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PlacWolności w Budzyniu,
zdjęcie z 18 grudnia 2019 roku

Mieszkańcom Gminy Budzyń składamy życzenia
pogodnych, rodzinnych, a przede wszystkim

spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
a w nadchodzącym 2020 roku

spełnienia wszystkich planów i zamierzeń

Zastępca
Wójta Gminy Budzyń
Piotr Jankowski

Wójt
Gminy Budzyń
Marcin Sokołowski

Przewodniczący
Rady Gminy Budzyń
Zenon Nowicki



Wokolicach PlacuWolnościwBudzyniu

Będzie publiczna toaleta
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SołectwoWyszynki

Świetlica otwarta W środę, 18 grudnia,
Urząd Gminy odwiedziła
grupa „Sówki”, czyli pię-
ciolatki z Przedszkola Sa-
morządowego w Budzy-
niu, by na ręce wójta Gmi-
ny Budzyń Marcina Soko-
łowskiego złożyć życze-
nia z okazji świat Bożego
Narodzenia oraz nowo-
roczne dla pracowników
Urzędu.

W sobotę, 14 grudnia br., w sołec-
twie Wyszynki odbyło się symbo-
liczne otwarcie nowo wybudowa-
nej świetlicywiejskiej.
Na uroczystość przybyło wielu gości,
między innymi, starosta Powiatu
Chodzieskiego Mirosław Juraszek,
jego zastępca Julian Herma-szczuk,
przewodniczący Rady Gminy Bu-
dzyń Zenon Nowicki, wójt Gminy
Budzyń Marcin Sokołowski, zastęp-
ca wójta Piotr Jankowski, wójt Gmi-
ny Wągrowiec Przemysław Maj-
chrzak, a także licznie zgromadzeni
mieszkańcy sołectwa.
Wójt Gminy Budzyń przypomniał hi-
storię powstawania tego obiektu.
Przygotowania do tej inwestycji roz-
poczęły się w 2018 roku, umowa z
wykonawcą, którym był zakład
Usług Remontowo-Budowlanych
Leszek Ja-nowiak z Radwanek, zo-
stała podpisana 3 stycznia br. Jej war-
tość to kwota 848 tysięcy806 złotych
59 groszy. Prace ruszyły w szybkim
tempie i w niecały rok powstał pięk-
ny i funkcjonalny obiekt wraz z par-
kingami. Na tę inwestycję nasza
gmina pozyskała w 2018 roku, w ra-

mach konkursu, dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej na opera-
cję typu „Inwestycje w obiekty peł-
niące funkcje kulturalne” w ramach
działania „Podstawowe usługi i od-
nowa wsi na obszarach wiejskich”,
objętego programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dofinansownie przyznano w wyso-
kości 63,63 proc., co stanowi kwotę
439 tysięcy 102 zł. Ogólna wartość
tej inwestycji, czyli prace budowlane
i wyposażenie, zamknęła się kwotą
920 tysięcy 236 złotych 46 groszy.
Warto dodać że fundusz sołecki Wy-
szynek za okres ostatnich dwóch lat
w całości został przeznaczony na wy-
posażenie nowo powstałego obiektu.
Po zakończeniu części oficjalnej w
świetlicy odbyło się spotkanie dzieci
z Mikołajem pod choinką.
Oddanie do użytku świetlicy w Wy-
szynach jest symbolicznym zakoń-
czeniem wieloletniego programu
budowy nowych oraz adaptacji i re-
montów istniejących budynków peł-
niących funkcję świetlic wiejskich
oraz domówkultury na terenie naszej
gminy.

W odpowiedzi na liczne wnioski mieszkańców, które od szeregu lat
wpływały do Urzędu Gminny, w ostatnich dniach bieżącego roku
przystąpiono do instalacji publicznej toalety.
Obiekt powstaje w okolicach Placu Wolności, przy ulicy Lipowej. Dostęp
do niej będzie odpłatny, a uruchomienie przewidywane jest w pierwszych
dniach stycznia przyszłego roku. Teren wokół toalety będzie monitorowa-
ny, aby uniknąć aktów wandalizmu. Koszt zakupu i montażu wraz z przy-
łączami do sieci wodnokanalizacyjnej to kwota ok. 85 tysięcy złotych.

Okiem
fotoreportera Świąteczne życzenia

od przedszkolaków

Z okazji zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia, życzymy zdrowia i pomyślności.

Nowy Rok niech przyniesie
tylko piękne i szczęśliwe

dni, niech spełnią się
wszystkie marzenia.

Tego wszystkiego strażakom
i sympatykom życzy

Zarząd Gminny ZOSP RP



INFORMATOR SAMORZĄDOWYINFORMATOR SAMORZĄDOWY 3

NASZA GMINANASZA GMINA GM
IN
A

BUDZYŃ
BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

MIESIĘCZNIK

SzkołaPodstawowawBudzyniu

Ekoprojekty

Z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia
życzę wszystkim zdrowia, szczęścia i spokojnej,
rodzinnej atmosfery a w Nowym Roku
wszelkiej pomyślności
Sołtys wsi Budzyń
Przemysław Czekała
wraz Radą Sołecką

Gmina Budzyń otrzymała zWoje-
wódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu dotację na dwa przed-
sięwzięcia.
Pierwsze z nich to „Doposażenie
bazydydaktycznejw sprzęt i pomoce
naukowe potrzebne do prowadzenia
edukacji ekologicznej w dwóch bu-
dynkach Szkoły Podstawowej im.
Powstańców Wielkopolskich w Bu-
dzyniu”. Koszt tego przedsięwzięcia
wyniósł 79 tysięcy złotych, z czego
51 tysięcy to środki z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a
28 tysięcy to środki własne gminy.
Celem projektu było wyposażenie
szkoływpomoce imateriały do reali-
zacji tematyki przyrodniczej i ekolo-
gicznej. W ramach przedsięwzięcia
powstały dwie nowe pracownie:
pierwsza w budynku Szkoły Podsta-
wowejwBudzyniunaosiedluWierz-
bowym, druga w budynku na ulicy
Rogozińskiej. Animatorem nowej
pracowni dla klas 1-3 jest Joanna
Wróblewska, pracowni dla klas odV-
VIII Karolina Małofiej.
W ramach przedsięwzięcia powstały
odpodstawnowe sale, do których za-
kupiono meble, wyposażenie, mapy,
globusy, plansze, makiety, gry, przy-
rządy do obserwacji terenowych i
wiele innych pomocy dydaktycz-
nych. Są to miejsce, gdzie uczniowie
będą mogli wzbogacać swoje wiado-
mości i rozwijać zainteresowania.
W uroczystym otwarciu pracowni
dla klas I-III udział wzięli: wójt Mar-
cin Sokołowski, dyrektor Dariusz
Dudziak, wicedyrektor Małgorzata
Słowińska, proboszcz Marek Piosik,
gminny podinspektor ochrony środo-
wiska Paulina Błażejczyk, oraz
członkowie kółka przyrodniczego z
opiekunem Joanną Wróblewską.
Uczniowie prezentowali zakupione
pomoce i pokazywali ich zastosowa-
nie. W pracach przy tworzeniu pra-
cowni swój wkład mieli także:
Justyna Barczak, Jacek Ślęzak, Wi-
told Kukla, Mirosław Przybyszew-
ski, Małgorzata Śleboda i Maciej
Adamczyk.
Drugą częścią projektu, pod hasłem
„Z ekologią i kulturą na co dzień”,
była organizacja zajęć, akcji, konkur-
sów, mających zwracać uwagę na
problemy współczesnego świata i
rozwijać zainteresowania przyrodą

ojczystą, jednocześnie zachęcając do
ekologicznych działań. Na ten cel
przeznaczono 20 tysięcy zł. WFO-
ŚiGW w Poznaniu, przekazał 10 ty-
sięcy złotych, a kolejne 10 tysięcy zł
dopłacono z budżetu gminnego.
Zamysłem organizatorów było
ukształtowaniewświadomościdzieci
przekonania, iż Ziemia jest naszym
wspólnymdomem i każdymusi dbać
o planetę. Człowiek w XXI wieku
jest zobowiązany do życzliwości wo-
bec świata przyrody, szacunkuwobec
natury i odpowiedzialności za swoje
codzienne decyzje.
Od września do grudnia najmłodsi
uczniowie mieli wiele okazji, by
uczestniczyć w akcjach ekologicz-
nych. Warto wspomnieć o proteście
klimatycznym, który miał zasięg
gminny. Duża grupa uczniów z cały-
mi rodzinamibrała takżeudziałwak-
cji „sprzątanie świata”. Z pomocą
rodziców powstały woreczki z firan,
które mają zastąpić jednorazowe to-
rebki plastikowe. Trzecioklasiści z
kółka przyrodniczego zasadzili przed
szkołą drzewka z okazji Dnia Drze-
wa, zainicjowali również kilka kam-
panii dotyczących konieczności

ograniczenia w życiu codziennym
plastiku. Powstały spoty reklamowe,
które są dostępne na FB. Na koryta-
rzach szkolnych stanęły kosze do se-
gregacji odpadów. Ze środków na
realizacje projektu zakupione zostały
torby z materiału oraz specjalne pisa-
ki i kredki. Uczniowie mieli za zada-
nie namalować obrazki i zamieścić
na torbach hasłamówiące omądrym,
odpowiedzialnym podejściu do zaso-
bów Ziemi. Rozstrzygnięcie konkur-
su odbyło się na apelu mikołaj-
kowym. Oto lista nagrodzonych i
wyróżnionych:

1miejsce:JagodaiDianaWojczyńskie
kl. 3c, Jan Małofiej kl. 3c, Konrad Za-
wadzki kl. 3c
2 miejsce: Zofia Meller kl. 3b, Michał
Szynkiewicz kl. 3a, Klaudia Chojnac-
kakl. 3c
3 miejsce: Julia Hołubowska kl. 1c,
Kacper Krzykawski kl. 1b, Ola Kosz-
na kl. 1a,Krystyna Maślankowska kl.
3a
Wyróżnienia: Maja Nowak 2b, Kaje-
tan Krzykawski 1b, Filip Gniła 3a,
Szymon Rogula 2a, Andżelika Polo-
czek3c,ZofiaJaskulska1a,MajaWoj-
czyńska1a,KacperWoźniak1a.
By zaszczepiać w uczniach Szkoły
Podstawowejpostawyinawykiekolo-
giczne,wklasachIV-VIIIorganizowa-
ne były konkursy plastyczne na
wykonanieeko-torbyczyeko-przypin-
ki, jak też zajęciawarsztatowe o tema-

tyceupcyklingupodnazwą„drugieży-
cie śmieci”.
W konkursie na eko-torbę najwyżej
oceniono prace: Ksawiera Kuwika z
klasy 7a (I miejsce),Aleksandry Sell z
klasy8b(IImiejsce)orazMikołajaKo-
czorowskiegozklasy5d (IIImiejsce).
W konkursie na eko-przypinkę trzy
najlepsze prace powędrowały dodru-
karni, by ich wizerunki pojawiły się
właśnienaprzypinkach.Oto ichauto-
rzy: Dominika Pianka z klasy 7b (I
miejsce),WeronikaKaczmarekzkla-
sy 7b (II miejsce), Wiktor Kaczma-
rek z klasy 5e (III miejsce).
Wyróżnieni uczniowie otrzymali na-
grody i pamiątkowe dyplomy na uro-
czystym podsumowaniu projektu,
któreodbyłosię6grudniabr.wnaszej
szkole. Rozdano także upominki dla
osób, które podczas zajęć plastycz-
nychzwcześniej zebranych iprzynie-
sionych materiałów odpadowych
wykonywali nowe rzeczy o wyższej
wartości użytkowej bądź dekoracyj-
nej–zgodniez ideąupcyklingu.Choć
zajęcia upcyklingowe nie były objęte
formułą konkursową, to wyróżnienie
za „drugie życie śmieci” otrzymali:
Mikołaj Uszko iWojtek Łech, kl. 5 a,
Maja Banach, kl. 5 b, Julia Jóźwiak,
kl. 5 d,Maria Staniewska, kl. 6 d,Mi-
kołajAntoniewicz, kl. 6 d, Julia Pierz-
kała i Dominik Pianka, kl. 7b.

JoannaWróblewska,
KarolinaMałofiej



Zbiórka żywności „Wigilia 2019” W dniach 6-
16.12.2019 r. Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Budzyniu zorganizował
świąteczną zbiórkę żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Budzyń.

Kartonywystawione byływ skle-
pach na terenie gminy Budzyń,
najwięcej żywności zebraliśmyw
markecie Biedronka, w którym
dzieci ze szkoły podstawowej w
Budzyniu zachęcały do udziałuw
zbiórce. Zebraliśmy około 300 kg
żywności, z której przygotowano
30 paczek. Zostaną one przeka-
zane samotnym, starszym miesz-
kańcom naszej gminy.
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Prosna

Powstaje kolejna remiza

Okiem fotoreportera

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej

pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz
obfitości wszelkich dóbr. Niech radość i pokój Świąt

Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego
spełnieniatowarzyszą Państwu przez cały Nowy 2020 Rok.

Mieszkańcom Sołectwa Nowe Brzeźno
życzy sołtys Józef Depta wraz z Radą Sołecką

Wigilia... Piękne rodzin zbratanie,
Kiedy nas bliscy otoczą w krąg,
Kiedy się kruchy opłatek łamie,

Wśród dobrych życzeń na Nowy Rok
Oraz radosnych Świąt

Życzy sołtys i Rada Sołecka
wsi Brzekiniec

W ramach dofinansowania z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu na terenie gminy Bu-
dzyń została utworzona kolejna
remizaśródpolna,którabędziesta-
nowić ostoję dla zwierząt takich
jak, między innymi, zające, bażan-
ty, kuropatwy.
W ramach przedsięwzięcia zakupio-
no drzewka takich gatunków jak ja-
rzębina pospolita (20 szt.), klon
zwyczajny (30 szt.), sosna pospolita
(30 szt.), grusza pospolita (30 szt.),
dąb szypułkowy (20 szt.), jabłoń dzi-
ka (30 szt.), brzoza brodawkowata
(20 szt.), oraz krzewy: leszczynę po-
spolitą (40 szt.), derenia właściwego
(150 szt.), trzmielinę zwyczajną (150
szt.), bez czarny (150 szt.), głóg dwu-
szyjkowy (150 szt.), kalinę koralową
(150 szt.), czeremchę zwyczajną
(150 szt).
Zostało również wykonane ogrodze-

nie remizy siatka leśną (400 m).
Wykonawcą zamówienia było Go-
spodarstwo Rolno-Szkółkarskie Ma-
ciej Bobowicz z Budzynia.
Łączny koszt przedsięwzięcia wy-
niósł 44 tysiące 100 złotych, z czego
22 tysiące pochodziły z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu, a 22 tysiące 100 złotych to
środki własne gminy.

Etap ponadpowiatowy

XIIOlimpiadaEkologiczna
7 listopada br. w Starostwie Powia-
towymwPileodbył sięetapponado-
pwiatowy XII Olimpiady Eko-
logicznej Subregionu Północnej
Wielkopolski, którego organizato-
rem byli Starostowie Powiatów Pół-
nocnejWielkopolski–Złotowskiego,
Pilskiego, Chodzieskiego, Czarn-
kowsko-Trzcianeckiego i Wągro-
wieckiego.
Olimpiada zorganizowana była
w trzech kategoriach: szkół podsta-
wowych klasy IV-VI oraz VII-VIII
szkół ponadpodstawowych. Wkate-

gorii klasy VII-VIII Aleksandra Sell
zdobyławyróżnienie. Ola trzykrotnie
została laureatką w etapie powiato-
wym i po raz drugi zdobyła wyróż-
nienie w etapie ponadpowiatowym.
W etapie ponadpowiatowym także
godnie naszą szkołę reprezentowali
uczniowie: Weronika Anastaziak,
Maciej Kędzierski, Adrian Ksycki,
MarcinKoszny,AdamGrośty,Rado-
sław Kosiński i Zuzanna Kryger.

Szkolny opiekun konkursu
ElżbietaKalkowska

Szkoła PodstawowawWyszynach

Spotkanie z autorem
4grudniawzięliśmyudziałwspotka-
niu z pisarzem i podróżnikiem, pa-
nem Łukaszem Wierzbickim -
autorem wielu książek dla dzieci i
młodzieży.
Pisarz opowiadał nam o swoich książ-
kach, opartych na prawdziwych histo-
riach: „Afryka Kazika”, opisującej
wyprawę Kazimierza Nowaka rowe-
rem przez cały afrykański kontynent,
„DziadekiNiedźwiadek” ,którejboha-
terem jest miś Wojtek – przyjaciel pol-
skich żołnierzy z Armii Andersa, czy

„Ocean to pikuś”, opowiadającą owy-
prawie Aleksandra Doby kajakiem
przezAtlantyk.
Pan Łukasz Wierzbicki prezentował
zdjęcia i filmiki, wzbogacone efektami
dźwiękowymi oraz licznymi rekwizy-
tami, czym zaczarował najmłodszych
widzów. Jednak największe wrażenie
zrobił nanas jegoentuzjazm,pozytyw-
naenergia iprzesłanie, którenamprze-
kazał. Autor powiedział, że w życiu
bardzo ważne jest mieć marzenia i dą-
żyćdo ich spełnienia.



Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Wszystkim mieszkańcom sołectwa Grabówka

Składamy życzenia pogody ducha i
spełnienia wszystkich marzeń

sołtys wsi Grabówka Edward Galon
oraz Rada Sołecka
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Prezentacja książki
Wniedzielę, 10 listopadabr.,w czasie koncertupa-
triotycznego „Moja Ojczyzna”, odbyła się także
prezentacjaksiążkipt.„Działaniabojowenaodcin-
ku Budzyń-Chodzież podczas Powstania Wielko-
polskiego”. Jej autorem jestMarcinCybulski.
Swojąksiążkęzadedykowałwszystkimtym,którzypo-
święcili życie i zdrowie w walce o wolność Ojczyzny.
Jak podkreślił, wojskowością interesował się od dzie-
ciństwa, a historią zainteresowali go nauczyciele histo-
rii ze Szkoły Podstawowej w Budzyniu, Hanna
Danielewicz iDariuszDudziak.
Pomysłwydaniamonografii dotyczącejPowstaniaWiel-
kopolskiego w Budzyniu narodził się wiosną 2018 roku,
gdy Marcin Cybulski obronił pracę licencjackiej na Uni-
wersytecie im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dotyczyła ona właśnie walk w czasie
Powstania Wielkopolskiego w okolicach Budzynia i Chodzieży. Jej promotorem był dr
Karol Kościelniak, a recenzował prof. Zbigniew Pilarczyk. Dzięki nieocenionej pomocy
AgnieszkiPopiak,którazadbałao redakcję tekstu idostosowaniagodo formymonografii,
udało się książkę przygotować do druku. Dzięki pomocy i życzliwości Hanny Daniele-
wicz, Romana Grewlinga oraz takich placówek, jak Muzeum Regionalne w Chodzieży
oraz Muzeum w Rogoźnie, udało mi się zgromadzić materiał źródłowy, który w połącze-
niu z wiedzą zawartą w podręcznikach akademickich pozwolił autorowi na odtworzenie
działań bojowychwnaszym regioniew okresie PowstaniaWielkopolskiego.
Jakpodkreśla autormonografii, jest onawynikiempoczynionychbadań imożliwieobiek-
tywnej analizy i interpretacji tak trudno, niestety, dostępnych i nielicznych źródeł.

INFORMACJAOZBIÓRCE
PUBLICZNEJ „REMONT

IWYPOSAŻENIACHATKIANDRZEJA”

Komitet społeczny pod patronatem Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Budzyniu informuje, że w dniach od 15 grudnia
2019 r. do15.02.2020naobszarzegminyBudzyńprzeprowadzona
zostanie zbiórka publiczna na remont i wyposażenie mieszkania
podopiecznego z naszej gminy.
Wzwiązku z powyższymwdniu 15 grudnia podczasWigilijnego
spotkania na Placu Wolności w Budzyniu zostanie przeprowa-
dzona zbiórka do puszek. Zbiórki dokonają wolontariusze z iden-
tyfikatorami do oznaczonych puszek. Środki ze zbiórki w całości
zostaną przekazane na poprawę warunków mieszkaniowych
mieszkańca naszej gminy oraz jego rodziny.
Zbiórka pieniędzy do puszek kwestarskich będzie kontynuowana
- w ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiek-
tów, w miejscach publicznych na terenie gminy Budzyń.
Akcję można również wesprzeć poprzez stronę: https://poma-
gam.pl/chatkaandrzeja pod nazwą „Remont Chatka Andrzeja”
założonej przez wolontariuszkę zbiórki.
Osobyodpowiedzialne zaorganizację, przeprowadzenie i rozlicze-
nie zbiórki: Magdalena Gokiert-Kabat, Paulina Lupa, Arleta Bie-
lecka oraz Krzysztof Kin.
Szczegółowych informacji o akcjimożna uzyskać pod nr telefonu
608 020 263.

Spotkanie pod choinką w Brzekińcu
Spotkanie przy choince zorganizowano w sobotę, 14 grudnia. Dla
gości przygotowano słodki poczęstunek, ciastka, pierniki, kawę
orazherbatę.Dwadniwcześniej chętnedzieci ubrały choinkę robi-
ły ozdoby świąteczne piekły pierniki.

Okiem fotoreportera
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

wszelkiej pomyślności oraz szczęśliwych chwil
w każdym dniu nadchodzącego Nowego 2020 Roku.

Mieszkańcom sołectwa życzy sołtys sołectwa
Bukowiec Wacław Pasch
wraz z Radą Sołecką

Izba Historii Ziemi Budzyńskiej
– zaproszenie na „Drzwi Otwarte”
Jak już informowaliśmy, w Budzyniu powstaje Izba Historii Ziemi Budzyń-
skiej. Oficjalne otwarcie nastąpi 4 stycznia 2020 roku, natomiast w niedzielę
5 stycznia 2020 roku, w godzinach od 14.00 do 16.00 wszystkich zaintere-
sowanych nową placówką mieszkańców naszej gminy zapraszamy na
„Drzwi Otwarte”.

Marcin Sokołowski,Wójt Gminy Budzyń
Hanna Danielewicz, Prezes TPPWlkp.

Ukraina-Mołdawia z Budzyńskim
StowarzyszeniemHonorowych DawcówKrwi
Wyjazd od: 31.07.2020-16.08.2020
Wyjazd z Budzynia godz. 19.00

Wprogramie: Lwów – Żółkiew –Tarnopol – Odessa – Szhabo –
Odessa – Nadniestrze – Bendery –Tyraspol – Purcari – Kiszyniów
– Curchi – Tsipova – Soroki – Jezioro Świtaź
Cena przy grupie minimum 37 osób to 4250zł

Wszystkich zainteresowanych wycieczką zapraszamy do kontaktu tel.
pod nr. tel. 605 144 708. Termin zapisów oraz wpłat zaliczki na
wycieczkę od 01.12.2019 do 31.03.2020. Wysokość zaliczki przy
zapisie 1500 zł. Pozostała część kwoty płatna do 30.04.2020 r.
Kolejność wpłat będzie decydowała o miejscu w autokarze.

Wycieczka na Białoruś z Budzyńskim
StowarzyszeniemHonorowych DawcówKrwi
Wyjazd od 5.06.2020 do 13.06.2020 r.
Wyjazd z Budzynia godz. 19.00

Wprogramie: Brześć – Bereza Kartuska –Kosów Poleski – Różana
–Mińsk –Mir – Jezioro Świeteź – Nowogródek – Lida –
Bieniakonie – Bolcieniki – Gojcieniszki – StareWasiliszki –
Bohatyrowicze – Grodno
Cena przy grupie minimum 37 osób to 1660 zł.

Wszystkich zainteresowanych wycieczką zapraszany do kontaktu po
numerem telefonu 605 144 708.
Termin zapisów oraz wpłat zaliczki na wycieczkę od 1.12.2019 do
31.03 2020. Wysokość zaliczki przy zapisie 800 zł. Pozostała część
kwoty płatna do 30.04.2020. Kolejność wpłat będzie decydowała o
miejscu w autokarze.

Budzyńskie Stowarzyszenie
Honorowych Dawców Krwi zaprasza na

Zabawę Karnawałową 2020
W dniu 31 stycznia 2020 o godzinie 19.00

W Restauracji „Retro” w Budzyniu
Oprawę muzyczną zapewni zespół „Denver”

Cena: 250 zł / para
W cenie: obiad, zimne przystawki, lampka szampana,

śniadanie
Kontakt: 605 144 708



INFORMATOR SAMORZĄDOWYINFORMATOR SAMORZĄDOWY 7

NASZA GMINANASZA GMINA GM
IN
A

BUDZYŃ
BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

MIESIĘCZNIK

Budzyńskie Stowarzyszenie HDK

Rekordowa akcja
Rodzinny Festiwal wWyszynach

Świąteczna piosenka

Wigilijnespotkanie

Wspaniałych Świat Bożego
Narodzenia, spędzonych w ciepłej,

rodzinnej atmosferze oraz szczęścia w
nadchodzącym Nowym Roku 2020

Dla Wójta Gminy Budzyń i jego
współpracownikom życzy
Prezes Koła Pszczelarzy

w Budzyniu wraz z członkami

Niech magiczna moc Wigilĳnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość.
A Nowy Rok obdaruje
pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt
Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku
Mieszkańcom Sołectwa życzy
Sołtys Wsi Podstolice wraz z Radą Sołecką

Halowa Piłka Nożna

IV kolejka Ligi Gminnej
Wniedzielę, 1 grudnia 2019 roku,
na hali widowiskowo-sportowej
przy Szkole Podstawowej im.
PowstańcówWlkp. wBudzyniu
rozegrano IVkolejkę Ligi
GminnejHalowej Piłki Nożnej.
Pierwszy mecz tradycyjnie rozegrały
panie: LZSWyszynki i LZS Prosna
które pokonały przeciwniczki 4 : 7.
Wnastępnych meczach grali
mężczyźni:
LZS Prosna i FCAlbatros, który
pokonał 2 : 6.
LZS Ostrówki i FCAntanarywa,
która uległa 2 : 1

LZSWyszynki i LZS Kąkolewice,
które przegrały 2 : 1
LZS Sokołowo i Face Club Budzyń
pokonał przeciwnika 2 : 4
Budzyń i LZS Dziewoklucz
zremisowali 2 : 2
LZS Bukowiec i Czarnobyl Zdrój
pokonał przeciwnika 1 : 9 .
Wogólnej klasyfikacji po IVkolejce
liderem tabeli jest Face Club Budzyń
(12 punktów), przed LZSWyszynki
(10 punktów) i LZS Sokołowo (9
punków).

Gminne Zrzeszenie LZS w
Budzyniu

W niedzielę, 8 grudnia, wWiejskim DomuKultury wWyszynach odbył
sięRodzinnyFestiwal Piosenki Świątecznej połączony z otwarciem szopki
bożonarodzeniowej.
Po wspólnym dzieleniu się opłatkiem uczestnicy Festiwalu zaprezentowali
swoje umiejętności wokalne, można było spróbować pysznych świątecznych
potraw i smakołyków a także spędzić przyjemne czas na wspólnej rozmowie.
Na zakończenie każdy z uczestników Festiwalu otrzymał upominek oraz dy-
plom.

Wsobotę,14grudnia2019r., odby-
ło się spotkanie Wigilijne Budzyń-
skiego Stowarzyszenia Honoro-
wych Dawców Krwi w budynku
Szkoły Podstawowej na Osiedlu
Wierzbowym.
Dziękuję wszystkim którzy byli któ-
rzy chcieli się połamać opłatkiem i
złożyć sobie życzenia.
Dziękujemy zastępcy Wójta Gminy
Budzyń Piotrowi Jankowskiemu za

przybycie i spędzenie z nami czasu.
Cieszy nas, że przedstawiciele samo-
rządu lokalnego dostrzegają działal-
ność Stowarzyszenia. Dziękujemy
paniKindzeKulpińskiej zaprzekaza-
nie ryb na nasz stół wigilijny ze swo-
jej hodowli. Z serca dziękujemy za
ten dar. Chciałbym także podzięko-
wać dyrekcji Szkoły Podstawowej za
udostępnienie nam pomieszczenia
oraz niezbędnych naczyń.

W ciągu rocznej działalności na-
szego Stowarzyszenia jeszcze ta-
kiej akcji krwiodawczej, jaka
miałamiejsce 6 grudnia 2019 r., do
tej pory nie było. Krew oddało 37
osób, które chciały pomóc czterolet-
niemu Wiktorowi choremu na bia-
łaczkę, bo to dla niego ta akcja była.
Udało się pobrać rekordową ilość,
16,650 litrakrwi!Topięknydar, dzię-
kujęzaniego wimieniuBudzyńskie-
goStowarzyszeniaHDK.Uczestnicy
akcji krwiodaw-czej wzięli także
udział w zbiórce słodyczy dla pod-
opiecznych Domu Dziecka w Sza-
mocinie. Dzięki Wam udało się
zebrać 171 czekolad, 22 wafelki, 20
soków, 5 lizaków i kalendarz.
Informujemy o terminach przyszło-
rocznych akcji:
– 27.03.2020 – Akcja krwiodawcza
w GOK Budzyń, ul. Łokietka 31, w
godz. 10–15
– 5.06.2020 –Akcja krwiodawcza w
Szkole Podstawowej, ul. Rogozińska
52, w godz. 10–15
– 25.09.2020 – Akcja krwiodawcza
w GOK Budzyń, ul. Łokietka 31, w
godz. 10–15
– 4.12.2020 –Akcja krwiodawcza w
GOK Budzyń, ul. Łokietka 31, w
godz. 10-15.

Chcemypodziękować za ostatnią ak-
cje wójtowi Gminy Budzyń Marci-
nowi Sokołowskiemu za
ufundowanie obiadów dla ekipy z
RCKIK w Poznaniu, ale również dy-
rektorowi GOK-u Markowi Bocheń-
skiemu za udostępnianie nam
pomieszczeń do prowadzenia akcji
krwiodawczych. Osobne podzięko-
wania kierujemy do „Pizzerii u Flor-
ka” oraz do Marcina Troczyńskiego
z firmy Caffe-Rene w Pile za wspie-
ranie naszej organizacji.

* * *

Z okazji nadchodzących świąt Boże-
go narodzenia w imieniu członków-
/członkiń stowarzyszenia dla wszy-
stkich naszych dobroczyńców, w tym
wójta Marcina Sokołowskiego, jego
zastępcy Piotra Jankowskiego oraz
wszystkich krwiodawców z naszej
Gminy przekazuję życzenia zdrowia,
spokoju ducha, smacznego karpika,
uśmiechuprzy stole, rodzinnej sielan-
ki, awNowymRokusiły i chęci do re-
alizacji zamierzeń i planów.

prezes Budzyńskiego
StowarzyszeniaHonorowych

DawcówKrwi
TomaszNowak
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Szkoła PodstawowawWyszynach

Podsumowanie akcji

Szkoła PodstawowawWyszynach

Mikołaj i śnieżynki

Szkoła PodstawowawWyszynach

Warsztatymatematyczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego 2020 roku
dużo szczęścia i radości
oraz wielu chwil spędzonych
w gronie rodzinnym
wszystkim mieszkańcom
wsi Brzekiniec życzy Ludwik Soloch

Na zbliżające się Święta pragnę złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,

radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju

oraz realizacji osobistych zamierzeń
Mieszkańcom sołectwa życzy sołtys
wsi Dziewoklucz oraz Rada Sołecka

Przedszkole im. KoziołkaMatołka wWyszynach

Święty Mikołaj wWyszynach
6 grudnia to szczególny dzień dla wszystkich dzieci jak i dla dorosłych.Wna-
szymprzedszkolunie zabrakło tegodniauśmiechu i okrzykówdziecięcej rado-
ści.Wszytko za sprawąwizyty pewnegomiłego starszego pana z siwąbrodąw
czerwonym kubraczku. Mowa oczywiście o Świętym Mikołaju, który do na-
szego przedszkola przybył wraz z elfami i workiem pełnym prezentów. Miko-
łajowi nie przeszkodził brak śniegu, amróz, który był za oknem szybko puścił,
gdyżnaszeprzedszkolaki rozgrzały atmosferę śpiewając i recytującwierszedla
naszego specjalnego gościa.

Natalia Chojnacka

Podsumowaliśmyakcję „Zakasztany i żołędzie -wiedzyCi przybędzie”,
organizowaną przezNadleśnictwoPodanin.Wtymroku zebraliśmypo-
nad trzy tonykasztanów i żołędzi, za które uczniowie otrzymali upomin-
ki, a do szkoły zakupiliśmy pomoce dydaktyczne.
Najwięcej kasztanów, zarówno w naszej szkole jak i całym rankingu, uzbie-
rał Maksymilian Pilarski. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażo-
wanie Uczniom oraz Rodzicom. Zachęcamy do udziału w przyszłym roku.

Piątkowy poranek - 6 grudnia,
powitał nas mroźnym, orzeźwia-
jącym powietrzem i dostarczył
nam wielu emocji.
Niespodziewanie po pierwszej lek-
cji naszą szkołę odwiedził Święty
Mikołaj wraz ze śnieżynkami. Za-
skoczeni uczniowie i pracownicy
szkoły zostali obdarowani upo-
minkami. Kiedy wyjątkowi goście

wyruszyli w dalszą drogę, ucznio-
wie wrócili do klas z uśmiechami
na twarzach. Niespodziankę przed-
stawiciele Rady Rodziców przy
Szkole Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Wyszynach. Serdecz-
nie dziękujemy Rodzicom za zaan-
gażowanie, pomysłowość i
ogromny ładunek pozytywnych
emocji.

28 listopada odbyło się popołu-
dniowe spotkanie integracyjnedla
uczniów klasVI a i VI b.
Tego dnia naszym głównym celem
była dobra zabawa, ale również
utrwaleniewiadomości dotyczących
własności figur płaskich. Dzięki
warsztatom matematycznym pt.
„Matematyczne Biuro Śledcze”
udało nam się powtórzyć trudne za-

gadnienia w ciekawy i aktywny
sposób. Uczniowie na moment
wcielili się w rolę detektywów, roz-
wiązywali zagadki matematyczne,
poszukiwali wskazówek i podążali
za nimi, czytali instrukcje, a wszyst-
ko po to, aby odszyfrować tajemni-
czy numer – ulubioną liczbę
przestępcy i pomóc odnaleźć skra-
dzione koła.
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Konkurs plastyczny dzieci przedszkolnych
(sześciolatków) z Gminy Budzyń pt. „Dlaczego

warto oddawać krew”
Patronat konkursu:
- Budzyńskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi
- Urząd Gminy Budzyń
- GOK Budzyń
- 31 Baza Lotnictwa Taktycznego Krzesiny

Regulamin konkursu:
Budzyńskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi pragnie
ogłosić konkurs plastyczny dla wszystkich przedszkoli znajdujących
się na terenie Gminy Budzyń.
Chęć wzięcia udziału w konkursie dyrektorzy przedszkoli
potwierdzają mailowo zgłaszając grupy dzieci sześciolatków z
danego przedszkola np. przedszkole z miejscowości A zgłasza grupę
dzieci 20, podajemy miejscowość przedszkola, imię nazwisko
wychowawcy, który będzie czuwał nad grupą podczas konkursu.
Zgłoszenia przyjmujemy na adres hdk.budzyn@op.pl, w tytule
wpisujemy ,,Konkurs plastyczny”.
Konkurs trwa od 13.12.2019 do 29.02.2020 r.
Format oraz technika dowolna.
Wykonane prace plastyczne dostarczamy do Gminnego Ośrodka
Kultury w Budzyniu.
Na odwrocie pracy wpisujemy miejscowość przedszkola oraz liczbę
dzieci biorących w konkursie.
Ogłoszenie werdyktu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w
GOK-u Budzyń po zakończonej akcji krwiodawczej w dniu
27.03.2020r., czyli około godziny 16.00. Spośród wszystkich prac
wyłonione zostaną trzy, które zostaną nagrodzone następującymi
nagrodami:
I miejsce – wycieczka dla całej grupy wraz z rodzicami (jedno
dziecko, jeden rodzic) na Dzień Dziecka do Krzesin, na specjalny
voucher ufundowany przez 31 Bazę Lotnictwa Taktycznego – termin
zostanie podany po ogłoszeniu zwycięzcy;
II miejsce – wycieczka dla całej grupy wraz z
wychowawcą/opiekunem na specjalny voucher na Dzień Dziecka do
Krzesin, fundator nagrody 31 Baza Lotnictwa Taktycznego – termin
zostanie podany po ogłoszeniu zwycięscy
III miejsce – voucher dla całej grupy wraz z opiekunem na wybrany
seans kinowy w kinie „Mewa” w Budzyniu w terminie od 1.06 do
30.06.2020 r. Fundatorem nagrody jest GOK w Budzyniu.
Budzyńskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi
zobowiązuje się do zorganizowania transportu.

Spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz szczęśliwego
Nowego Roku 2020 wszystkim
mieszkańcom Gminy Budzyń

życzy Zarząd Rejonowego Oddziału
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Budzyniu

Przedszkole im. Misia Uszatka w Budzyniu

Z matematyką za pan brat!
22.11. br. w naszym Przedszkolu odbył się Konkurs Matematyczny dla grup 5
i 6 latków. Celem konkursu było wspieranie u dzieci uzdolnień matematycz-
nych, rozbudzanie w nich logicznego myślenia a także doskonalenie umiejęt-
ności pokonywania trudności. Dzieci zmagały się z zadaniami, które wynikały
z treści matematycznych zawartych w programie wychowania przedszkolne-
go. Wszystkie grupy poradziły sobie znakomicie z zadaniami. W każdej run-
dzie wszystkie drużyny zdobyły maksymalną ilość punktów, dlatego też jury
ogłosiło, iżwszystkiegrupyzdobywają równorzędniepierwszemiejsce.Każda
grupa otrzymała pamiątkowy dyplom.

„Kłopoty w Laponii”
Choćbyście szukali po całym świecie,
takiego przemiłego gościa jak nasz, ni-
gdzie nie znajdziecie. Święty Mikołaj
przywędrował do przedszkolaków w
Budzyniu, a oprócz worka pełnego
prezentów przywiózł ze sobą swoich
pomocników – zakręconych elfów.
Oczekując upragnionego gościa dzieci
z wielkim zainteresowaniem wysłu-
chały przedstawienia pt. „Kłopoty w
Laponii”. Bajeczna dekoracja, zabaw-
ne dialogi pozwoliły przenieść dzieci
w świat baśni i magii.

Święto PluszowegoMisia
25 listopada wszystkie dzieci z naszego przedszkola uroczyście obchodziły
ŚwiatowyDzień PluszowegoMisia.Wnaszymprzedszkolu obchodzenie tego
święta to już tradycja.
Tego dnia dzieci przyszły do przedszkola ze swoimi ulubionymi pluszakami.
Bardzo miłą niespodzianką były odwiedziny Misia Uszatka, który zaprosił
wszystkie dzieci do wspólnej zabawy. Przedszkolacy tańczyli do misiowych
przebojów oraz obejrzeli prezentacjemultimedialną o znanych i lubianychmi-
siach. Ten dzień wywołał wiele uśmiechów i radości.

Informacje z PrzedszkolawBudzyniu przygotowałaMonika Stachowiak

NiechmagicznamocWigilijnegoWieczoru przyniesie spokój i radość.
ANowyRok obdaruje pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych Świąt BożegoNarodzenia
oraz SzczęśliwegoNowego Roku

Życzą: dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz pracownicy Przedszkola Sa-
morządowego im. „MisiaUszatka”wBudzyniu
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Walczyli o puchar Foto Studio Reklamy

Czwarta rozgrywka

Powiatowy Turniej Piłki Halowej

OPucharWójta Gminy

1 grudnia odbył się czwarty tur-
niej gry bośka–kop.
Tym razem spotkało się 20 graczy,
czołowe miejsca zajęli:
1. Józef Kasperczak (517 pkt.)
2. Stefan Mulik (489 pkt.)
3.Andrzej Michor (465 pkt.).
Sponsorem pucharu była firma Foto
Studio Reklamy Mateusz Glazer.
Wyniki po czterech rozgrywkach:

1. Jozef Kasperczak (1807 pkt.)
2. Henryk Pauszek (1728 pkt.)
3. Roman Starosielec (1715 pkt.)
4. Wojciech Wierzbiński (1703 pkt.)
5. Ryszard Geisler (1702 pkt.)
6. Stefan Mulik (1613 pkt.)
Następny turniej zaplanowano na19
stycznia 2020 r. w GOK w Budzy-
niu.
Organizatorzy zapraszają.

W sobotę, 7 grudnia,w hali sporto-
wo-widowiskowej przySzkolePod-
stawowej w Budzyniu rozegrany
zostałXIIPowiatowyTurniejHalo-
wej Piłki Nożnej SzkółWiejskich o
PucharWójtaGminyBudzyń.
Jak co roku wiejskie szkoły powiatu
chodzieskiego pojawiły się prawie w
stu procentach. Gminę Chodzież re-
prezentowały szkoły Podstawowe z
Stróżewa,Oleśnicy, Strzelec, zabrakło
SPZacharzyn iSzkołyzRataj.Gmina
Margonin reprezentowana była przez
SPLipiny i SPRadwanki, natomiast z

Gminy Szamocin była szkoła z Lipiej
Góry.Nie zabrakło oczywiście gospo-
darzy turnieju SP Budzyń i drugiej
szkoły zGminyBudzyńSPWyszyny.
Na początku graliśmy w dwóch gru-
pach po 6 meczów w każdej. W gru-
pieAgrały: SPZacharzyn, SPLipiny,
SPWyszyny iSPBudzyń.WgrupieB
rywalizowały:SPOleśnica,SPStróże-
wo, SP Lipia Góra i SP Radwanki. Z
grupy A awansowały: I miejsce SP
Wyszyny, II miejsce SP Budzyń. W
grupieBImiejsceSPRadwanki, IISP
Oleśnica. Wyniki meczów szkoły z

Budzynia: SPBudzyń - SPZacharzyn
4:1, SP Budzyń - SP Lipiny 6:0, SP
Budzyń - SP Wyszyny 0:2. Półfinały
SP Wyszyny - SP Oleśnica 7:0 i SP
Budzyń - SP Radwanki 7:0. Mecz o
III miejsce SPRadwanki - SPOleśni-
ca 1:2. Natomiast finał pomiędzy Bu-
dzyniem i Wyszynami zakończył się
remisem0:0,po rzutachkarnychzwy-
ciężyłBudzyń 2:1.
Kolejność końcowa: Imiejsce SPBu-
dzyń, II SPWyszyny, III SPOleśnica,
IVSPRadwanki iVmiejsce Szkoły z

Lipiej Góry, Stróżewa, Lipin i Zacha-
rzyna.
Szkołę z Budzynia reprezentowali Fi-
lipDzik, ErykWalerowski,Adrian Ja-
niszewski, Dawid Janiszewski,
MikołajKowal,MikołajAntoniewicz,
Jakub Nowicki, Mikołaj Pol, Rado-
sław Kosiński i Milan Sell, trener Ja-
nusz Szozda. Wszystkie nagrody
rozdane po turnieju zakupione zostały
przez Gminę Budzyń, a nagrody wrę-
czał zastępca Wójta Gminy Budzyń
Piotr Jankowski.
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WYWÓZ SUROWCÓWWTÓRNYCH 2020

OPIS TRAS

OPIS TRAS

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI ZMIESZANYCH 2020

WYWÓZ BIOODPADÓW2020

TRASA 1

TRASA 2

TRASA 3

TRASA 4

TRASA 5

TRASA 1

TRASA 2

TRASA 3

TRASA 5

TRASA 4

TRASA 4

Podstolice, Niewiemko, Wyszynki, Grabówka, Ostrówki, Prosna 32, Kąkolewice

Popielno, Sokołowo Budzyńskie, Bukowiec, Nowa Wieś Wyszyńska, Wyszyny (w tym Spółdzielnia), Prosna

Nowe Brzeźno, Brzekiniec, Budzyń: ul. Chodzieska, Wybudowanie 8, 9, 9b, 9c, Dębowa, Gen. St. Taczaka, Ks. Struka, L. Napiecka, Leśna, Lipowa,
Margonińska, Jodłowa, Modrzewiowa, Olimpijczyków, Olszynkowa, Orlikowa, Sosnowa, Świerkowa, Tenisowa, Sportowa, Przylesie, Zaułek,
Marsz. J. Piłsudskiego, Ogrodowa, Os. Cechowe, Os. Piaski, Wybudowanie 10, 11, 41, 41A, 42, 43, Borówkowa, Jagodowa, Poziomkowa, Jeżynowa,
Wągrowiecka, Wrzosowa, Wybudowanie od 13 do 15, PowstańcówWlkp., Rynkowa

Dziewoklucz, Budzyń: ul. Akacjowa, Bugaje, Cicha, Łucjanowo, Czereśniowa, Dworcowa, Wybudowanie od 1 do 7 i od 37 do 39a, Klonowa,
Os. Kwiatowe, Os. Zielone, Parkowa, Przemysłowa, Nowe Budy, Wybudowanie od 32 do 35, 35a, 36, Rogozińska, Gimnazjalna, Wybudowanie 24 i
25, Sadowa, Strażacka, Wiśniowa, W. Łokietka

Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe w Budzyniu i Wyszynach

Podstolice, Niewiemko, Wyszynki, Grabówka, Ostrówki,
Prosna 32, Kąkolewice, NowaWieś Wyszyńska

Popielno, Sokołowo Budzyńskie, Bukowiec, Wyszyny,
Prosna, ul. Wybudowanie 37a, Brzekiniec 18 i 19

NoweBrzeźno, Brzekiniec, Dziewoklucz, Budzyń: Os. Piaski,
ul.Wybudowanie 10, 11, 41,41A, 42, 43, Borówkowa,
Jagodowa, Jeżynowa, Poziomkowa,Wrzosowa

Budzyń: Os. Kwiatowe, Os. Zielone, Spółdzielnie i
Wspólnoty Mieszkaniowe w Budzyniu i Wyszynach

Budzyń: pozostałe ulice

Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe w Budzyniu i
Wyszynach
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Już po raz szósty!

Wigilijne spotkanienaPlacuWolności
Wniedzielę, 15 grudnia 2019 r, po
raz kolejny (szósty, aż nie chce się
wierzyć!) Plac Wolności wypełnił
radosny gwar dzieci i dorosłych
mieszkańców naszej gminy, którzy
tłumnie zjawili się na Spotkaniu
Wigilijnym.
Te spotkania to już tradycja i znak, że
wkrótce zasiądziemy do wigilijnego
stołu w gronie rodzinnym. Tymcza-
sem jednak można poczuć przed-
smak Bożego Narodzenia w gronie
przyjaciół, znajomych, sąsiadów. Jak
zwykle stoły były suto zastawione
wieloma potrawami, nikt nie odszedł
głodny. Dla wszystkich przybyłych
na to spotkanie pracownicy DDPS
przygotowali tradycyjny wigilijny
poczęstunek, były karpie smażone,
pierogi z kapustą, kapusta z grzyba-
mi, barszczorazpaszteciki, były rów-
nież słodkości przygotowane przez
miejscowe piekarnie, organizacje
społeczneorazmieszkańców Budzy-
nia.
Wszystkich zebranych powitali sa-
morządowcy, a wśród nich wójt
Marcin Sokołowski, jego zastępca

Piotr Jankowski, przewodniczący
Rady Gminy Zenon Nowicki, dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury Ma-
rek Bocheński, a także
współorganizatorzyWigilii – kierow-
nik DDPS Edyta Radwańska oraz
kierownik GOPS Magdalena Go-
kiert- Kabat. Zebranych pobłogosła-
wił ksiądz Marek Piosik, proboszcz
budzyńskiej parafii.
Podczas spotkania słuchaliśmy kolęd
śpiewanych przez dzieci i młodzież z
Domu Kultury oraz zespół Jan Boys,
zachwyt dzieci wzbudził występ ilu-
zjonisty. Uczestnicy spotkania mogli
zrobić sobiepamiątkęwpostaci zdjęć
z foto budki, dzieci mogły jeździć na
kucu, przejechać się bryczką. Nie za-
brakło Mikołajów w tradycyjnych
szatach, każde dziecko mogło liczyć
na to, że zostanie obdarowane słody-
czami. W organizację tego przedsię-
wzięcia zaangażowani byli
pracownicy DDPS, GOPS, GOK,
OSPoraz Policja. Serdecznie dzięku-
jemywszystkimsponsorom, firmom,
osobom prywatnym, którzy wsparli
nas finansowo i rzeczowo.

Spotkanie po raz kolejny zostało zorganizowane z inicjatywyDziennego
Domu Pomocy Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społe-
cznej. Inicjatywętęwsparli zarównoWójtGminyorazsamorządatakże
jednostki samorządowe i Gminny Ośrodek Kultury.W przygotowania
włączyły się zarówno lokalne firmy jak i osoby prywatne.W tym roku
Wigilię naPlacuWolnościwBudzyniuwsparli:
Restauracja Tomex państwo Sylwia i Jacek Tomczyk, restauracja Habenda,
firmyArtura Szczurek i Zenona Szczurek, firmaŁubexBenedykta Łuszczki,
państwo Kinga i Jacek Kulpińscy z Dziewoklucza, Bank Spółdzielczy
Chodzież, Piekarnia państwa Gawrych, Piekarnia państwa Ciesielskich,
DamianKubacki, firmaNeo Invest, państwoArleta i DariuszBieleccy, Rafał
Świderski, firma Luna Trans Anna Tomczyk, firma Angora państwa
Hetmanowskich, państwo Anna i Andrzej Kabat, firma Zenrom państwa
Agaty i Sławomira Łukaszewicz, firma Iglotex Piła, firma Farutex Poznań,
Dariusz Kabat, Stefan Dąbrowicz, Aleksandra Stapińska, firma Bratek,
Hubert Barczak, firma Szejner Motors, Joanna Reisner, Roman Mantyk,
Andrzej Rychlik, Magdalena Górna, Teresa Kujawa, Helena Kabat, państwo
Iwona iMarekWollherr, WaldemarAndrzejewski, StanisławMałofiej, firma
Hoffman, radni i samorządowcy Gminy Budzyń, państwo Bernadeta i
Damian Kucharscy, państwo Katarzyna i Grzegorz Troczyńscy, państwo
Mariola iTomaszNowiccy,Ochotnicza Straż PożarnawBudzyniu


