowa w Budzyniu  

Spotkanie Mikołajkowe
Szósty grudnia to magiczny dzień. 
Tego dnia do naszych domów 
wkrada się św. Mikołaj, aby ob-
darować nas słodkościami. Ten 
zacny gość odwiedził także mury 
Szkoły Podstawowej w Budzyniu 
powodując radość i ogólne poru-
szenie. 
Już o 8.00 wypełniona po brzegi sala 
gimnastyczna mieniła się różnymi 
odcieniami czerwieni. Uczniowie 
przybyli na krótki program arty-
styczny poświęcony grudniowemu 
bohaterowi. Członkowie Samo-
rządu Uczniowskiego przedstawili 
życiorys Mikołaja, a także udowad-
niali niedowiarkom, że „Roznosiciel 
zabawek” naprawdę istnieje. Za-
prezentowany program artystyczny 
przeplatany był skocznymi piosen-

kami mikołajkowymi. Nieoczeki-
wany zwrot akcji (zaginięcie Świę-
tego Mikołaja) próbowała ostudzić 
Zosia Janiszewska z kl. VI c, która 
zagrała na altówce koncert G- Dur 
Filipa Telemanna. Spotkanie stało 
się okazją do przekazania uczniom 
prezentu mikołajkowego - sym-
bolicznych biletów do kina Mewa 
na filmy „Mała Syrenka i piraci z 
Kraboidów” oraz „Za niebieskimi 
drzwiami”. Fundatorami upominku 
była Rada Rodziców przy współ-
udziale Gminnego Ośrodka Kultury. 
Kolejnym bardzo miłym akcentem 
było przekazanie prezentu mikołaj-
kowego Zuzannie Makowieckiej 
z klasy V c, która uczestniczyła 
ze swoimi rówieśnikami w tym 
radosnym spotkaniu. Podczas uro-

czystości nastąpiło także rozstrzy-
gnięcie konkursu „Zaprojektuj strój 
dla Agnieszki Radwańskiej”, oraz 
wręczenie nagród w konkursie „Za 
kasztany i żołędzie wiedzy Ci przy-
będzie”. 
Choć spotkanie nie trwało długo, 
upłynęło w miłej i serdecznej at-
mosferze. Wtorkowy apel był za-
powiedzią zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia. Właśnie w 

tym przedświątecznym czasie 
warto przypomnieć sobie postawę 
Świętego, który od najmłodszych 
lat odznaczał się wrażliwością na 
ludzką krzywdę, biedę i nieszczę-
ścia. Obdarowujemy chętnie, dla-
tego pamiętajmy również o tych, 
którzy nie czekają na łakocie, czy 
zabawki. O tych, którzy pragną 
odrobiny ciepła, serdeczności, czy 
miłości…

Pięknie przystrojone witryny 
sklepowe, lampki i choinki 
pojawiające w miastach i zdo-
biące każdy dom, zapowiadają 
Święta Bożego Narodzenia. 
Z tej okazji przedszkolaki pod 
okiem nauczycielek przygoto-
wały występ pt. „Świąteczne 
zamieszanie”, który odbył się 
w Domu Kultury. Dzieci z grup: 
Biedronki, Żabki i Pszczółki 
swoim przedstawieniem  przy-
bliżyły magię świąt. Publicz-
ność miała okazję usłyszeć 
na żywo zwycięzcę programu 
„Mam talent”: Jakuba Herforta 
w wykonaniu polskich kolęd.

Po występach można było za-
kupić różne ozdoby świątecz-
ne wykonane przez rodziców 
oraz pracowników przedszkola 
na kiermaszu, z którego do-
chód zostanie przeznaczony 
na wyposażenie placu zabaw. 
Można było także skosztować 
placki.  Serdecznie dziękujemy 
wszystkim rodzicom za zaanga-
żowanie. Wszyscy pracownicy 
przedszkola składają najser-
deczniejsze życzenia, ciepłych 
i rodzinnych Świąt Bożego Na-
rodzenia w gronie najbliższych 
oraz szczęśliwego Nowego 
Roku 2017.

Przedszkole Wyszyny

Święto 11 Listopada
10 listopada 2016 roku obchodzili-
śmy w przedszkolu w Wyszynach 
kolejny już raz Święto Odzyska-
nia Niepodległości. 
Grupa starszaków, wraz ze swo-
ją panią, przygotowała program 
artystyczny, na który składały się 
wiersze i piosenki patriotyczne. 
Wspomogła nas grupa Pszczółek. 

Na uroczystość zaprosiliśmy panie 
pracujące w naszej placówce oraz 
panią Annę Duszka, logopedę pra-
cującą w przedszkolu. Dzieci były 
przejęte podniosłą chwila panują-
cą w tym dniu w placówce. Duże 
brawa należą się Mikołajowi, który 
zaśpiewał solo cały hymn Polski. 
Brawo Mikołaj!

Adres korespondencyjny: ul. Władysława Łokietka 31, 64-840 Budzyń
tel. 067 28 43 575, mail: gok@budzyn.pl
Redaguje: Zespół    Redaktor naczelny: Marek Bocheński
Przygotowanie do druku: Studio Atut, Druk: M-DRUK Wągrowiec 

Wydawca: 
Gminny Ośrodek 
Kultury w Budzyniu  
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Przedszkole Wyszyny    

Spotkanie wigilijne

Z okazji Wigilii i świąt Bożego Narodzenia 
życzymy wszystkim mieszkańcom 

wsi Dziewoklucz 
radości, ciepła i rodzinnej atmosfery, 

a w Nowym 2017 Roku
spełnienia wszystkich planów, 

zdrowia, pomyślności, szczęścia i powodzenia. 
Sołtys Marzena Walczak

 wraz z Radą Sołecką 

W piątek, 16 grudnia 2016 r. w 
przedszkolu w Wyszynach kolej-
ny raz obchodziliśmy spotkanie 
wigilijne. 
Z naszego zaproszenia skorzystali 
drodzy rodzice, wójt Gminy, pan 
Marcin Sokołowski, dyrektorzy - 
pani Donata Kędzierska, pani Iwo-
na Repczyńska, ksiądz Proboszcz 
Bogdan Spychaj oraz sołtysi wsi 
Bukowiec, Wyszyn i Wyszynek. 
Jak zawsze chętnie odwiedzili 

nas emerytowani pracownicy na-
szego przedszkola. Dzieci, pięk-
nie wystrojone, zaprezentowały 
przygotowany wspólnie z pania-
mi program artystyczny. Za swo-
je występy zostały nagrodzone 
gromkimi brawami. Odwiedził 
nas także Gwiazdor, który wręczył 
dzieciom drobne upominki. Potem 
składaliśmy sobie życzenia Weso-
łych Świąt i wspólnie biesiadowa-
liśmy przy stołach.

Jak co roku 6 grudnia grupę 
„Pszczółki” z Przedszkola Sa-
morządowego im. Koziołka 
Matołka w Wyszynach odwie-
dza Mikołaj i zostawia drobne 
prezenty. Ale tym razem było 
inaczej. 
Dzieci dostały film od Mikołaja 
wraz z ich fotografiami oraz brały 
udział w przedstawieniu z udzia-
łem rodziców. Mikołaj miał nie 
lada problemy, ale pomocną dłoń 
mu wyciągnęła: Pani Zima, Śnie-
żynka, Aniołek i dzieci rozwesela-

jąc każdego. Spektakl pokazał jak 
warto pomagać innym ludziom. 
Sala w przedszkolu zamieniła się 
w warsztat świętego Mikołaja. 
Ozdoby choinkowe w wykonaniu 
rodziców i ich dzieci zawieszone 
zostały na choince. Miło spędzony 
czas uświetnił tort, kawka, upo-
minki i wesołe przedświąteczne 
fotografie. Dziękuje Pani Agniesz-
ce, Natalii oraz Panu Jackowi za 
pomoc i zaangażowanie w przed-
stawieniu. 

Karolina Sell

Przedszkole Wyszyny    

Mikołajki dzień jak z bajki

6 grudnia 2016 roku grupa Kra-
snali z przedszkola w Wyszynach 
udała się z wizytą do Krainy Świę-
tego Mikołaja. Spotkanie z Miko-
łajem przeszło nasze najśmielsze 
marzenia. 
Dzieci spotkały się z Elfem, przy-
pomniały sobie polskie tradycje 
bożonarodzeniowe, samodzielnie 
wykonały kartkę świąteczną z ży-

25 listopad to Światowy Dzień 
Pluszowego Misia. W tym dniu 
każdy z przedszkolaków przy-
niósł ze sobą swojego ulubio-
nego misia, o którym chętnie 
opowiadało. 

Przedszkole Wyszyny    

Świeto pluszowego Misia
Były zabawy z misiami, 
wspólne śpiewanie, tańce. 
Wszyscy świetnie się bawili. 
Dzieci były bardzo szczęśliwe, 
że mogły spędzić dzień ze swoją 
ulubioną zabawką.

Wizyta w Krainie Świętego Mikołaja    

Spotkanie jak marzenie
czeniami dla rodziny. Najfajniejsze 
jednak było spotkanie ze Świętym 
Mikołajem, który przyjął je w swo-
im gabinecie i wręczył drobne upo-
minki. Początkowo niektóre z dzieci 
bały się ale w ostateczności Mikołaj 
musiał się bronić przed uściska-
mi przedszkolaków. Naszą wizytę 
zakończyliśmy świetną zabawą w 
„małpim gaju.” 
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WYWÓZ SUROWCÓW ZMIESZANYCH (NOWY HARMONOGRAM)

WYWÓZ SUROWCÓW WTÓRNYCH (NOWY HARMONOGRAM)

Harmonogram wywozu surowców wtórnych i nieczystości zmieszanych obowiązujący na kolejne miesiące  – maj i czerwiec 2017, zostanie 
opublikowany w wydaniu kwietniowym Informatora Gmina Budzyń. 

OPIS TRAS


