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Wczwartek, 21 listopada,wwieku
91 lat i w 65 roku kapłaństwa
zmarł ksiądz prof. dr hab. Jan
Kanty Pytel, wybitny syn Ziemi
Budzyńskiej, jeden z najbardziej
znanych polskich biblistów, tłu-
macz ksiąg biblijnych.
Ksiądzprofesor był bardzo związany
z Budzyniem i regionem. Często od-
wiedzał miejscowość w której się
urodził, utrzymywał żywe więzi ro-
dzinne i przyjacielskie. Odprawiał
msze święte, karmił nas słowemBo-
żym. Jego kazania były pełne erudy-
cji, ale przedewszystkimemanowała
z nich pasja i głęboka wiara. Każde-
go, kto miał okazję choć przez chwilę obcować z tym niezwykłym człowie-
kiem, ujmowała niezwykła, uduchowiona osobowość, skromność, a
jednocześnie życiowa mądrość, otwartość i ciepło. Ksiądz profesor Pytel czę-
sto podkreślał swoje korzenie i to, jaki wpływ na jego wybory oraz drogę ży-
ciowąmiał fakt, że urodził się wBudzyniu. Dla nas, mieszkańcówBudzynia i
regionu, był dumą i wzorem do naśladowania. Więcej na str. 2

SZANOWNI PAŃSTWO,
MIESZKAŃCYBUDZYNIA!

SpołecznyKomitet na Rzecz Przywrócenia PrawMiejskich dla Budzynia
zwraca się z prośbą o poparcie projektu przywrócenia dla Budzynia utra-

conych prawmiejskich.
Budzyń posiadał prawamiejskie przez około 600 lat. Żyli tu dumni, go-
spodarni i aktywni społecznie ludzie, nasi przodkowie. Tomiasto Budzyń
było ostoją i zapleczem bohaterskich działań PowstaniaWielkopolskiego
naVI odcinku frontu północnego.MieszkańcyBudzynia potrafili się jed-
noczyćw obliczu agresji wrogów z zachodu i wschodu. Budzyniacywy-
chowywali kolejne pokolenia w duchumiłości do ojczyzny, jednoczyli się

i działali w rozlicznych organizacjach, których działania
wspierała RadaMiasta.

Miasto Budzyń utraciło swoje prawaw 1934 roku z powodu niegospodar-
ności ówczesnego burmistrza Budzynia, który samowolnym działaniem
wystąpił przeciwRadzieMiasta i poczynił starania o zmianę statusu z

miasta nawieś.Mimowielu protestów rajców kierowanych do prezydenta
IgnacegoMościckiego iMinisterstwa SprawWewnętrznych, działania ad-

ministracyjne burmistrza nabrały drogi legislacyjnej. Budzyń,mimo
sprzeciwu jegomieszkańców, został wsią. Podczas okupacji Niemcy przy-
wrócili prawamiejskie, jednak po drugiej wojnie światowej ówczesne

władze ponowniewpisały Budzyń na listę polskichwsi.
Dziś Budzyń należy do najszybciej rozwijających się gminw

Polsce, czego dowodem sąwysokie pozycje zajmowanew różnych ran-
kingach poziomu rozwoju gminwPolsce. Budzyń jest też dużowiększy

niżmiasta tegowymiaruwPolsce i w naszym powiecie.
Z dumą i godnością wspierajmy się nawzajem, by uczestniczyć

w procesie przywrócenia Budzyniowi prawmiejskich.Wspólnie zapisz-
my się na kartach historii naszej rodzimej ziemi, stanowi to bowiemwy-
zwanie naszego pokolenia, z przesłaniem ku kolejnym pokoleniom, które
z dumą i godnością tworzyć będą dalszy rozwój Budzynia jakomiasta.

Przekształcenie Budzyniaw statusmiasta nie powoduje zmian
w obciążeniach podatkowych i administracyjnych.
Szanowni Państwo, od grudnia 2019 r. państwa domy odwie-

dząwolontariusze , którzy przeprowadzą społeczne konsultacje na rzecz
przywrócenia prawmiejskich dla Budzynia. Prosimy o poparcie naszego
wspólnego projektu. Bądźmy razem i dajmy szansę Budzyniowi, Gminie

Budzyń,mieszkańcom i kolejnym pokoleniom.
„Robiąc coś dla wspólnoty, realizujmy siebie…”

Hanna Danielewicz
Przewodnicząca Społecznego Komitetu

na Rzecz Przywrócenia PrawMiejskich dla Budzynia
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ciąg dalszy ze str. 1
Ksiądz profesor Jan Kanty Pytel
urodził się 4 września 1928 roku.W
Budzyniu uczęszczał na zajęcia w
szkole podstawowej, maturę zdał w
roku 1948 w Liceum Ogólnokształ-
cącym w Rogoźnie Wielkopolskim.
Następnie, w latach 1948/50, studio-
wał filozofię na Arcybiskupim Se-
minariumDuchownymwGnieźnie,
aw latach 1950/54 teologię naArcy-
biskupim Seminarium Duchownym
w Poznaniu. Święcenia kapłańskie
otrzymał 27 maja 1954 roku w po-
znańskiej farze.
W latach 1954/56 ksiądz Jan Kanty
Pytel był wikariuszem w Wolszty-

nie, a w latach 1960/67 był prefek-
tem Arcybiskupiego Seminarium
Duchownego w Poznaniu.W latach
1967/69 pełnił obowiązki wicerek-
tora do spraw wychowawczych w
tym Seminarium. Był wieloletnim
wykładowcą na Wydziale Filologii
Polskiej i Klasycznej UAM. To
piękna karta w życiorysie księdza
profesora, zaowocowała 237 praca-
mi magisterskimi i 18 doktorskimi.
W latach 1971/72 ksiądz profesor
Jan Kanty Pytel był kierownikiem
Działu Wydawnictw Księgarni Św.
Wojciecha. W latach 1975-1990 był
archidiecezjalnym duszpasterzem
inteligencji, a w latach 1985/95

członkiem zwyczajnym Rady Na-
ukowej Episkopatu Polski.W latach
1989/96 ksiądz Jan Kanty Pytel peł-
nił funkcję asystenta kościelnego
Klubu Inteligencji Katolickiej w Po-
znaniu. W latach 2002-2012 ksiądz
profesor był prezesem Stowarzysze-
nia im. Romana Brandstaettera. W
roku 2008 ukazał się jego przekład
„Apokalipsy św. Jana”.
Ksiądz Jan Kanty Pytel był człon-
kiem poznańskiego oddziału Związ-
ku Literatów Polskich. Spośród
wielu jego książek za jedną najważ-
niejszych uważana jest opublikowa-
na w roku 2016 przez wydawnictwo
Pallotinum „Świat cały rozgorzał i w
ogniach stoi”.W tłumaczeniach uka-
zała się ona w USA, w Japonii i w
Korei. W grudniu ubiegłego roku z
okazji 90. urodzin księdza profesora
ukazała się opublikowana również
przez Pallotinum jego książka „Cho-
dzę z tobą Chryste. Medytacje dla
wszystkich na każdy dzień roku”.

W maju tego roku w Budzyniu
ksiądz profesor obchodził 65-lecie
święceń kapłańskich.
Uroczystości pogrzebowe odbyły
się w Poznaniu (mszę świętą odpra-
wiono w kościele p.w. Jana Kante-
go w poniedziałek, 25 listopada)
oraz w Budzyniu.Wewtorek, 26 li-
stopada, w kościele p.w. św. An-
drzeja Boboli została odprawiona
msza święta pogrzebowa, której
przewodniczył ksiądz arcybiskup
Stanisław Gądecki.
Zmarłego księdza profesora Jana
Kantego Pytla żegnała rodzina,
przyjaciele, mieszkańcy Budzynia i
gminy, a także liczne grono dostoj-
nych gości, a wśród nich księża,
przedstawiciele władz samorządo-
wych, delegacje szkół, zakładów
pracy, organizacji społecznych i re-
ligijnych. Po mszy kondukt żałob-
ny odprowadził księdza profesora
na cmentarz parafialny w Budzy-
niu.

Zmarł ksiądz profesor Jan Kanty Pytel

Pożegnaliśmywybitnego
syna ZiemiBudzyńskiej

Inwestycjedrogowe
RemontnaK11
Czynione od lata starania samorząduGminyBudzyń omodernizację drogi K11
przyniosływkońcu oczekiwanyrezultat.WlistopadzieprzedstawicieleGeneral-
nej Dyrekcji Dróg iAutostrad popisali umowę na remont i modernizację drogi
K11 na odcinku odBudzynia do Podanina o łącznej długości 5 kilometrów. Zo-
staniepołożonanowanawierzchniaorazprzebudowanezostanie skrzyżowanie z
drogą powiatowąwkierunkunaPodstolice, gdzie tylkow rokubieżącymwwy-
padkach drogowych zginęły dwie osoby.Wykonanie zaplanowanych prac prze-
widuje się do końca pierwszego półroczna przyszłego roku.
ObecniesamorządgminystarasięopodobnyzakrespracnaodcinkuK11odkoń-
cabudzyńskiejobwodnicydomiejscowościTarnowo.TenodcinekdrogiK11jest
najgorszy podwzględemstanu technicznegopomiędzyPoznaniemaPiłą.

DogawOstrówkach
Kolejne zadanie drogowe, na które nasza gmina już podpisała umowę z wy-
konawcą, to przebudowa drogi gminnejw sołectwieOstrówki, (droga dojaz-
dowa od strony Grabówki), na długości pół kilometra. W tym przypadku
wykonawcą zadania,wyłonionymwdrodze przetargu nieograniczonego, jest
firma „Kowalski Budownictwo” ze Żnina.Wartość zadania to kwota ok. 380
tysięcy złotych. Całość środków pochodzi z budżetu Gminy Budzyń.

Szanowni Państwo!
Dzisiaj stajemy przed historyczną decyzją, czy Budzyń ponowniema
zostaćmiastem?Nawniosek organizacji społecznych działającychw
naszejmiejscowości, RadaGminyBudzyń podjęła uchwalę dotyczącą
przeprowadzenia konsultacji społecznychw sprawie nadaniamiejsco-

wości Budzyń statusumiasta.
Wzwiązku z powyższym od dnia 1.12.2019 r. do dnia 15.01.2020 r. zo-
staną przeprowadzone konsultacje wśródmieszkańcówGminyBu-

dzyń.W tym terminie Pełnomocnicy d/s konsultacji odwiedzą Państwa
wwaszych domach, celem zebrania opinii.MieszkańcyGminyBudzyń
wyrażą swoją opinię poprzezwpisanie w stosownej rubryce listy kon-
sultacyjnej jednej z odpowiedzi: „TAK” – jestem za przywróceniem
prawmiejskichmiejscowości Budzyń, „NIE” – jestem przeciwna/y,

„0” –wstrzymuję się od głosu.
Jeśli ktoś z Państwa nie będzie obecnyw domu podczas konsultacji, a
zechce oddać swój głos, będziemógł to uczynićw dniach 29.12.2019 r.
oraz 12.01.2020 r. w godz. od 12:00–16:00wUrzędzie GminyBudzyń,
sala kolumnowa (parter) w obecności pełnomocnika ds. konsultacji.

Zachęcam do udziałuw konsultacjach.
Zdecydujmy sami! Każdy głos jest bardzoważny!

Wójt GminyBudzyń
Marcin Sokołowski
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Z budzyńskim akcentem

100 rocznica urodzin prezydenta Kaczorowskiego

Sukcesem zakończyły się starania
władz samorządowych o pozyska-
nie środków na przebudowę dróg
gminnych w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych.
W listopadzie wójt Gminy Budzyń
Marcin Sokołowski oraz pani skarb-
nikGminyBudzyńHonorataLisiec-
ka podpisali z przedstawicielką
Urzędu Wojewódzkiego umowę na
zadanie pod nazwą „Przebudowa

drogi gminnej nr 201526P w m.
Nowe Brzeźno”. Inwestycja ta jest
kontynuacją przebudowy odcinka
tej drogi, którą dokonano w roku
ubiegłym.Wykonawcą, który został
wyłonionym w drodze przetargu
nieograniczonego spośród 9 złożo-
nych ofert, jest firma „El-Kajo” sp. z
o.o. z Bydgoszczy.Wartość tego za-
dania to 822 tysiące 694 złote, zaś
wartość dofinansowania z FDS-u to

50 procent kosztów
kwalifikowalnych. W
ramach tego ządania
zostanie przebudowa-
ny kilometr drogi
gminnej przy której
powstanie ścieżka ro-
werowa. Przewidywa-
ny termin zakończenia
tej inwestycji to koniec
pierwszego półroczna
2020.

W niedzielę, 24 listopada, uroczy-
ście obchodzono 100. rocznicę uro-
dzin ostatniego prezydenta na
uchodźstwie, Ryszarda Kaczorow-
skiego.Obchody,którezostałyobję-
tepatronatemprezydentaAndrzeja
Dudy, zainaugurowałamsza święta
w Katedrze Polowej Wojska Pol-
skiego, następnie przedstawiciele
najwyższych władz złożyli wieńce
przy krypcie prezydenta w Pante-
onie Wielkich Polaków Świątyni
Opatrzności Bożej na warszaw-
skim Wilanowie. Finałową częścią
uroczystości był koncert, który od-
był się na Zamku Królewskim. To-
warzyszyło mu wspominanie
RyszardaKaczorowskiego.
Niedzielny koncert na Zamku Kró-
lewskim był połączony z prezenta-
cją książki, której autorem jest syn
naszej ziemi, prof. ojciec Eustachy
Rakoczy „U boku Prezydenta
II Rzeczypospolitej” oraz wystawą
„Przekazanie do kraju insygniów
władzy państwowej II Rzeczypo-
spolitej”, która odbędzie się naZam-
ku KrólewskimwWarszawie.
W książce o. Eustachy wspomina,
między innymi, dwukrotny pobyt
Ryszarda Kaczorowskiego na tere-

nie naszej gminy. Podczas tych po-
bytów prezydent Kaczorowski spo-
tykał się z władzami samorządo-
wymi naszej gminy i powiatu, a tak-
że z przedstawicielami organizacji
politycznych i społecznych, a
przede wszystkim z kombatantami i
przedstawicielami środowisk patrio-
tycznych.
W uroczystościach jubileuszowych
udział wzięli także przedstawiciele
naszego regionu, między innymi za-

stępcawójta gminy Piotr Jankow-
ski, dziekan dekanatu chodzie-
skiego ks. Ireneusz Szypura, a
także Roman Grewling wicepre-
zes Towarzystwa Pamięci Po-
wstania Wielkopolskiego w
Poznaniu (na zdjęciu poniżej
wrazzautoremksiążki,o.Eusta-
chymRakoczy).
Ryszard Kaczorowski urodził
się 26 listopada 1919 roku. Był
działaczem harcerskim, żołnie-
rzemArmiiAndersa, powojnie

na emigracji, zasiadałwRadzieNaro-
dowej Rzeczpospolitej. Był jednym z
najwybitniejszych przywódców pol-
skiej emigracji niepodległościowej i
niezłomnym orędownikiem sprawy
polskiej na areniemiędzynarodowej.
W latach 1989-1990 pełnił urząd
ostatniego prezydenta RPna Uchodź-
stwie. Zginął w katastrofie smoleń-
skiej 10 kwietnia 2010 roku. Był
członkiem delegacji, która leciała na
uroczystości 70. rocznicy zbrodni ka-
tyńskiej.

WramachFunduszuDrógSamorządowych

Umowapodpisana
Okiem fotoreportera

101 rocznica odzyskania niepodległości W ponie-
działek 11 listopada w Budzyniu uroczyście Święto Niepodległości.W ko-
ściele p.w. św. Andrzeja odprawiono mszę św. w intencji ojczyzny. Po niej
mieszkańcy przeszli ulicą Rynkową oraz Rogozińską pod pomnik na ulicy
Łokietka, gdzie złożono wiązanki kwiatów.
W uroczystościach udział wzięły władze gminne, wszystkie instytucje i or-
ganizacje działające na terenie gminy Budzyń.W rolę ŚwiętegoMarcina na
białym koniu wcielił się Grzegorz Kabat, a w rolę Ignacego Paderewskiego
Krzysztof Jabłoński.
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Oceniono dochody podatkowe gmin

Budzyń wysoko

Zapraszamydoszopki
Wnajbliższym czasie w związku ze zbliżającymi się świętami, będzie
można wziąć udział w różnego rodzaju imprezach, które tematycz-
nie związane są ze świetami Bożego Narodzenia.
WWyszynach,8grudniaogodzinie11nastąpiotwarcieszopkibożonarodze-
niowa połączone z Rodzinnym Festiwalem Piosenki Świątecznej. Począt-
kiemwydarzenia będziemsza święta odprawionaw kościele parafialnymw
Wyszynach,w czasie której zostanie poświęcone dzieciątko Jezus.

WysokiemiejsceGminyBudzyńw
rankingu Rzeczypospolitej, o któ-
rym informowaliśmy w ostatnim
wydaniu Informatora, nie jest
przypadkiem. Potwierdzają to ko-
lejne dane.
W opublikowanym przez minister-
stwo finansów zestawieniu, w któ-
rym wzięto pod uwagę podstawowe
dochody podatkowe przypadające na
jednegomieszkańca za rok 2018, na-
sza gmina, na 230 gmin w woje-
wództwie wielkopolskim, uplaso-
wała się na 18 miejscu. Jest to naj-
wyższa pozycja w tym zestawieniu,
jakieGminaBudzyń zajęła w historii
funkcjonowania samorządu. Według
danych z zestwienia wynika, że w
Gminie Budzyń wysokość podsta-
wowychdochodówwynosiła 2676zł
na 1 mieszkańca rocznie, przy śred-
niej krajowej wynoszącej 1956 zło-
tych.
Warto odnotować, że w zestawieniu
tym wyprzedziliśmy, m. in., miasta
takie jak Kalisz, Piłę, Leszno i syste-
matycznie gonimy miasto Poznań.
GminaBudzyńokazała sięw tymze-
stawieniu najlepszą z naszego po-

wiatu; wspomnijmy, że Margonin
osiągnął dochody na poziomie 2365
zł, gmina wiejska Chodzież 2113 zł,
miastoChodzież 1563 zł, gmina Sza-
mocin 1149 zł.
W skali Polski, na 2500 gmin, nasz
gmina uplasowała się ze wspomnia-
nym wskaźnikiem na 140 miejscu.
Natomiast pozostałe gminy naszego
powiatu zajęły odpowiednio: Mar-
gonin – 222 miejsce, gmina wiejska
Chodzież – 316 miejsce, miasto
Chodzież – 888miejsce, gmina Sza-
mocin – 1663miejsce.
Wysokie miejsce Gminy Budzyń w
tym zestawieniu to dowód na to, że
przyjęta wiele lat temu strategia
zrównoważonego rozwoju i posta-
wienie na rozwój przedsiębiorczości
przyniosły znakomite efekty. Firmy
na terenie naszej gminy, znajdują
korzystne warunki dla inwestowa-
nia oraz sprzyjającą atmosferę dla
prowadzenia działalności. Przynosi
to wymierne korzyści podatkowe,
co pozwala gminie na systematycz-
ne inwestycje, które mają zaspokoić
coraz większe potrzeby mieszkań-
ców.

Wyszyny – rozbudowa szkoły trwa Trwają prace w
rozbudowywanej szkole podstawowej w Wyszynach. Przypomnijmy, że
wartość zadania to kwota 2 miliony 734 tysiące brutto, a jego wykonawcą
jest firma ZPHU „Lisiewicz” ze Stróżewa. Planowany termin zakończenia
zadania to czerwiec przyszłego roku. Całość środkówniezbędnych na rozbu-
dowę szkoły pochodzi ze środków budżetu gminy.

Okiem fotoreportera

Sukcesem zakończyły się starania
strażaków OSP w Dziewokluczu
orazwładzGminyBudzyń o zakup
nowegopojazdudla tej jednostki.
W październiku strażacy odebrali
nowypojazdmarki Iveco,wartość za-
kupu wynosiła około pół miliona zło-
tych, z tego 300 tysięcy sfinansował
samorząd województwa wielkopol-
skiego, a pozostałą kwotę wyasygno-
wał gminny samorząd.
Nowy pojazd zastąpi dotychczas po-
zostającego na służbie Mercedesa,

rocznik 1976, który był najstarszym
samochodempozostającymnawypo-
sażeniu jednostek OSP na terenie na-
szej gminy. Samochód tenmusiał być
wycofany z przydziału bojowego ze
względu na brak możliwości certyfi-
kacji z uwagi noweprzepisy.
Nowy pojazd jest wyposażony, m. in.
w zbiornik na tysiąc litrówwody, wy-
ciągarkę,autopompę,zestawoświetle-
niowy na wysięgniku teleskopowym,
a także nowoczesne urządzenia łącz-
ności.

OSPw Dziewokluczu

Nowy samochód

Rozpoczęły się długo oczekiwane
prace związane z zagospodarowa-
niem części wolnego parteru
Szkoły Podstawowej w Budzyniu
na Osiedlu Wierzbowymi na po-
trzebyprzedszkola samorządowe-
go wBudzyniu.
Zakrespracobejmuje adaptację trzech
izb lekcyjnychzuwzględnieniemspe-
cyfiki pracy z dziećmi przedszkolny-
mi,modernizacjęwęzłów sanitarnych
oraz szatni.
Po wprowadzeniu reformy likwidują-
cej gimnazja parter Szkoły Podstawo-
wej stał pusty. Do nowo wyremon-

towanych oddziałów przedszkolnych
przeprowadzi się przedszkole z ulicy
Przemysłowej, ponieważ stan tech-
niczny tego budynku jest bardzo zły.
Planowana przeprowadzka nastąpi z
dniem 1września przyszłego roku.
W wyniku ogłoszonego przetargu,
spośród 10 złożonych ofert, jako
najkorzystniejszą wybrano ofertę
Zakładu Usług Remontowo-Bu-
dowlanych Leszek Janowiak z Ra-
dwanek. Cena oferty wynosi prawie
400 tysięcy złotych. Wykonawca
niezwłocznie przystąpił do wykony-
wania robót.

Wplanach przenosiny przedszkola

Prace ruszyły

Poprawastanuoświetlenianatereniegminy
Zrealizowano kolejny etap poprawy stanu oświetlenie na terenie naszej gmi-
ny. Na Osiedlu Wierzbowym zamontowano 6 nowoczesnych, energoosz-
czędnych opraw świetlnych, wykonanych w technologii LED, a w
Wyszynach zamontowano 4 takie opraw.Wartość tych prac to kwota 45 ty-
sięcy złotych, wykonawcą jest firma „Ragama” z Rogoźna.
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Apel Poległych w GórachMorzewskich

80. rocznicamordu

Do użytku zostały oddane kolejne trzy place zabaw. Pierwszy z nich uloko-
wany jest na osiedlu Zielonym (na zdjęciu powyżej). Inwestycja ta została
zrealizowana przy dofinansowaniu zewnętrznych ze środków ministerstwa
sportu w ramach programu „Otwarte Strefy Aktywności (OSA)”, kwotą w
wysokości 50 tysięcy złotych. Ogólna wartość zadania to blisko 114 tysięcy
złotych. Wykonawcą prac wyłonionym w drodze przetargu nieograniczone-
go była firma „Grupa Hydro” sp. z o.o. zMosiny.
Kolejne dwa place zlokalizowane zostały na osiedlach: Wierzbowym i Pia-
ski. W tym przypadku wykonawcą była firma „Zakład Stolarski”Waldemar
Nowak z Zębowa, ogólna wartość tych zadań to kwota prawie 100 tysięcy
złotych. Warto zaznaczyć, że w tych inwestycji inicjatywą wykazali się
mieszkańcywspomnianych osiedli, którzy na ręce samorządu złożyli petycję
w tej sprawie.
Jesteśmy przekonani, że kolejne place zabaw będą miejscem bezpiecznych
zabaw dla najmłodszych mieszkańców gminy.

Budzyń

Nowe place zabaw

Wójt Gminy Budzyń, Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Budzyniu,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu, Gminny Ośrodek Kul-

tury w Budzyniu organizują

SPOTKANIEBOŻONARODZENIOWE
wdniu 15 grudnia 2019 roku o godzinie 15.00

na PlacuWolności w Budzyniu
Serdecznie zapraszamywszystkichmieszkańcówGminyBudzyń dowspól-

nego świętowania BożegoNarodzenia.
Organizatorzy zapewniają wigilijny poczęstunek, będą piero-
gi z kapustą i grzybami, barszcz czerwony, smażony karp,

słodkie ciasta i pierniki.
Zapewniamy szereg atrakcji w postaci przejazdu dla dzieci
bryczką, przejażdżką na kucu, pokazu iluzjonistycznego
dla dzieci, na pamiątkę będziemożna zrobić sobie zdję-

cie w fotobudce.
Wświąteczny nastrój wprowadzą nas kolędy śpiewane
przez dzieci, młodzież orazwystęp zespołu „Janboys”.
Organizatorzy zapraszają również dowspółpracy instytu-
cje publiczne, zakłady pracy, firmy oraz osoby prywatne, które chciałyby po-

mócwłasną pracą, darami rzeczowymi lub finansowow organizacji
bożonarodzeniowego spotkania.

Kontakt z organizatorami:
–DDPS 67 284 38 50
–GOPS 67 284 40 59

Zakłady pracy oraz osoby prywatnem które chciałybywesprzeć nas finanso-
wo, prosimy o dokonywaniewpłat na konto:

18 8945 0002 2600 0101 2000 0020 – z dopiskiem „Wigilia 2019 r”
Wesprzeć nasmożna również produktami spożywczymiw postaci słodyczy,

owoców, pierników, suchych ciast, itp.

Darpszczelarzy 5 listopada 2019 r. przedstawiciele Koła Pszczela-
rzy w Budzyniu przekazali na rzecz Gminy Budzyń 40 sztuk litrowych sło-
ików miodu. Miód zostanie przekazany dla dzieci ze szkół i przedszkoli z
terenu gminy oraz dla pensjonariuszy DDPS-u w Budzyniu.

KAPSUŁAPRZESZŁOŚCI
WBudzyniu powstaje Izba Historii Ziemi Budzyńskiej, w której czas cofa
zegary aż do najdawniejszych, kiedy to ludzie zamieszkali na naszych zie-
miach.Stopniowowędrowaćbędziemypośladachnaszychprzodków,wspo-
minając chwile,wydarzenia i życie codzienne dawnominione Zprawdziwą
przyjemnością informujemy, że oficjalne otwarcie nastąpi 4 stycznia 2020
roku,natomiastwniedzielędnia5stycznia 2020roku,wgodzinachod14.00
do 16.00 będą „DRZWI OTWARTE” dla zwiedzających. Dalsze terminy
funkcjonowania placówkimuzealnej będą jeszcze podane.

Zapraszamy!
Marcin Sokołowski, wójt Gminy Budzyń

Marek Bocheński, dyrektor GOK
Hanna Danielewicz, prezes TPPWlkp

W dniu 7 listopada delegacje władz samorządowych, organizacji społecz-
nych, uczniów szkół podstawowych oraz mieszkańców Gminy Budzyń
uczestniczyła w uroczystymApelu Poległych przygotowanym przez Szkołę
Podstawową w Kaczorach z okazji 80. rocznicy mordu w Górach Morzew-
skich.Wtymmiejscuw1939 rokuhitlerowcy zamordowali 41mieszkańców
ziemi chodzieskiej, w tymmieszkańców z terenu gminy Budzyń.

Okiem fotoreportera
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Poezja TworcówWielkopolski

Listopad Poetycki
WRestauracji „Retro”

Dzień Seniora

Biblioteka Publiczna w Budzyniu

Spotkanie z pisarzem

Wdniu29październikaBiblioteka
Publiczna w Budzyniu po raz
pierwszywhistoriimiałaokazjędo
włączenia się w obchody Między-
narodowego Listopada Poetyckie-
go, odbywającego się corocznie w
Poznaniu.
W ramach panelu literackiego „Nie
tylko klasycy. PoezjaTwórcówWiel-
kopolski” gościła trójkę poetów,
członków poznańskiego oddziału
Związku Literatów Polskich: Marię
Kogut – poetkę, nauczycielkę z Lu-
domekw gminie Ryczywół.Autorkę
czterech tomików wierszy: „Po-
chwycić ptaka”, „W sieci krajobra-
zów”, „Przenikanie”, „Między
kroplamideszczu”;PawłaKuszczyń-
skiego - poetę i krytyka literackiego z
Poznania. Autora 13 książek poetyc-
kich, z których ostatnio wydana, w
2018 r. nosi tytuł „Pora słowa”. Byłe-
go prezesa poznańskiego oddziału

Związku Literatów Polskich
i Krzysztofa Galasa – niewidomego
poetę, publicystę, dziennikarza, gita-
rzystę. Autora dziesięciu książek po-
etyckich oraz zbioru felietonów
,,Widzieć intelektem”. Kompozytora
wielu piosenek, które śpiewa wraz z
żonąAlinąw duecie ,,Sobie Przezna-
czeni”.
W spotkaniu poetyckim, które odby-
ło się w Gminnym Ośrodku Kultury
udział wzięło ponad 40 osób. W ka-
meralnej scenerii, przy zapalonych
świecach i kawie przez ponad godzi-
nę słuchaliśmy wierszy o różnej te-
matyce. Prezentacja twórczości
poszczególnych poetów przeplatana
była piosenkami w wykonaniu
Krzysztofa Galasa. Uczestnicy spo-
tkaniapoznali nie tylko talent pisarski
i umiejętnościmuzycznenaszychgo-
ści, ale też bardzo sympatyczne, kon-
taktowe i uśmiechnięte osoby.

19 listopada Biblioteka Publiczna
w Budzyniu po raz kolejny gościła
Romana Pankiewicza – pisarza i
podróżnika z Krakowa, autora
książek dla dzieci i dorosłych.
Tym razem pan Roman przyjechał,
by spotkać się z najmłodszymi czy-
telnikami. Pierwsze spotkanie odbyło
się w przedszkolu im. Koziołka Ma-
tołkawWyszynach, a drugie z udzia-
łem dzieci z Przedszkola
Samorządowego im. Misia Uszatka
wGminnymOśrodkuKulturywBu-
dzyniu. Pisarz zaprezentował przed-

szkolakom swoją serię książeczek „5
ważnych zawodów”.Wcielając sięw
rolę bohaterów swoich książek: żoł-
nierza, policjanta, listonosza, strażaka
i ratownikamedycznego czytał wier-
szowane historyjki i opowiadał cie-
kawostki o tych zawodach. Z dużym
poczuciem humoru i talentem aktor-
skim przedstawił uczestnikom, jaką
ważną rolę w społeczeństwie pełnią
osobywykonujące te zawody.Dzieci
aktywnie uczestniczyły w spotkaniu
dopowiadając rymy do czytanych
wierszy i udzielając odpowiedzi na

zadawane przez pisarza pytania. Ca-
łości towarzyszyła prezentacja multi-
medialna. Po spotkaniu chętni mogli
zakupić książeczki z dedykacją pisa-
rza. Wszystkie pozycje z cyklu „5

ważnychzawodów”oraznowegocy-
klu „5 zawodówkultury i oświaty”, o
którym autor opowie dzieciom pod-
czas następnego spotkania są dostęp-
ne dowypożyczenia w bibliotece.

Wśrodę 13 listopadaw restauracji
Retro w Budzyniu odbył się Dzień
Seniora zorganizowany przez Re-
jonowy Oddział Związku Emery-
tów,Rencistów i Inwalidów.
Przewodnicząca Krystyna Przywar-
czak powitała przybyłych, a wśród
nich gości honorowych, m. in. wójta
Marcina Sokołowskiego, przewod-
niczącego RadyGminy Zenona No-
wickiego, sołtysa Przemysława
Czekałę, dyrektor Banku Spółdziel-
czego Monikę Łukaszewską i kie-
rownika DDPS Edytę Radwańską.
Wręczono listy gratulacyjne z okazji
okrągłych rocznic urodzin i również
dla najstarszej członkini 98 letniej
Marii Mazurek. W tym dniu w po-
czet członków oddziału wstąpili: Zo-
fia Posłuszna, Zofia Czerwoniec,
Aurelia Dhur, Mariola Wróblewska,
Bożena Kalkowska, Maria Napiera-

ła, Zenon Kaczmarek, Małgorzata
Adach, Bożena Dykaw, Anna No-
wicka, Zofia Szurpit, Danuta Sokół-
ka, Wiesława i Mieczysław
Wachowscy,DanutaBedyńska, Irena
i ZbigniewGrela.
Przewodnicząca Krystyna Przywar-
czak podziękowała całemu zarządo-
wi i wszystkim, którzy poświęcają
swój czas na rzecz seniorów. Po wy-
stąpieniachwszyscy obecni otrzyma-
li śpiewniki i cała sala odśpiewała
wspólnie hymn seniora.
Chór „ZłotyLiść”wkrótkimkoncer-
cie zaśpiewałmiędzy innymi takzna-
ne piosenki, jak „Biały krzyż” czy
„Tańcz tańcz”.
Następnie rozpoczęła się zabawa ta-
neczna. Wigoru, radości życia, a
przedewszystkimsiłwitalnychmoże
seniorom pozazdrościć wielu młod-
szychmieszkańców naszej gminy.
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Pouczająca wizyta

Wycieczka doMniszek

Centrum Edukacji Regionalnej i
Przyrodniczej w Mniszkach to
miejsce magiczne. Pozwala, w
przemiłej atmosferze, poznawać
naszą przeszłość.
21 listopada br. uczniowie klas 5b, 5c
i 5d pod opieką pań: BarbaryAdam-
skiej, Moniki Świderskiej, Karoliny
Małofiej, Kingi Buszkiewicz i Mał-
gorzaty Jeski wyjechali na wyciecz-
kę doCentrumEdukacji Regionalnej
i Przyrodniczej, które się znajduje w
Mniszkach k. Międzychodu.W cen-
trum tym można było zobaczyć naj-
różniejsze sprzęty dawnego
gospodarstwa domowego oraz po-
znać warsztaty ginących zawodów.
Trasa zwiedzania połączona była z
zajęciami edukacyjnymi przez spe-
cjalnie przygotowane stanowiska –
od kowala poprzez warsztat bednar-
sko-stolarski, szewski, garncarski,
stanowisko praczki, pszczelarza,

warsztat wikliniarski do składu kolo-
nialnego,wystawy urządzeń do prze-
róbki mleka i wyposażenia kuchni.
We wszystkich tych stanowiskach
uczestnicy wycieczki, podzieleni na
grupy, mogli próbować kucia gwoź-
dzi, pracowaćprzyurządzeniu doob-
róbki drewna, poznać pracę szewca,
zajrzeć do wnętrza ula, dowiedzieć
się, co można było kupić w składzie
kolonialnym oraz zobaczyć naczynia
kuchenne z dawnych epok. Niewąt-
pliwą atrakcją była też wizyta w sta-
rej sali lekcyjnej i możliwość pisania
jak dawniej - piórem ze stalówką i
atramentem. Dużą frajdą dla uczest-
nikówwarsztatów był także udział w
samodzielnym wykonaniu wiklino-
wych wózków, które dzieci zabrały
ze sobą do domu.Dzieci z dużymza-
ciekawieniemwysłuchały też prelek-
cji o osobliwościach przyrodniczych
DolinyKamionki.

Szkoła PodstawowawWyszynach

Święto Niepodległości

Szkoła PodstawowawWyszynach

Czytanie „Dziadów”

8 listopada w naszej szkole trwały
obchody Narodowego Święta Nie-
podległości.
Rozpoczęliśmy jeprzemarszemizło-
żeniem kwiatów i zniczy pod obeli-
skiem w Wyszynach, upamiętnia-
jącym setną rocznicę odzyskania
przezPolskęNiepodległości oraz set-
ną rocznicę wybuchu Powstania
Wielkopolskiego. Po powrocie do
szkoły wzięliśmy udział w apelu,
przygotowanym przez panieMagda-
lenę Geisler oraz Edytę Kaźmierską,
podczas którego uczennice klasy

VIII zobrazowały nam sytuację kra-
ju, jakamiałamiejsce przed odzyska-
niem przez Polskę niepodległości,
przypomniałybohaterównajważniej-
szych powstań, ukazały ducha naro-
du polskiego, który w czasie 123 lat
niewoli, stale wychodził z inicjatywą
walki za ojczyznę.
Uczniowiewszystkichklaszaprezen-
towali się w pieśniach i piosenkach
patriotycznych, opiewającychpiękno
naszegokraju,którepozwoliłyzrozu-
mieć rozterki i uczucia walczących o
niepodległość.

Koncert patriotyczny

„Moja Ojczyzna”
Wniedzielę 10 listopada wGmin-
nym Ośrodku Kultury odbył się
koncert patriotyczny pt. „Moja
Ojczyzna”. Na koncert przybyły
władze samorządowe i mieszkań-
cy gminy.
Na początku koncertu wszyscy ze-
brani odśpiewali hymn państwowy.
Następnie zespół Jan Boys pod kie-

rownictwem Jana Margowskiego
wykonał kilkanaście patriotycznych
utworów. Zebrani bardzo żywo re-
agowali na występy i włączali się
do śpiewu. Pomiędzy występami
swoje zdolności zaprezentowali
wokaliści Studia Piosenki GOK,
między innymi wiersze deklamo-
wał Emil Gursz.

"Ciemno wszędzie, głucho wszędzie
Co to będzie, co to będzie?"
Tuż przed świętem Wszystkich Świętych klasa 7 spotkała się w szkole, aby
wspólnie przeczytać utwórAdama Mickiewicza „Dziady cz.II”. Przy świetle
świec zapoznaliśmy się z ludowym staropolskim obrzędem odprawianym w
Dzień Zaduszny, polegający na wzywaniu dusz czyśćcowych, aby im ulżyć w
cierpieniu.
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Szkoła PodstawowawWyszynach

„Wiem – nie biorę!”

Przedszkole im. Misia Uszatka w Budzyniu

Przedszkolacy Ojczyźnie
12 listopada w Przedszkolu Samorządowym im. „Misia Uszatka” w Budzy-
niu obchodziliśmy101RocznicęOdzyskania przez PolskęNiepodległości. Z
tej okazji wszystkie dzieci uroczyście świętowały ten wyjątkowy dla nas –
Polaków dzień. Głównym celem uroczystości było kształtowanie miłości i
przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie sym-
boli narodowych naszego kraju.
Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Iwona Repczyńska, która powitała
wszystkie dzieci, przybyłych gości oraz personel przedszkola. Dzieci z
wszystkich grup z dumą prezentowały przypięte biało – czerwone kotyliony.
Część artystyczna była poprzedzona odśpiewaniem hymnu państwowego.
Dzieci z grupy „Sówki” oraz „Wiewiórki” zaprezentowały uroczystą insceni-
zację z okazji Święta naszej Ojczyzny. Słowem i piosenką oddały szacunek
symbolom narodowym, symbolom walki o wolność i zwycięstwo oraz mi-
łość do Ojczyzny.

Koncert muzyczny
– „Kolorowa SantaMuerte”
Aktorzy teatrzyku „Kulturka” zabrali nas w podróż do Meksyku. Poznali-
śmy tradycyjne święto Dia de los Muertos, czyli tamtejszy Dzień Zmarłych.
W odróżnieniu od naszego wspominania zmarłych, które przebiega w pod-
niosłej atmosferze, w Meksyku jest mnóstwo koloru, śmiechu i zabawy.
Meksykaniewierzą, że tego dnia zmarli wracają na ziemię i odwiedzają swo-
ich bliskich. Z tej okazji przygotowywane są więc specjalne ołtarze na gro-
bach z zapasami ulubionego jedzenia i trunków.

Uczniowie klasy 8 wzięli udział w szkoleniu w ramach programu "
Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny!”
Jego celem jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na
temat „dopalaczy” i zagrożeńwynikających z ich używania, awkonsekwen-
cji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi pro-
duktami. Szkolenie poprowadziła pani Karolina Pieniążek- pracownik
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży.

Wystawaw Gminnym Ośrodku Kultury

„Mój Anioł Stróż”

26 listopada 2019 r. o godz. 16:30
w Gminnym Ośrodku Kultury
odbyła się wystawa pn. ,,Mój
Anioł Stróż".
Była to wystawa prac plastycznych
wykonanych przez dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Budzyniu, oprócz
tego dzieci dodatkowo wykonały
ogromną ilość Szopek Betlejem-
skich. Jury w składzie: przewodni-
cząca - Hanna Danielewicz, Maria
Jabłońska oraz Anna Zaranek spo-
śródwszystkich pracwyłoniło 3 naj-
lepsze oraz jedno wyróżnienie.
Pierwsze miejsce zajęła Julia Hołu-
bowska, drugie Stanisław Koczo-

rowski, trzecie Mikołaj Kierna.Wy-
różnienie trafiło do Amelii Nocho-
wicz. Nagrody wręczane były przez
Dyrektora GOK Marka Bocheń-
skiego. Po oficjalnym otwarciu wy-
stawy rodzice wraz z dziećmi i
zaproszonymi gośćmi przenieśli się
do sali widowiskowej, w której cze-
kała inscenizacja przygotowana
przez uczniów klasy IId pod okiem
wychowawcy Danuty Bentkow-
skiej.
Po uroczystości na dzieci czekała
niespodzianka w formie seansu fil-
mowego. Całość uświetnili soliści
ze Studia Piosenki GOK.
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Z życia PZW –walczyli o Puchar Prezesa

Ostatnie zawody
W niedzielny słoneczny poranek
13 października wędkarze koła
PZW w Budzyniu spotkali się po
raz ostatni w tym sezonie wędkar-
skim na zawodach spławikowych
o Puchar Prezesa.
Rywalizacja w zawodach była bar-
dzo zacięta, pomiędzy zawodnika-
mi, którzy zajęli czołowe, różnice w
wynikach były minimalne.
Gdykomisja pracowała nad oblicza-
niem punktacji uczestnicy zawodów
mogli się posilić przy ognisku, była
to także okazja, aby powspominać
mijający sezon wędkarski 2019.

Po podsumowaniu wyników okaza-
ło się, że Puchar Prezesa tym razem
wywalczył kol. Krzysztof Pauszek
(na zdjęciu powyżej), który wyprze-
dził kol. Damiana Kucharskiego.
Natomiast cały cykl zawodów
Grand Prix wygrał kol. Janusz Wal-
czak (na zdjęciu obok), wyprzedza-
jąc kol. Marcina Sokołowskiego, na
trzecim miejscu uplasował się kol
Krzysztof Pauszek.
Wszystkim kolegom dziękuję za
wspaniałą rywalizację i do zobacze-
nia w sezonie 2020.

Prezes koła PZWwBudzyniu
Rafał Zagórski

Przedszkole im. KoziołkaMatołka wWyszynach

Pierwsza pomoc to podstawa!
22 października gościem w Przedszkolu Samorządowym im. „Misia Uszat-
ka” w Budzyniu był ratownik medyczny – Kamil Krawiec.W tym ważnym
spotkaniu udział wzięły dzieci z grup: „Słoneczka”, „Sówki”, „Wróbelki”,
„Wiewiórki” oraz „Jeżyki”. Celem zajęć było zapoznanie przedszkolaków z
zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego postępowania
w czasie wypadku. Dziękujemy za tak ważną lekcję.

Monika Stachowiak

101 rocznica odzyskania niepodległości
Napamiątkęwydarzeń z 11 listopada 1918r. obchodziliśmyNarodoweŚwię-
to Niepodległości. W naszym przedszkolu z tej okazji 8 listopada odbył się
uroczysty przemarsz pod obelisk obokWiejskiego DomuKultury wWyszy-
nach. Spotkaliśmy się tam z uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej
imienia Mikołaja Kopernika. Wspólnie odśpiewaliśmy hymn oraz złożyli-
śmy w hołdzie poległym za ojczyznę symboliczną wiązankę. Następnie w
sali Biedronek odbył się uroczysty apel.
Dzień 8 listopada był także dniem, w którym nasze przedszkole przyłączyło
się do akcji #SzkołaDoHymnu!, wspólnie więc o symbolicznej godzinie
11:11, odśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn.

Natalia Chojnacka

Pasowanie na przedszkolaka i starszaka
16 października zorganizowano w Przedszkolu pasowanie na przedszkolaka.
Po części artystycznej nastąpił akt pasowania, czyli dotknięcie ramienia każde-
go przedszkolaka ogromną kredką przez Panią Dyrektor. Dla przedszkolaków
było to wielkie przeżycie, a dla rodziców powód do dumy i zadowolenia ze
swoich pociech.
25 października odbyło się pasowanie na starszaka.Wuroczystości brali udział
zaproszeni goście oraz rodzice. Dzieci z dumą recytowały wiersze, śpiewały
piosenki, tańczyły i złożyłyprzysięgępodczas ślubowania.Panidyrektordoko-
nała aktu pasowania. Dzieci dostały pamiątkowe dyplomy oraz upominki.



INFORMATOR SAMORZĄDOWYINFORMATOR SAMORZĄDOWY

NASZA GMINANASZA GMINA

10

GM
IN
A

BUDZYŃ
BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

MIESIĘCZNIK

GM
IN
A

BUDZYŃ
BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

MIESIĘCZNIK

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu
ul. Władysława Łokietka 31, 64-840 Budzyń
tel 67 28 43 575, e-mail: gok@budzyn.pl
Redaguje: zespół, redaktor naczelny:Marek Bocheński
Przygotowanie do druku: redakcja
Druk: Poligraf Chodzież, tel. 67 381 91 91, 503 185 769

Pod patronatem Starosty Chodzieskiego iWójta Gminy Budzyń

III Budzyńskie Mistrzostwaw piłce siatkowej
Wdniach 20 i 27 października
2019 roku na hali widowisko-
wo-sportowej przy Szkole
Podstawowej im Powstańców
Wlkp. w Budzyniu rozegrano
III Budzyńskie Mistrzostwa w
Piłce SiatkowejMężczyzn i ko-
biet, nad którymi patronat ob-
jęli Starosta Chodzieski
Mirosław Juraszek wraz z
Wójtem Gminy Budzyń Mar-
cinem Sokołowskim. Organi-
zatorem rozgrywek było
Gminne Zrzeszenie LZS w Bu-
dzyniu.
20 października zagrali panowie, do
rozgrywek zgłosiły się 4 drużyny
które rozegrały swe mecze syste-
mem każdy z każdym, do 25 pkt i 2
setówwygranych.
Otwarcia tej odsłony rozgrywek do-
konał Starosta ChodzieskiMirosław
Juraszek.
Pierwsze miejsce w ogólnej klasyfi-
kacji zdobyła drużyna z Gminy
Chodzież, drugiemiejsce zajęła dru-
żyna z LZS Sokołowo, trzecie przy-
padło drużynie z LZS Wyszynki, a
czwarte drużynie z LZS Prosna.
W klasyfikacji drużyn LZS pierw-
sze miejsce przypadło w udziale
LZS Sokołowo, drugie LZS Wy-
szynki, a trzecie LZS Prosna. Sę-
dziami byli: Anna Jęsiek i Paweł

Kita, a sędziami stolikowymi byli:
Karolina Prech, Kaja Żak i Bartosz
Czerech.
Zwycięskim drużynom puchary wrę-
czał zastępca wójta Gminy Budzyń
Piotr Jankowski przewodniczący
GminnegoZrzeszenia LZSwBudzy-
niuRomanSchlabs.
27 października na boiskach królowa-
ły panie, do turnieju zgłosiło się 8 dru-
żyn, które rozegrały swe mecze w
systemie każdy z każdym w dwóch
grupach, do 15 pkt i 2 setów wygra-
nych. OtwarciaMistrzostwkobietdo-
konał również Starosta Chodzieski
Mirosław Juraszek, który był zasko-
czony udziałem takwielu drużyn z te-
renu powiatu.
Pierwszemiejscewogólnejklasyfika-
cji zajęła drużyna Utrapieni z Szamo-

cina,drugiemiejscezajęła repre-
zentacjaZespołuSzkół im,Józe-
fa Wybickiego z Rataj, trzecie
miejsce zajęła drużyna z LZS
Prosna, a czwarte drużyna z
LZSWyszynki.
Pozostałe drużyny sklasyfiko-
wanonapiątymmiejscu,w tym:
LZS Dziewoklucz, Budzyń,
LZSSokołowo i SPSzamocin.
W klasyfikacji LZS pierwsze
miejscezajęładrużynaLZSPro-
sna,drugiemiejsceLZSSokoło-
wo Budzyńskie, trzecie miejsce
LZS Wyszynki, czwarte LZS Dzie-
woklucz.
Sędziami byli: Anna Jęsiek i Paweł
Kita, sędziami stolikowymibyli:Wik-
toria Polowa i Marcin Przybylski, a
nad całością dokumentacji czuwała
Irena Jankowska.
Zwycięskim drużynom puchary i dy-
plomy wręczał wójt Gminy Budzyń
Marcin Sokołowski wraz z przewod-
niczącymGminnego Zrzeszenia LZS
wBudzyniu.
Na zakończeniewręczono puchary za
zwycięstwa drużynowe w odbytych
już Gminnych Mistrzostwach w Bie-
gach Przełajowych w Bukowcu.
Pierwsze miejsce w Biegu Milusiń-
skichwkategorii przedszkola zdobyło

Przedszkole Samorządowe im Ko-
ziołkaMatołkawBudzyniu, pierwsze
miejsce w klasyfikacji szkół zdobyła
Szkoła Podstawowa im. Powstańców
Wielkopolskich w Budzyniu. W kla-
syfikacjiLZS i sołectwpierwszemiej-
sce zdobyło sołectwo i LZS
Bukowiec, drugie miejsce sołectwo i
LZS Dziewoklucz, trzecie miejsce
LZS i sołectwoSokołowo.
Serdecznie dziękuje wszystkim któ-
rzy dołożyli swoją cegiełkę i pomogli
w przygotowaniu i przeprowadzeniu
tych Mistrzostw. Najlepsze drużyny
reprezentowaćbędąpowiat chodzie-
ski w dalszych eliminacjach.

GminneZrzeszenieLZS
wBudzyniu

Trzecia rozgrywka bośka–kop

Opuchar firmyKartonika
W niedzielę, 3 listopa-
da, rozegrano trzeci
turniej gry BOŚKA –
KOP. Tym razem
sponsorem pucharu
była firma „Kartoni-
ka” – Anna i Hubert
Barczak.
Do rozgrywki przystą-
piło 20 graczy, spośród
których czołowe miej-
sca zajęli:
1/ Zenon Janiczak – 661 pkt.
2/ LeonardWentland – 494pkt.
3/AdamWysocki – 456 pkt.
Po trzech rozgrywkach najwięcej
punktów zgromadzili na swoim
koncie:
1/ Henryk Pauszek – 1324 pkt.
2/ Ryszard Geisler – 1307 pkt.

3/ Józef Kasperczak – 1209 pkt.
4/WojciechWierzbiński – 1284 pkt.
5/ LeonardWentland – 1285 pkt.
6/ Roman Starosielec – 1274 pkt.
Następny turniej zaplanowano 1
grudnia 2019 r. wGOK-uwBudzy-
niu.

Organizatorzy
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Klub Seniora w Budzyniu

Zakończenie projektu

Sezon 2019/2020

Halówkawystartowała

7 listopada 2019 r. W Dziennym
Domu Pomocy Społecznej w Bu-
dzyniu odbyło się uroczyste za-
kończenie projektu „Budzyń
otwarty na osoby niesamodzielne
i niepełnosprawne – Klub Senio-
ra”. Projekt finansowany był ze
środków Samorządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego i Unii Euro-
pejskiej.
Klub Seniora rozpoczął działalność
w październiku 2018 r. W ramach
projektu seniorzy odkrywali i rozwi-
jali swoje talenty artystyczne na za-
jęciach artystycznych, dowiadywali
się jak dbać o swoje zdrowie na zaję-
ciach, które były tematycznie zwią-
zane z szeroko pojętym zdrowiem,

dbali o kondycję swojego ciała na
zajęciach gimnastycznych oraz w
czasie spacerów i ćwiczeń na siłow-
ni zewnętrznej.
Podczas spotkania uczestnicyKlubu
otrzymali pamiątkowe albumy ze
zdjęciami z zajęć oraz wspólnych
wyjazdów. Przy słodkim poczęstun-
ku rozmawiano, została także za-
śpiewana piosenka o Klubie
Seniora, do której słowa ułożyli
sami uczestnicy zajęć.
Pięknym bukietem kwiatów oraz
czekoladkami pożegnano kierownik
Klubu SenioraMagdalenęNita, któ-
ra była odpowiedzialna za prowa-
dzenie oraz organizację zajęć.
Przez rok działalności klubu bardzo

dużo się w nim działo. Powstały
nowe przyjaźnie, a stare zostały od-
świeżone.Dzięki zajęciomuczestni-
cy Klubu mogli rozwijać swoje
zdolności manualne i kreatywne,
poznawać nawyki zdrowego żywie-
nia oraz poprawiać kondycję fizycz-

nąpodokiemprofesjonalnego trene-
ra.
Mimo oficjalnego zakończenia pro-
jektu Klub Seniora będzie działał
nadal, gdyż na tego rodzaju działa-
nia w grupie seniorów jest duże za-
potrzebowanie.

W niedzielę, 10 listopada 2019
roku, w hali sportowej przy Szko-
le Podstawowej im. Powstańców
Wlkp. w Budzyniu wystartowała
kolejna, XI Liga Gminna Halo-
wej Piłki Nożnej na sezon
2019/2020. Bezpośrednim organi-
zatorem Ligi jest Gminne Zrze-
szenie LZSwBudzyniu.
Do gry zgłosiło się 12 drużyn męż-
czyzn i 4 drużyny kobiet które re-
prezentują sołectwa, zakłady pracy i
koła LZS. W uroczystym otwarciu
uczestniczyli: zastępca wójta Piotr
Jankowski i przewodniczący Rady
Gminy Zenon Nowicki. Ślubowa-
nie w imieniu wszystkich drużyn
złożyły zawodniczki z LZS Wy-
szynki i Budzynia – Weronika Łu-
czak, Magdalena Hahn i Karolina

Szymanowicz. Po odegraniu hymnu
państwowego oficjalnego otwarcia
dokonał zastępca wójta Gminy Bu-
dzyń Piotr Jankowski.
Punktualnie o 13.15 pierwszy mecz
rozegrały drużyny kobiet Budzyń i
LZS Wyszynki, które wygrały 5:1.
Bramki strzelały dla LZS Wyszyn-
ki: 3 bramki Katarzyna Galon (3
bramki) i po jednej Weronika Łu-
czak i Roksana Czyż, dla drużyny
Budzyń bramkę strzeliła Nicola No-
wicka.
Następne mecze grały już drużyny
męskie:
– LZSOstrówki pokonał LZSDzie-
woklucz 5:1, w tym meczu najwię-
cej bramek strzelił Michał Polowy
(3);
– FC Albatros pokonał FC Antana-

rywa 5:2, w tym meczu najwięcej
bramek strzelił Kamil Ceranek (3).
– Czarnobyl Zdrój pokonał LZS
Prosna 9:1, najwięcej bramek strze-
liłWiktorMoskalik (5).
– LZS Sokołowo pokonało LZS
Bukowiec 12:0, najwięcej bramek
strzelił Patryk Świstara (5).
– Face Club Budzyń pokonał LZS
Kąkolewice 6:2, najwięcej bramek

strzelił Robert Bartkowiak (4).
– Budzyń zremisował z LZS Wy-
szynki 1:1.
Ogółemwpierwszej kolejce strzelo-
no 51 bramek.
Sympatyków halowej piłki nożnej
serdecznie zapraszamy na kolejne
mecze.

Gminne Zrzeszenie LZS
wBudzyniu
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Jubileusz Koła Łowieckiego „Szarak”

Myśliwi świętują 70-lecie
Wpiątek, 22 listopada, budzyńscy
myśliwi obchodzili jubileusz 70-le-
cia istnienia zorganizowanego ło-
wiectwa w naszej miejscowości.
Uroczystości rozpoczęły się mszą
świętąwkościele p.w. św.Andrzeja
Boboli, myśliwi złożyli także wią-
zanki i zapalili znicze na grobach
zmarłych członkówKoła.
Punktem kulminacyjnym obchodów
był Jubileuszowy Bal Myśliwski w
Restauracji Platinum, na którym spo-
tkali się członkowie Koła wraz z ro-
dzinami, przyjaciele myśliwych oraz
zaproszeni goście. Byli wśród nich
zastępca wójta Gminy Budzyń Piotr
Jankowski, proboszcz parafii Bu-
dzyń ksiądz Marek Piosik, a także
przedstawiciel Zarządu Okręgowego
Polskiego Związku Łowieckiego
Maciej StrawaoraznadleśniczyNad-
leśnictwa Podanin Jacek Kulpiński.
Uroczystość uświetniły także poczty
sztandarowe zaprzyjaźnionych kół:
„Daniel” z Podanina, Koło „Pono-
wa” z Margonina, Koło „Noteć” z
Chodzieży,Koło„Ostoja”zChodzie-
ży.Wśród gości był takżeWitold Si-
miński, leśniczy Leśnictwa Drążki,
na terenie którego leżą obwody ło-
wieckie Koła „Szarak”.
Zebranych przywitał prezes Koła,
Wojciech Wróblewski. Przypomniał
historię historięKołaorazosiągnięcia
budzyńskichmyśliwych.
Przypomnijmy, żezadatęoficjalnego
powstania koła myśliwskiego w Bu-
dzyniu przyjmuje się datę 3 listopada
1949 roku, kiedywdniu patronamy-
śliwych, św. Huberta, odbyło się ze-
branie Kółka Myśliwskiego w
Budzyniu z udziałem 24 myśliwych,

których uważa się za oficjalnych za-
łożycieli Koła.
Przez lata Koło Myśliwskie w Bu-
dzyniu nosiło nazwę „Darz Bór”. W
1975 roku, w momencie podziału
kraju na 49 województw,
wprowadzono nową ewi-
dencję kół i obwodów
łowieckich. Koło z Bu-
dzynia otrzymało nu-
mer ewidencyjny „34”
i nazwę „Szarak”, która
obowiązuje do dziś.
Dorobek Koła są to nie
tylko środki zdeponowane
z banku, warto podkreślić także
dorobek Koła w postaci licznych i
solidnych urządzeń łowieckich oraz
miejsca spotkań towarzyskich
członkówKoła, zwanym „Ostoją”.
Możliwość polowania na zwierzynę
to nie tylko przywilej, ale także zo-
bowiązanie. Członkowie Koła ak-
tywnie włączają się w różnego
rodzaju akcje, których celem jest

wzrost wielkości
populacji różnych
gatunków zwierząt

łownych jak i jej stanu
zdrowotnego.

Od 2009 roku Kołu przewodzi
sztandar, którego uroczyste poświę-
cenie odbyło się w kościele parafial-
nym w Budzyniu w dniu 19
września 2009 r. za pośrednictwem
Honorowego Kapelana Koła ojca
Eustachego Rakoczego. Nazwiska
fundatorów sztandaru uwieczniono
na jego drzewcu.

Odznaczeniem, z którego Koło jest
szczególnie dumne, jest Złoty Medal
Zasługi Łowieckiej, przyznany Kołu
„Szarak” przez Kapitułę Odznaczeń
Łowieckichw 2014 roku.
Obecnie, w roku jubileuszu, 70 lat od
powstania, Koło liczy 37 członków.
Zakończeniem części oficjalnej było
wręczenie szczególnie zasłużonym
członkomKoła „Szarak” odznaczeń.
I tak, „Złoty Medal Zasługi Łowiec-
kiej” otrzymał Czesław Tomczyk,
„SrebrnyMedal Zasługi Łowieckiej”
TeodorKosz, a „BrązowyMedal Za-
sługi Łowieckiej” Ireneusz Chmiel.
Odznaczenia „Za ZasługiWRozwo-
ju Wielkopolskiego Łowiectwa”
otrzymali Grzegorz Simiński, Robert
Simiński, Jacek Simiński, Waldemar
Janeczek, Damian Grewling, Ry-
szardGrewling, SławomirKamiński,
ZbigniewBrosse.
Odznaczenia „Za ZasługiWRozwo-
ju Pilskiego Łowiectwa” otrzymali
MarcinKosz, Ewelina Stawowaoraz
SebastianTomczyk.
Powyprowadzeniupocztówsztanda-
rowych rozpoczął się BalMyśliwski,
w czasie którego był czas na zabawę,
tańce, a także myśliwskie pogawęd-
ki.

Wręczanie odznaczeń, od lewej: Stanisław
Tomczyk, Teodor Kosz, Ireneusz Chmiel

Pamiątkowe zdjęcie członków Koła
„Szarak” z pocztami sztandarowymi

Życzenia na ręce prezesa
Wojciecha Wróblewskiego składa

nadleśniczy Nadleśnictwa
Podanin, Jacek Kulpiński

Wśród składających życzenia był także
zastępca wójta Gminy Budzyń, Piotr Jankowski


