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Dzień Przedszkolaka w Wyszynach  

Na Dyniową Nutę  

70-lecie Biblioteki Publicznej w Budzyniu 

Wielki jubileusz  

Jako pierwsi jubileuszowe 
życzenia na ręce dyrektor 
Biblioteki Marii Ganclerz 
złożyli starosta Mirosław 

Juraszek i wicestarosta 
Julian Hermaszczuk  

– więcej na stronie 12

więcej na stronie 9

Międzynarodowy Festiwal w Malgrat De Mar w Hiszpanii 

Z udziałem Budzyńskiej 
Orkiestry Dętej     

więcej na stronie 5

Szkoła Podstawowa w Budzyniu  

Święto Drzewa

więcej na stronie 8
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Radni spotkali się po raz dziewiąty w bieżącej kadencji  

Podjęto ważne uchwały    

Komitet wspierający przywrócenie praw miejskich 

Pierwsze spotkanie  

We wtorek, 29 października br., 
na kolejnej sesji bieżącej kaden-
cji zebrali się radni Rady Gminy 
Budzyń. 
Była to pracowita sesja, radni pod-
jęli wiele istotnych uchwał. W 
pierwszej z nich zadecydowali o 
przeprowadzeniu konsultacji spo-
łecznych dotyczących nadania miej-
scowości  Budzyń statusu miasta. 
Nadania miejscowości statusu mia-
sta zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym dokonuje Rada Ministrów 
stosownym rozporządzeniem na 
wniosek rady gminy. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, 
do wniosku rady gminy należy dołą-
czyć uchwałę w sprawie przeprowa-
dzenia konsultacji społecznych. W 
związku z powyższym przeprowa-
dzenie konsultacji społecznych jest 
obligatoryjne  w sytuacji wystąpie-
nia z wnioskiem o nadanie miejsco-
wości statusu miasta.
Następnie radni podjęli uchwałę 
zmieniająca uchwałę w sprawie diet 
dla radnych. W uchwale tej Rada 
Gminy Budzyń ustaliła nową wy-
sokość diet dla radnych obowiązu-
jącą od dnia 01 stycznia 2020 roku. 
Radny Rady Gminy Budzyń za 
uczestnictwo w pracach komisji lub 
sesji otrzyma 290 zł,  zastępca prze-
wodniczącego komisji Rady Gminy 
Budzyń za uczestnictwo w pracach 
komisji lub sesji otrzyma 330 zł, na-
tomiast 350 zł będzie wynosiła dieta 
przewodniczącego komisji Rady 
Gminy Budzyń oraz zastępcy prze-
wodniczącego Rady Gminy Budzyń 

za uczestnictwo w pracach komisji 
lub sesji.
Radni podjęli także uchwała zmie-
niającą uchwałę w  sprawie diet dla 
sołtysów. Zgodnie z jej treścią od 
dnia 1 stycznia 2020 r. sołtysi po-
szczególnych sołectw Gminy Bu-
dzyń otrzymają dietę w wysokości 
500 zł. 
Radni podjęli także decyzję w spra-
wie ustalenia stawek  podatku od 
nieruchomości na 2020 r.  
Uchwała określa roczne stawki po-
datku od nieruchomości obowiązu-
jące na terenie Gminy Budzyń od 1 
stycznia 2020 r., w wysokości:
1) od budynków mieszkalnych lub 
ich części od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej – 0,80 zł,     
2) od budynków  lub ich części zwią-
zanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zaję-
tych na prowadzenie  działalności  
gospodarczej od 1 m2 powierzchni 
użytkowej – 21,60 zł, 
3) od budynków lub ich części za-
jętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siew-
nym od 1m2 powierzchni użytkowej 
– 11,18 zł, 
4) od budynków lub ich części 
związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń od 1 m2 powierzchni 
użytkowej – 4,24 zł, 
5) od budynków lub ich części za-

jętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku 
publicznego od 1 m2 powierzchni 
użytkowej – 8,04 zł,    
6) od pozostałych budynków lub ich 
części od 1m2 powierzchni użytko-
wej – 5,41 zł,                                                                         
7) od budowli 2 % ich wartości 
określonej na podstawie art. 4, 
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 – 7 ustawy 
z 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach  lokalnych, z wyjątkiem 
budowli  określonych w pkt. 8,
8) od budowli związanych z dzia-
łalnością gospodarczą w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia  ludności 
w wodę i odbioru nieczystości płyn-
nych 1,18 %  ich wartości określonej 
na  podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 oraz 
ust. 3 - 7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i  opłatach lokalnych,                                                                                            
9) od gruntów związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, 
bez względu na sposób sklasyfiko-
wania w ewidencji gruntów i budyn-
ków od 1 m2 powierzchni – 0,95 zł,
10) od gruntów pod wodami po-
wierzchniowymi stojącymi lub wo-
dami powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych od 
1 ha powierzchni –  4,79 zł,     
11) od gruntów zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od 
1 m2 powierzchni – 0,50 zł,                                                           
12) od gruntów pozostałych od 1 m2 
powierzchni – 0,39 zł,  
13) od  gruntów niezabudowanych 
objętych obszarem rewitalizacji, 
o którym mowa w ustawie z dnia 
9 października 2015 r. o rewitaliza-
cji (Dz. U. poz. 1777) i położonych 
na terenach, dla których miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzen-

nego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usługo-
wą albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym wyłącznie 
te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia 
wejścia w życie tego planu w odnie-
sieniu do tych gruntów upłynął okres 
4 lat, a w tym czasie nie zakończono 
budowy zgodnie  z przepisami prawa 
budowlanego od 1 m2 powierzchni – 
3,09 zł.
Radni podjęli także uchwałę w 
sprawie obniżenia ceny skupu żyta 
przyjmowanej jako podstawa obli-
czenia podatku rolnego na rok po-
datkowy 2020 w Gminie Budzyń. 
Zgodnie z treścią tej uchwały ob-
niża się cenę skupu żyta określoną 
w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listo-
pada 1984 r. o podatku rolnym i ogło-
szoną w komunikacie Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego z dnia 
18 października 2019 r. w sprawie 
średniej ceny skupu żyta za okres 
11 kwartałów, będącej podstawą do 
ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy 2020 (M. P. z 2019 r. 
poz. 1017)  przyjmowaną jako pod-
stawa obliczenia podatku rolnego 
na rok podatkowy 2020 w Gminie 
Budzyń – z 58,46 złotych za 1 dt na 
45,00 złotych za 1 dt.
Następnie radni podjęli decyzję w 
sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Budzyń dla 
wybranych  terenów w obrębie ewi-
dencyjnym Podstolice.
Następnie podjęto decyzję o zmianie 
uchwały w sprawie uchwały budże-
towej Gminy Budzyń na 2019 r., w 
kolejnej o zmianie uchwały w spra-
wie  uchwalenia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Budzyń 
na lata 2019-2024.  

W czwartek, 24 października 2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy 
Budzyń odbyło się pierwsze spotkanie osób wspierających inicja-
tywę odzyskania przez Budzyń praw miejskich. 
Tego dnia spotkali się przedstawiciele stowarzyszeń, towarzystw, przed-
siębiorców, przedstawiciele jednostek oraz osoby zaangażowane w ideę 
odzyskania praw miejskich przez Budzyń. Przewodniczącą społecznego 
komitetu została Hanna Danielewicz, która od wielu lat piastuje funk-
cję prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Pozostali 
członkowie społecznego komitetu to: Andrzej Czerwoniec, Ryszard Cy-
bulski, Hanna Danielewicz, Dariusz Dudziak, Ewa Kabat, Ewa Kasper-
czak, Jan Kubacki, Antoni Nowak, Zenon Nowicki, Waldemar Parzybut, 
ks. Marek Piosik, Krystyna Przywarczak, Iwona Repczyńska, Paweł 
Sell, Piotr Ślęzak, Grzegorz Troczyński oraz Marian Wróblewski.
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Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej”    

Budzyń wśród najwyżej 
ocenianych gmin w Polsce

Droga Nowa Wieś Wyszyńska – Bukowiec  Latem br. 
została przebudowana droga gminna nr 201510P na długości 681 mb, m.in. 
wzmocniono nawierzchnię, wykonano podbudowę siatki drogowej i ułożo-
no nową nawierzchnię SMA o podwyższonej nośności. Wykonawcą było 
przedsiębiorstwo Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. ze Żnina, a jej koszt to 
325 tysięcy 951 zł. Środki te pochodziły z budżetu Gminy Budzyń).

Okiem fotoreportera

W rejonie ulicy Margonińskiej w Budzyniu

Wkrótce przebudowa sieci 

Już po raz kolejny dziennik 
„Rzeczpospolita” ogłosił ranking 
samorządów. Jak deklaruje wy-
dawca tego opiniotwórczego dzien-
nika, jego zadaniem jest wyłonie-
nie i uhonorowanie tych miast, 
które w najlepszy sposób  realizują 
ideę trwałego, zrównoważonego 
rozwoju, co oznacza, że udaje im 
się odpowiadać na wszystkie naj-
ważniejsze potrzeby mieszkańców, 
między innymi w zakresie eduka-
cji, kultury, bezpieczeństwa socjal-
nego czy dostępu do podstawowej 
infrastruktury publicznej. 
Kapituła konkursu, która dokonywa-
ła podsumowania rankingu, zwra-
cała przy tym uwagę na to, aby te 
działania lokalnych samorządów nie 
umniejszały w sposób nieodwracalny 
posiadanych zasobów finansowych 
czy środowiskowych.   
By wyłonić zwycięzców dzienni-
karze „Rzeczpospolitej” przebadali 
publicznie dostępne dane na temat 
wszystkich gmin i miast w Polsce 
(z wyjątkiem Warszawy, która ze 
względu na swoją skalę i inny ustrój 
prawny jest nieporównywalna z inny-
mi samorządami). Poproszono także 
wszystkie samorządy, w specjalnej 
e-ankiecie, o dodatkowe informacje. 
W sumie zostało uwzględnionych 50 
różnych wskaźników, które spraw-
dzały skuteczność działań władz 

lokalnych w czterech kluczowych 
obszarach: finansowo-ekonomicz-
nym, społecznym, środowiskowym, 
oraz jakości zarządzania urzędem i 
procesem uchwałodawczym. Wyniki 
są liczone i podawane odrębnie dla 
trzech kategorii: miasta na prawach 
powiatu, gminy miejskie i miejsko-
-wiejskie oraz gminy wiejskie. 
Z satysfakcją informujemy, że w 
bieżącym podsumowaniu rankingu 
(obejmującym dane za 2018 rok) 
Gmina Budzyń w kategorii gmin 
wiejskich zajęła 34 miejsce z ilością 
uzyskanych punktów 21,87 i aż o 10 
pozycji poprawiła swoje miejsce w 
stosunku do rankingu obejmującego 
dane za 2017 rok. Jest to największy 
sukces naszej Gminy w tym rankingu 
od szeregu lat. 
Warto przy tym podkreślić, że pozy-
cja naszej Gminy w tym rankingu jest 
zdecydowanie lepsza od wyników, 
jakie osiągnęły sąsiadujące z nami 
gminy i miasta. Oceniana w tej sa-
mej kategorii gmin wiejskich  gmina 
Chodzież zajęła 380 miejsce z oceną  
10,86 punktów. Miasto Chodzież w 
kategorii gmin miejsko-wiejskich 
zajęło 240 miejsce (13,41 punktów), 
oceniana w tej samej kategorii miasto 
i gmina Margonin zajęło 384 miejsce 
(11,91 punktów), a miasto i gmina 
Szamocin 656 miejsce (9,69 punk-
tów).  

W czwartek 17 października od-
było się w GOK spotkanie miesz-
kańców ulicy Margonińskiej w 
sprawie przebudowy sieci ener-
getycznej ulicy i budowy nowego 
oświetlenie ulicy, a także budowy 
sieci światłowodowej na tej ulicy. 
W spotkaniu uczestniczyło ok. 60 
proc właścicieli posesji oraz kil-
kunastu mieszkańców osiedla Pia-
ski, a także przedstawiciele firmy 
projektowej, której zadaniem bę-
dzie przygotowanie dokumentacji 
z zakresu energii elektrycznej. W 
spotkaniu tym udział wzięli także 
przedstawiciele firmy Asta-Net z 
Piły, zajmującej się budową sieci 
światłowodowych. Spotkanie pro-
wadził wójt Gminy Budzyń Marcin 
Sokołowski. 
Projektanci przedstawicieli zakresy 

planowanych prac zawiązanych ze 
skablowaniem napowietrznej linii 
energetycznej oraz przyłączy i wy-
niesieniem punktów pomiarowych 
na zewnątrz budynków. Przedsta-
wiciele firmy Asta-Net przedstawili 
zasady planowanej inwestycji.  Do-
brą wiadomością dla mieszkańców 
ul. Margonińskiej i osiedla Piaski 
jest to, że według zapewnień przed-
stawiciela tej firmy prace związane 
z budową sieci na ulicy Margo-
nińskiej w kierunku osiedla Piaski 
rozpoczną się jeszcze w bieżącym 
roku. Zapowiedź ta była pozytyw-
nym zaskoczeniem dla wszystkich 
uczestników tego spotkania. Inwe-
stycja ta jest konsekwentną realiza-
cją budowy sieci światłowodowej 
wysokiej przepustowości na terenie 
Gminy Budzyń.   

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Budzyń ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograni-
czony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 

Brzekiniec, gmina Budzyń, na okres trzech lat.
Przedmiotem przetargu jest:

           – Działka o numerze ewidencyjnym 70/7 o powierzchni 
              1,003 ha, w tym:
           – grunty orne  kl. RV - 1,1003 ha

położona w obrębie Brzekiniec, stanowiąca własność Gminy 
Budzyń, zapisana w księdze wieczystej KW Nr PO1B/00025083/6, 

z  przeznaczeniem na cele rolnicze.
Działka wydzierżawiona zostanie na okres trzech lat.

   
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 1,76 dt pszenicy.

Wadium: 15,00 złotych.

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 21 listopada 2019 r. 
w Urzędzie Gminy w Budzyniu (pokój nr 115 – I piętro) 

o godz. 1000.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które 
wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w gotówce na konto 
Gminy Budzyń Nr 26 8945 0002 2600 0101 2000 0070 w Banku 
Spółdzielczym Chodzież Oddział w Budzyniu najpóźniej do dnia 

14 listopada 2019 r. z dopiskiem „przetarg na dzierżawę dz. 70/7 
Brzekiniec”.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

Bliższych informacji o przetargu można uzyskać w siedzibie 
Urzędu Gminy w Budzyniu (pokój nr 103) lub telefonicznie pod 

numerem 67 2843 201 wew. 103.
   

WÓJT GMINY BUDZYŃ
       
    /-/ Marcin Sokołowski
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 

Wójt Gminy Budzyń ogłasza I publiczny przetarg ustny nieogra-
niczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w obrę-

bie Nowe Brzeźno, gmina Budzyń, na okres trzech lat.
Przedmiotem przetargu jest:

          – Działka o numerze ewidencyjnym 340/3 
             o powierzchni 0,6261 ha, w tym:
          – grunty orne  kl. RV - 0,6066 ha
          – grunty zadrzewione i zakrzewione na 
             użytkach rolnych Lzr-RVI - 0,0195 ha

położona w obrębie Nowe Brzeźno, stanowiąca własność 
Gminy Budzyń, zapisana w księdze wieczystej KW Nr 

PO1B/00028135/7, z  przeznaczeniem na cele rolnicze.
Działka wydzierżawiona zostanie na okres trzech lat.

   
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 0,97 dt pszenicy.

Wadium: 10,00 złotych.

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 22 listopada 2019 
r. w Urzędzie Gminy w Budzyniu (pokój nr 115 – I piętro) o 

godz. 1000.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które 
wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w gotówce na konto 
Gminy Budzyń Nr 26 8945 0002 2600 0101 2000 0070 w Banku 
Spółdzielczym Chodzież Oddział w Budzyniu najpóźniej do dnia 

15 listopada 2019 r. z dopiskiem „przetarg na dzierżawę dz. 
340/3 Nowe Brzeźno”.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny. 

Bliższych informacji o przetargu można uzyskać w siedzibie 
Urzędu Gminy w Budzyniu (pokój nr 103) lub telefonicznie pod 

numerem 67 2843 201 wew. 103.
     

WÓJT GMINY BUDZYŃ
       
    /-/ Marcin Sokołowski

Podstolice – wyremontowano nawierzchnię  
W ramach tego zadania, realizowano latem tego roku, wykonano re-
mont bitumicznej nawierzchni jezdni drogi gminnej prowadzącej przez 
centrum miejscowości (tzw. nakładka) o łącznej długości 585 mb wraz 
z niezbędnymi pracami odwodnieniowymi.Wykonawcą tej inwestycji 
było  przedsiębiorstwo Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. ze Żnina.
Wartość łączna zadania to kwota 217 tysiecy 384 zł, a całość środków 
pochodziła z budżetu Gminy Budzyń. 

Okiem fotoreportera

Dzień Edukacji Narodowej to oka-
zja, by w szczególny sposób podzię-
kować dyrektorom, nauczycielom, 
wychowawcom za ich codzienny 
trud. 
Z tej właśnie okazji Wójt Gminy Bu-
dzyń Marcin Sokołowski w dniu 16 
października zaprosił dyrektorów, 
nauczycieli i wychowawców, zatrud-
nionych w placówkach oświatowych 
na terenie Gminy Budzyń, na uroczy-
ste spotkanie. Wójt przyznając na-
grody dyrektorom placówek podzię-
kował im za kreowanie korzystnego 
wizerunku zarządzanych przez nich 
placówek w środowisku.
Nauczycielom wytypowanym przez 
dyrektorów Wójt przyznał nagrody 
za wyróżniającą pracę dydaktyczno 
– wychowawczą w roku szkolnym 

2018/2019 z życzeniami dalszych 
sukcesów, satysfakcji w pracy oraz 
pomyślności w życiu osobistym.
Wśród wyróżnionych przez Wójta 
Gminy Budzyń dyrektorów, nauczy-
cieli i wychowawców znaleźli się:
Szkoła Podstawowa w Budzyniu: 
Dariusz Dudziak, Barbara Adamska, 
Jolanta Białachowska, Anna Daj-
czak, Anna Jaremba;
Szkoła Podstawowa w Wyszynach: 
Donata Kędzierska, Jolanta Musiał;
Przedszkole Samorządowe w Bu-
dzyniu: Iwona Repczyńska, Bożena 
Mąka, Maria Müller;
Przedszkole Samorządowe w Wy-
szynach: Przemysława Kaczmar-
czyk, Agata Troczyńska; 
Centrum Usług Wspólnych w Bu-
dzyniu: Elżbieta Kapała.

Dzień Edukacji Narodowej   



Tegoroczna jesień zaowo-
cowała w naszych lasach, 
podobnie jak niemal w ca-
łej Polsce, wysypem grzy-
bów. Podgrzybki, koźlaki, 
a przede wszystkim praw-
dziwki zbieraliśmy w ilo-
ściach, jakich dawno nie 
odnotowywano. 
Obok rekordów w ilości zbie-
ranych grzybów godnym od-
notowania faktem jest ten gi-
gantyczny prawdziwek, który 
został znaleziony w komplek-
sie leśnym nieopodal Osiedla 
Dębowego w Budzyniu. Był 
jednym z dziesięciu pięk-
nych grzybów tego gatunku, 
znalezionych na początku 
października przez jednego z 
mieszkańców Budzynia, Władysława Olejniczaka. Średnica kapelusza 
tego monstrum to ok. 30 centymetrów. Co najważniejsze, mimo ogrom-
nych rozmiarów grzyb był zdrowy i nadawał się do przetworzenia w 
domowej kuchni. 
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Międzynarodowy Festiwal w Malgrat De Mar w Hiszpanii

Z udziałem Budzyńskiej Orkiestry Dętej     

Jesienny urodzaj grzybów   

Prawdziwek – gigant
Budowa drogi Gimnazjalnej w Budzyniu 

Pierwszy etap inwestycji    
W sierpniu br. zakończył się pierwszy etap budowy ul. Gimnazjal-
na w Budzyniu. 
W ramach tego zadania wybudowana została droga o nawierzchni bitu-
micznej na długości 141 mb., wraz ze zjazdami i kanalizacją deszczo-
wą. Wykonawcą tej inwestycji było przedsiębiorstwo Bimex Sp. z o.o. 
Spółka komandytowa z siedzibą w Rogoźnie. 
Łączna wartość zadania to kwota 290 tysięcy 140 złotych. Środki te 
pochodziły z budżetu Gminy Budzyń.  

Z okazji 15-lecia istnienia Budzyńskiej Orkiestry Dętej w 
dniach 9 - 16 października Orkiestra brała udział w Mię-
dzynarodowym Festiwalu w Malgrat De Mar (Hiszpania). 
W festiwalu uczestniczyło 15 zespołów z całej Europy.  
Budzyńska Orkiestra Dęta brała udział w show na Clave Squ-
are, Sorra Daurada Hotel, San Roc Center oraz w Paradzie, 
która rozpoczęła się z Center San Roc i prowadziła ulicami 
Malgrat De Mar do Park Can Campassol, gdzie wystąpiły 
wszystkie grupy. Występ Budzyńskiej Orkiestry Dętej w Hisz-
panii wzbogaciły mażoretki Pa-Mar-Sze z Rogoźna. Po raz 
pierwszy orkiestrze towarzyszył wokal w wykonaniu Dyrek-

tora Gminnego Ośrodka Kultury Marka 
Bocheńskiego do utworu muzycznego 
,,My Way”. 
Po zakończeniu parady odbyła się ce-
remonia zamknięcia oraz wręczenia 
certyfikatów przez Local Authorities dla 
wszystkich uczestników. Oprócz wystę-
pów, uczestnicy wyjazdu mieli także oka-
zję zwiedzić Barcelonę. 
To był pierwszy tak długi wyjazd Or-

kiestry. Wspólny wyjazd i kilka dni spę-
dzonych razem to w życiu orkiestry i 
wszystkich jej członków bardzo ważne 
wydarzenie.  
Orkiestra Dęta składa serdeczne podzię-
kowania Wójtowi Gminy Budzyń Mar-
cinowi Sokołowskiemu oraz wszystkim 
sponsorom, którzy w jakikolwiek sposób 
umożliwili wyjazd naszej orkiestry do 
Hiszpanii.
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Pod koniec lata br. została zakończone zostały prace związane z prze-
budową drogi gminnej w Wyszynach. 
W ramach tego zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej 
na jezdni na długości 98 mb., wykonano także chodnik wraz z nowymi  
miejscami postojowymi. Wykonawcą tej inwestycji było przedsiębiorstwo 
Bimex Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Rogoźnie. Wartość in-
westycji to 89 tysięcy 313 złotych, a środki na ten cel pochodziły z budżetu 
Gminy Budzyń oraz budżetu sołectwa Wyszyny.  

W piątek, 20 września 2019 r., 
odbyła się akcja krwiodawcza w 
Szkole Podstawowej przy ul. Ro-
gozińskiej w Budzyniu. 
Dziękujemy wszystkim, którzy 
wzięli w niej udział i zaangażowa-
li się w ratowanie ludzkiego życia. 
Mogliśmy na rzecz osób potrzebu-
jących przekazać 7,65 litra krwi, i 
choć być może tym razem nie został 
pobity żaden rekord, tym niemniej 
cieszy każda kropla krwi, jaką udało 
nam się wspólnie zebrać. 
Rok powoli mija, ale mamy w nim 
zaplanowaną jeszcze jedną akcję 
krwiodawczą. Zapraszamy wszyst-

W imieniu członków i 
członkiń budzyńskie-
go Stowarzyszenia 
Honorowych Daw-
ców Krwi serdecznie 
chcę podziękować 
dowódcom 2 Skrzydła 
Lotnictwa Taktyczne-
go, gen.bryg.pil. Ire-
neuszowi Nowakowi 
oraz dowódcy 32 Bazy 
Lotnictwa Taktycznego 
płk.pil. Tomaszowi Jat-
czakowi za przekazane 
przez mjr.mgr.inż Rafała 
Felcenlobena zaprosze-
nia dla naszego Stowarzyszenia na uroczystość wznowienia działalności 
operacyjnej lotniska w Łasku pod Łodzią. które odbyły się 21.09.2019 r. 
Wielki ukłon za okazane serca, za to, że zostaliśmy dostrzeżeni, a nasza 
działalność doceniona. Dziękujemy, jesteście wspaniali. Chcę również, 
w imieniu Stowarzyszenia, podziękować Urzędowi Gminy Budzyń na 
czele z wójtem Marcinem Sokołowskim oraz jego zastępcą Piotrem Jan-
kowskim za ufundowanie dla naszego Stowarzyszenia transportu na tę 
uroczystość.  

Z wyrazami wdzięczności i  szacunku: 
Prezes Stowarzyszenia Honorowych 

Dawców Krwi w Budzyniu 
Tomasz Nowak

Uwaga! Ważna informacja 
dla krwiodawców z Gminy Budzyń!

Nasze Stowarzyszenie organizuje zebranie 23 listopada 2019r o 
godz. 16.00 w Dziennym Domu Opieki Społecznej przy ul. Lipowej 
1 w Budzyniu.  Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością 
serdecznie zapraszamy, wcześniej prosimy o kontakt pod numerem 
tel. 605144708. 

kich krwiodawców do Gminnego 
Ośrodka Kultury, gdzie w piątek, 6 
grudnia 2019 r, zaplanowana kolej-
ne a w tym roku akcja oddawania 
krwi połączona ze zbieraniem sło-
dyczy na rzecz Domu Dziecka w 
Szamocinie. Wielu krwiodawców 
deklaruje, że na ten cel przekaże te 
słodycze, które otrzymują za odda-
nie krwi, ale naszą akcję może wes-
przeć każdy, kto tego dnia przyjdzie 
do GOK-u. Zebrane czekolady, 
wafle i soki planujemy przekazać 
dzieciom z szamocińskiego Domu 
Dziecka w ramach mikołajkowego 
prezentu.  

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach       

„Noc Zawodowców”
W piątek 4 października uczen-
nice klasy VIIIc brały udział w 
,,Nocy Zawodowców”, która 
odbywała się w Zespole Szkół 
im J.Wybickiego w Ratajach.
Impreza miała na celu promocję 
kształcenia zawodowego i dual-
nego poprzez przedstawienie w 
ciekawy i spójny sposób wybra-
nych zawodów oraz efektów na-
uki w danym zawodzie. W czasie 
trwania imprezy dziewczyny brały 
udział m.in. w miniwarsztatach 
prowadzonych przez nauczycieli 
z zakresu wybranego zwodu, za-
poznały się z ofertą szkół, które 
włączyły się do ,,Nocy Zawodow-
ców”, uczestniczyły w pokazach 
rzemieślników i pracodawców, 
także brały udział w konsultacjach 
indywidualnych oraz warsztatach 
prowadzonych przez doradców 
zawodowych.
Ponadto można też było posma-
kować kulinarnych doskonało-

ści, które przygotował Mateusz 
Krojenka - uczestnik programu 
,,Master Chef”, czy skomponować 
swoją sałatkę w stoisku technikum 
żywienia i usług gastronomicz-
nych. Dziewczyny nauczyły się 
także wiązać krawat i brały udział 
w grze ,,Kahoot”. Na zakończe-
nie całej imprezy odbył się pokaz 
,,Światło i dźwięk”.
Takie imprezy dają uczniom moż-
liwość poznania niektórych za-
wodów, uzyskania informacji na 
temat rynku pracy oraz nawiązania 
nowych znajomości. Rozwijają i 
rozszerzają horyzonty wzbogacając 
uczniów o nowe doświadczenia, po-
zwalają też  ,,włączyć” myślenia na 
temat stojącego przed uczniami kla-
sy VIII wyboru dalszej drogi kształ-
cenia. Szkoda tylko, że tak mało 
uczniów wyraziło zainteresowanie 
udziałem w ,,Nocy Zawodowców”. 

Kamila Kuczyńska 
Justyna Barczak

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi         
PODZIĘKOWANIA

Podsumowanie i zaproszenie  

Akcje krwiodawcze

Wyszyny 

Przebudowa drogi gminnej    



7INFORMATOR SAMORZĄDOWY

NASZA GMINA GM
IN

A

BUDZYŃ
BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

MIESIĘCZNIK 

XII Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski      

Uczniowie z SP w Budzyniu w czołówce
17 października br. w Mło-
dzieżowym Domu Kultury 
w Chodzieży odbył się etap 
powiatowy XII Olimpiady 
Ekologicznej Subregionu Pół-
nocnej Wielkopolski, którego 
organizatorem było Starostwo 
Powiatowe z Chodzieży. 
Olimpiada zorganizowana była 
w trzech kategoriach: szkół pod-
stawowych klasy IV-VI oraz 
kl.VII-VIII i szkół ponadpod-

stawowych. W każdej kategorii 
przyznano pierwsze trzy miejsca 
oraz wyróżnienia.  
W kategorii klas VII-VIII 
pierwsze miejsce zajęła Alek-
sandra Sell, drugie Maciej 
Kędzierski, natomiast trzecie 
miejsce Adrian Ksycki. Po-
nadto wyróżnienie otrzymali 
Weronika Anastaziak i Marcin 
Koszny. 
W kategorii klas IV-VI  pierw-

Nowy cykl turniejowy       

Bośka-kop wystartowała

We wrześniu rozpoczął się cykl 
turniejowy gry karcianej boś-
ka-kop.
Turniej ten odbywa się pod pa-
tronatem wójta Gminy Budzyń, 
Marcina Sokołowskiego oraz dy-

rektora Gminnego Ośrodka Kul-
tury, Marka Bocheńskiego. Spon-
sorami pucharów dla zwycięzców 
są właściciele różnych firm z tere-
nu Gminy Budzyń. 
Pierwszą rozgrywkę sponsorowa-

ła Stajnia Sportowa – Dawid Ra-
koczy, a czołowe miejsca zajęli 
w niej Pauszek H. (497 pkt), oraz 
Kasperczak J. (443 pkt). Trzecie 
miejsce w rozgrywce zajął Staro-
sielec R. (zwycięzcy na zdjęciu 
powyżej). 
Drugi turniej sponsorowała fir-
ma Pizza – Hit Jarosława Czer-
wińskiego,  a w pierwszej trójce 
znaleźli się: Geisler R. (509 pkt), 

Starosielec R. (505 pkt) oraz 
Zbączyniak H. (502 pkt) – zwy-
cięzcy tej rozgrywki na zdjęciu 
poniżej.
Następny turniej zaplanowano w 
dniu 3 listopada 2019 r. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury, wszyst-
kich amatorów gier karcianych 
zapraszamy.  

Organizatorzy

sze miejsce zdobył Adam Groś-
ty z klasy Va, a trzecie Rado-
sław Kosiński także z klasy Va. 
Wyróżniona została Zuzanna 
Kryger z klasy Vc. Naszą szko-
łę także godnie reprezentowali 
uczniowie: Marta Sell, Bartosz 
Janiszewski i Ilona Kosińska. 
Wszyscy uczestnicy konkursu 
zostali nagrodzeni książka-
mi i torbami ekologicznymi a 
laureaci dodatkowo kuponami 

podarunkowymi do zrealizo-
wania w empiku. Nagrody 
ufundowało Starostwo Powia-
towe z Chodzieży. 
Kolejny etap z udziałem laure-
atów i wyróżnionych uczniów 
odbędzie się 7 listopada w Pile. 
Wezmą w nim udział  najlep-
si  uczniowie z 5 powiatów: 
chodzieskiego, złotowskiego, 
czarnkowsko-trzcianeckiego, 
pilskiego i wągrowieckiego.  
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu  

Święto Drzewa

29 września 2019 roku

Ogólnopolski Dzień 
Głośnego Czytania  

10 października od 2003 roku 
obchodzone jest w Polsce „Święto 
Drzewa”. Hasło tegorocznej ak-
cji brzmi „Drzewa dla klimatu”. 
Ideą akcji jest ochrona drzew z 
przesłaniem ochrony klimatu i 
różnorodności biologicznej. 
Obchody w naszej szkole zaczęły 
się sadzeniem drzew przy obu bu-
dynkach szkolnych. 
Na ul. Rogozińskiej  aktywnie 
przystąpili do sadzenia drzew i 

krzewów iglastych  uczniowie ze 
szkolnego koła LOP.  Natomiast na  
os. Wierzbowym  uczniowie z kół-
ka przyrodniczego z klas trzecich 
posadzą gatunki drzew i krzewów 
liściastych. Każdego roku drzewa 
są ufundowane przez Gminę Bu-
dzyń. 
Zaplanowano jeszcze różne przed-
sięwzięcia edukacyjne, o których 
zamieścimy informacje na podsu-
mowanie Programu.  

Budowanie relacji, stymulo-
wanie mózgu, wzbudzenie kre-
atywności oraz wzbogacenie 
słownictwa, to tylko niektóre 
z korzyści głośnego czytania. 
Czynność ta jest na tyle ważna, 
że od osiemnastu lat w dniu 29 
września w całej Polsce obcho-
dzimy jej święto.
Wydarzenia z okazji Ogólnopol-
skiego Dnia Głośnego Czytania
Ogólnopolski Dzień Głośnego 
Czytania ustanowiono osiemnaście 
lat temu z inicjatywy Polskiej Izby 
Książek. Data nie jest przypadko-
wa, ponieważ tego dnia urodziła 
się autorka książek dla dzieci i 
młodzieży – Janina Porazińska, a 
właśnie najmłodszym dedykowany 
jest ten dzień. Z okazji święta, dzie-
ci są wprowadzane w zaczarowa-
ny świat książek przez dorosłych 

– znanych aktorów, dziennikarzy 
czy mundurowych. Wydarzenia 
odbywają się w bibliotekach, insty-
tucjach kultury i szkołach w całej 
Polsce.
Zalety czytania na głos:
Nadrzędnym celem Ogólnopol-
skiego Dnia Głośnego Czytania jest 
promowanie tej aktywności wśród 
dzieci i młodzieży. Zalet czytania 
na głos jest mnóstwo.
Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom 
podkreśla, że czytanie zaspoka-
ja  potrzeby emocjonalne dzieci, 
wspiera ich rozwój psychiczny, 
wzbogaca słownictwo, ćwiczy pa-
mięć, poprawia koncentrację i uczy 
samodzielnego myślenia. Dzięki 
niemu dorosły buduje silną więź z 
dzieckiem a odczytywana historia 
to nie tylko źródło wiedzy, ale także 
pretekst do wspólnych rozmów o 

świecie. I najważniejsze – nawyk 
czytania wchodzi w krew, ponie-
waż okazuje się znakomitą rozryw-
ką.
Ogólnopolski  Dzień Głośnego 
Czytania odbył się także w szkol-
nej bibliotece Szkoły Podstawo-
wej na Osiedlu Wierzbowym 7, 
w piątek 27 września 2019 roku. 
Tego dnia uczniowie klas 2a i 2b 
odwiedzili szkolną bibliotekę i 
wysłuchali fragmentów książki 

Michała Rusinka pt „Zaklęcie na 
W”. Fragmenty książki czytały: 
bibliotekarka Krystyna Kempka, 
wicedyrektor szkoły Małgorzata 
Słowińska, Joanna Świergosz, wy-
chowawca klasy 2a oraz Wioletta 
Stefańska, wychowawca klasy 2b. 
Uczniowie z wielkim zaintereso-
waniem wysłuchali, jak w czasie 
wojny wyglądało życie dzieci w ich 
wieku. Obiecali także samodzielnie 
dokończyć czytanie tej książki.

Dzieci z SP w Wyszynach z wizytą w Nadleśnictwie   

Lekcja techniki  
Klasy V a i V b naszej szkoły 
uczestniczyły w wycieczce edu-
kacyjnej do Nadleśnictwa Poda-
nin, zorganizowanej przez panią 
Dorotę Jelińską w ramach lekcji 
techniki. 
Na miejscu uczniowie wzięli udział 
w zajęciach o tematyce przyrod-
niczo - leśnej z cyklu „Piątki” dla 
nauczycieli. Tematem zajęć były 

drzewa i drewno. Uczniowie zapo-
znali się z gospodarką leśną, uczyli 
się rozpoznawać drzewa, przypaso-
wać do nich owoc, nasionko. Ukła-
dali puzzle z kawałków drewna, 
poznali pojęcie metra sześciennego 
drewna. Ponadto grali na cymba-
łach leśnych i korzystali w wielu 
innych atrakcji edukacyjnych Nad-
leśnictwa Podanin. 
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Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Wyszynach    

Inauguracja roku szkolnego
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Wyszynach 

Uczniowie wzięli udział
w „Nocy Zawodowców”
W piątek 4 października wy-
braliśmy, się wraz z wychowaw-
czynią panią Magdaleną Thom 
i panią pedagog Karoliną Bin-
kowską, na „Noc zawodowców” 
do Zespołu Szkół w Ratajach. 
Na miejscu mieliśmy możliwość 
zapoznania się z zawodami ta-
kimi jak: hydraulik, budowla-
niec, malarz, ogrodnik, florysta, 
kucharz. W sumie odbyło się 18 

warsztatów. Wybrani uczniowie 
rywalizowali z przedstawiciela-
mi innych szkół, rozwiązując test 
w aplikacji kahoot. Na koniec or-
ganizatorzy przygotowali nie-
spodziankę, zobaczyliśmy pokaz 
światła i dźwięku, który każdego 
wprawił w zachwyt. 

  Autorki: Matylda Ślęzak,    
Amelia Górzna, Zuzanna 

Bondecka – kl. VIII

9 października, w czasie uroczyste-
go apelu w Domu Kultury w Wy-
szynach, uczniowie klasy I zostali 
oficjalnie pasowani na uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Wyszynach. 
Klasa pani Anny Duszki zaprezento-
wała się przed zaproszonymi gośćmi, 
rodzicami i wszystkimi uczniami 
naszej szkoły. Z wielkim zaangażo-
waniem recytowali wiersze i śpiewali 
piosenki, a na koniec ślubowali dbać 
o dobre imię klasy i szkoły, być do-
brymi Polakami. Po pasowaniu od-

była się część artystyczna związana 
z Dniem Edukacji Narodowej. Apel 
został przygotowany przez Samorząd 
Uczniowski wraz z paniami Edytą 
Kaźmierską i Karoliną Binkowską. 
Dyrektor Donata Kędzierska złożyła 
wszystkim nauczycielom, pracowni-
kom szkoły życzenia i podziękowała 
za trud wkładany w wykonywaną 
pracę, uczniom życzyła wytrwałości, 
a rodzicom owocnej współpracy ze 
szkołą.  
Autorki: Sandra Graczyk, Wero-
nika Grzelak – kl. VIII

Ogólnopolski Dzień Przedszkola-
ka jak co roku obchodzony jest 20 
września.W tym dniu na dzieci z 
przedszkola imienia „Koziołka Ma-
tołka” w Wyszynach czekało wiele 
atrakcji i niespodzianek. Wśród 

nich znalazły się zabawy integra-
cyjne i czas spędzony z rodzicami. 
Było wiele konkurencji sporto-
wych. Zaproszeni goście: Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika pani Donata Kędzierska, 

ks. Bogdan Spychaj, sołtys wsi Wy-
szyny Filip Krasnopolski oraz pani 
Przemysława Kaczmarczyk Dy-
rektor przedszkola zasiedli w jury i 
rozstrzygnęli konkurs kulinarny na 
najlepszą potrawę z dyni przygo-
towaną przez rodziców. W ramach 
cyklicznej współpracy odwiedzili 
nas również: starszy sierżant pani 
Ewelina Chomko z Komendy Po-
licji Powiatowej w Chodzieży oraz 

strażacy pan Krzysztof Kryger i Ra-
fał Antosik z OSP Wyszyny. Dzieci 
mogły zapoznać się z pracą służb 
ratowniczych. Nie zabrakło słod-
kiego poczęstunku. Symbolem tego 
dnia stał się kolor pomarańczowy. 
Wszyscy bawili się znakomicie, a 
zadowolenie nie znikało z twarzy 
przedszkolaków. Z pewnością ten 
radosny dzień na długo pozostanie 
w pamięci każdego dziecka.

Przedszkole im. Koziołka Matołka w Wyszynach

Dzień Przedszkolaka na Dyniową Nutę
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Dzień Przedszkolaka
20 września obchodzony jest Dzień Przedszkolaka. Nasze przedszkolaki 
świętowanie rozpoczęły w poniedziałek 21 września. Tego dnia dzieci zosta-
ły zaproszone do wspólnej zabawy. Przedszkolaki m.in. skakały na piłkach, 
skakały w workach, pokonywały slalom z woreczkami, rzucały piłką do ko-
sza oraz uczestniczyły w zabawach z wykorzystaniem chusty animacyjnej. 

Przedszkole im. Misia Uszatka  w Budzyniu

Materiał opracowała Monika Stachowiak
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Akcja „Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia” jest wielkim szkolnym 
wydarzeniem. Najpierw trwają 
przygotowania, podczas których 
dzieci przypominają sobie tablicz-
kę mnożenia w trakcie zabaw. W 
tym roku szkolnym od 30 wrze-
śnia braliśmy udział w zabawie 
„Hasło dnia”. 
Klasa VII wykonała dla nas ogrom-
ną tabliczkę mnożenia, którą zostały 
oklejone ściany naszej remontowa-
nej szkoły. Przedstawiciele klasy 
VIII  przygotowali quiz tabliczkowy 
dla młodszych uczniów. Następnie 
2 i 3 października odbyły się warsz-
taty z tabliczki mnożenia, przygoto-
wane przez uczniów klas VI. Wzięli 
w nich udział wszyscy uczniowie z 
klas IV-V. Pani Izabela Turostowska 
– lokalny koordynator akcji, prze-
prowadziła również egzaminy na 

W Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Wyszynach    

IX Dzień Tabliczki Mnożenia i warsztaty dla najmłodszych
asystentów. Do pomocy przy spraw-
dzaniu  tabliczkowych egzaminów, 
które odbyły się 4 października, za-
kwalifikowało się 7 uczniów z klasy 
VIII.  Pozostali uczniowie, którzy 
bezbłędnie napisali wszystkie zada-
nia, otrzymali certyfikat i  tytuł eks-
perta oraz piątki z matematyki. 

*   *   * 
W ramach obchodów IX Światowe-
go Dnia Tabliczki Mnożenia ucznio-
wie klas VI a i VI b zorganizowali 
warsztaty z tabliczki mnożenia dla 
swoich młodszych kolegów. Samo-
dzielnie przygotowali oni pomoce 
dydaktyczne, mające ułatwić zapa-
miętanie iloczynów sprawiających 
trudności i zaprosili uczniów klas IV 
– V do wspólnej nauki poprzez zaba-
wę. Podchodząc do kolejnych stano-
wisk i odpowiadając poprawnie na 

pytania dotyczące mnożenia, można 
było zbudować ogromną wieżę z 
plastikowych kubeczków, zagrać w 
tabliczkowe memory, bingo, karty 
do gry,  lub wziąć udział w zabawie 

„Dopasuj łyżeczkę”, czy „Kabum”. 
Uczniowie klas VI wykazali się 
kreatywnością i zaangażowaniem, a 
matematyczne zabawy cieszyły się 
ogromnym powodzeniem. 

Dzień Chłopca
Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych uroczy-
stościach w życiu rodziny czy życiu przedszkola. Równie ważne jest 
więc Święto Chłopców, które obchodzimy 30 września. W tym dniu we 
wszystkich grupach dziewczynki wręczały upominki, własnoręcznie 
namalowane laurki, złożyły życzenia i uściskały. Nie brakowało także 
w tym dniu słodkiego poczęstunku dla wszystkich dzieci. 

Dzień Edukacji Narodowej
To był wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników oświaty. Dzieci z grupy 
Wróbelki oraz Jeżyki wraz z wychowawcami przygotowały występ artystycz-
ny. Piosenką, wierszem oraz tańcem podziękowały za troskę, naukę, wspólną 
zabawę a także za ciężką pracę wszystkim pracownikom przedszkola.

Koncert muzyczny
11 października odbył się koncert edukacyjny pt. „Urodziny Stanisła-
wa” Moniuszki, wielkiego polskiego kompozytora, twórcy oper, bale-
tów, operetek i wielu pieśni, który w 2019 roku obchodzi 200 rocznicę 
urodzin. Dzieci były pod wielkim wrażeniem pięknego koncertu.
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WYWÓZ SUROWCÓW WTÓRNYCH 2019
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Harmonogram na kolejne miesiące zostanie opublikowany w Informatorze Gmina Budzyń (wydanie na wrzesień 2019).    

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI ZMIESZANYCH 2019
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70-lecie Biblioteki Publicznej w Budzyniu 

Wielki jubileusz    
ciąg dalszy ze str. 1

Dwa dni Biblioteka Publiczna w 
Budzyniu obchodziła swoje 70 uro-
dziny. W środę 2 października uro-
czyste obchody jubileuszu odbyły w 
restauracji Platinum. Na uroczystość 
przybyły władze powiatowe, gmin-
ne, dyrektorzy i pracownicy okolicz-
nych bibliotek i instytucji współpra-
cujących z biblioteką. 

Na wstępie wszystkich zebranych 
powitała dyrektor Biblioteki Publicz-
nej – Maria Ganclerz, która przybli-
żyła historię tej placówki na prze-
strzeni 70 lat. Podziękowała przede 
wszystkim czytelnikom za to, że są, 
że kochają książki, że głównie dzięki 
nim bibliotekarze czują się potrzeb-
ni. Następnie Biblioteka wyróżniła 
swoich najaktywniejszych i syste-
matycznych na przestrzeni ostatnich 
dziesięciu lat czytelników. Podzięko-
wania i okolicznościowe upominki 
otrzymali: Alicja Dowczyńska, Da-
niela Czernichowska, Sylwia Przy-
warczak i Marek Mikołajewicz. Na 
liście wyróżnionych czytelników są 
też: Janina Kamińska, Renata Łu-
kaszewska, Krystyna Popkowska, 

Iwona Walerowska, Monika Kin i 
Zbigniew Niemiro.
Po przemówieniu pani dyrektor, ży-
czenia jako pierwsi złożyli panowie 
starostowie – Mirosław Juraszek i 
Julian Hermaszczuk. Następnie gra-
tulacje i życzenia przekazali : wójt - 
Marcin Sokołowski, przewodniczą-
cy Rady Gminy - Zenon Nowicki i 
wicewójt - Piotr Jankowski. 

Wójt obiecał, że za kilka lat bibliote-
ka będzie miała nową siedzibę. Ży-
czenia przekazali również: dyrektor 
WBP w Poznaniu – Iwona Smarsz, 
przewodnicząca okręgowego Zarzą-
du SBP w Pile – Maria Bochan oraz 
przedstawiciele różnych instytucji 
współpracujących z Biblioteką i jej 
przyjaciele. Na koniec były życzenia 
od pracowników Gminnego Ośrod-
ka Kultury, które wygłosił dyrektor 
Marek Bocheński. Część artystycz-
ną wypełnił mini koncert poezji 
śpiewanej w wykonaniu znanego 
muzyka Tomasza Górkiewicza.
Drugi dzień świętowania miał miej-
sce w czwartek 3 października w 
bibliotece. Wszyscy, którzy w tym 
dniu odwiedzili bibliotekę częstowa-

Na zdjęciu powyżej – Biblioteka wyróżniła swoich najaktywniejszych i sys-
tematycznych na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat czytelników. Podzięko-
wania i okolicznościowe upominki otrzymali: Alicja Dowczyńska, Daniela 
Czernichowska, Sylwia Przywarczak i Marek Mikołajewicz

ni byli urodzinowym tortem. Miłą 
niespodzianką była wizyta uczniów 
klasy III wraz z wychowawczynią 
panią Joanną Wróblewską i grupy 
młodzieży z klas starszych ze Szko-
ły Podstawowej z nauczycielkami 
Renatą Aniołek i Małgorzatą Jeską 
oraz odwiedziny dzieci ze świe-
tlicy środowiskowej z Sokołowa 
Budzyńskiego z rodzicami i opie-
kunką Ireną Jankowską. Jubileusz 
stał się także okazją do wyróżnienia 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w 
Budzyniu z największą liczbą wy-

pożyczeń. Dyplomy oraz nagrody 
książkowe otrzymali: Aleksandra 
Sell, Szymon Simiński, Krzysztof 
Gapiński, Aleksandra Geisler, Emi-
lia Staszewska i Mikołaj Kowal. 
Ilość przybyłych gości i dowody 
sympatii, jakich doświadczyli w 
tych dniach pracownicy biblioteki 
przerosły ich oczekiwania. Były 
życzenia, prezenty i mnóstwo kwia-
tów. Biblioteka wzbogaciła się m.in. 
o nowy sprzęt w postaci laptopa i 
drukarki oraz wiele pięknych i cen-
nych książek.

Życzenia złożył wójt Marcin 
Sokołowski, przewodniczący 
Rady Gminy Zenon Nowicki  

oraz wicewójt Piotr Jankowski

Życzenia jubileuszowe przekazała również 
dyrektor WBP w Poznaniu Iwona Smarsz

Pamiątkowe zdjęcie pracowników 
Biblioteki Publicznej oraz GOK-u 

Życzenia złożyli także przedstawiciele różnych 
instytucji  współpracujących z Biblioteką 


