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28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – padł kolejny rekord

W Gminie Budzyń zebrano 96 938 tysięcy!

Otwarcie Izby Historii Ziemi Budzyńskiej

„Czas nie zatarł śladów...”



Trzy kolejne sesje bieżącej kadencji

Pracowity przełom roku
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Grudzień 2019 roku był bardzo
pracowitymokresemdla członków
Rady Gminy Budzyń. Zwołano w
tym czasie dwie sesji Rady.
Pierwsza z nich, dziesiąta z kolei w
bieżącej kadencji Rady, odbyła się 18
grudnia ubr. W czasie obrad radni
podjęli 15 uchwał.
W pierwszej uchwale podjęto decy-
zję w sprawie przyjęcia Programu
współpracyGminyBudzyń z organi-
zacjami pozarządowymi oraz pod-
miotamiwymienionymiwartykule 3
ust. 3 ustawy zdnia 24kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na 2020 rok.
Następnie radni podjęli uchwałę w
sprawie przyjęcia Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok
2020.
Wkolejnej uchwale radni podjęli de-
cyzję o zmianie uchwały w sprawie
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na tere-
nie Gminy Budzyń. Nowe stawki
wynoszą:
- za zajęcie pasa drogowego w celu
umieszczeniaobiektówiurządzeń in-
frastruktury telekomunikacyjnej –
0,15 zł za dzień
- za umieszczeniewpasie drogowym
obiektówiurządzeń infrastruktury te-
lekomunikacyjnej nowa stawka wy-
nosi 15 zł za dzień.
Następnie radni podjęli uchwałę
zmieniającąuchwałęwsprawieprzy-
stąpienia przez Gminę Budzyń do
Spółki „Międzygminne Składowisko
OdpadówKomunalnych Sp. z o.o. w
Wągrowcu”.
Rada Gminy podjęła także uchwałę
w sprawie wystąpienia Gminy Bu-
dzyń ze Stowarzyszenia Gmin i Po-
wiatów Nadnoteckich. Rada oceniła,
że wyczerpała się formuła Stowarzy-
szenia Gmin i Powiatów Nadnotec-
kich związana z pozyskiwaniem
środków finansowych, w związku z
tym członkostwoGminy Budzyńwe
wspomnianym Stowarzyszeniu stało
się bezcelowe.
W czasie obrad podjęta została także
decyzja w sprawie uchylenia uchwa-
ły nr III/11/2010 Rady Gminy Bu-
dzyń z dnia 29 grudnia 2010 r. w
sprawie powołania przedstawicieli
Gminy Budzyń do Stowarzyszenia
Gmin i PowiatówNadnoteckich.
Wkolejnej uchwale radni podjęli de-
cyzję w sprawie powierzeniaWójto-
wi Gminy Budzyń uprawnienia do
ustalenia wysokości opłaty za korzy-
stanie z gminnego obiektu użytecz-
ności publicznej – toalety gminnej.
Następnie,w kilku kolejnych uchwa-
łach, radni podjęli decyzje w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowych planów zagospodarowania
przestrzennego we wsiach: Podstoli-

ce, Wyszyny, Nowa Wieś Wyszyń-
ska, Prosna, Bukowiec i Grabówka.
Plany te mają na celu ustalenie prze-
znaczenia i zasad zabudowy oraz za-
gospodarowania terenów we
wspomnianych wsiach oraz wokół
nich.
Radni podjęli także decyzję w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla działki nr
1006/5 znajdującej się na terenie Bu-
dzynia;w tymprzypadku planma na
celu umożliwienie zagospodarowa-
nia terenu na cele inne niż zieleń izo-
lacyjna.
Ostatnią uchwałą podjęta przez rad-
nych podczas omawianej sesji była
uchwała o zmianie uchwały w spra-
wie uchwały budżetowejGminyBu-
dzyń na 2019 rok.

* * *
Kolejną,XI sesję bieżącej kadencji
Rady, zwołano na dzień 30 grud-
nia 2019 roku. W tym dniu radni
podjęli 4 uchwały, w tym także
uchwałę budżetową na 2020 rok.
Wpierwszej części obrad została do-
konana weryfikacja wniosków so-
łectw Gminy Budzyń w sprawie
zaplanowania przedsięwzięć w bu-
dżecie Gminy Budzyń na rok 2020
ze środków sołeckich w ramach fun-
duszu sołeckiego. Wszystkie sołec-
twa w terminie ustawowym złożyły
do Wójta Gminy Budzyń uchwały
zebrań wiejskich w sprawie wniosku
o zaplanowanie przedsięwzięć w bu-
dżecie Gminy Budzyń na rok rok
2020 ze środków sołectwaw ramach
wspomnianego funduszu.Wszystkie
złożone wnioski spełniają warunki
określone w ustawie, która stanowi,
że środki z funduszu sołeckiegoprze-
znacza się na realizację przedsię-
wzięć, które są zadaniami własnymi
gminy, a przy tym służą poprawie
warunków życie mieszkańców.
Ogólna kwota tego funduszu, przy-
padająca w roku 2020 roku na po-
szczególne sołectwa, wynosi 384
tysiące 462 złote 46 groszy (jest to
ogólna kwota przeznaczona dla 13
sołectw).
Następnie został przedstawiony pro-
jekt uchwały o zmianie uchwały w
sprawie uchwały budżetowej Gminy
Budzyń na rok 2019. Radni przyjeli
tę uchwałę.
Radni podjęli także decyzję o zmia-
nie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej
GminyBudzyń na lata 2019 - 2024.
Radni podjęli także uchwałę w spra-
wie uchwaleniaWieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Budzyń na
lata 2020 - 2025.
Ostatnią uchwałą, podjętą tego dnia,
była uchwała w sprawie uchwalenia

budżetuGminyBudzyń na rok 2020.
Ustalonow niej łączną kwotę docho-
dów budżetu Gminy Budzyń na
2020 rok w wysokości 46 milionów
927 tysięcy 497 złotych. Z tego do-
chody bieżące to kwota 46milionów
325 tysięcy 595 złotych, a dochody
majątkowe to kwota 601 tysięcy 902
złote. Łączną kwotę wydatków bu-
dżetu Gminy Budzyń na 2020 rok
ustalono w wysokości 47 milionów
657 tysięcy 356 złotych 26 groszy, z
tegowydatki bieżące to jest kwota 40
milionów 391 tysięcy 384 złote 13
groszy, awydatkimajątkowe7milio-
nów 265 tysięcy 972 złote 13 groszy.
Deficyt budżetuwwysokości 729 ty-
sięcy 859 złotych 26 groszy zostanie
sfinansowany przychodami z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów.

* * *
W dniu 24 stycznia, po raz pierw-
szy w roku 2020, zwołana został
kolejna sesja, XII w bieżącej ka-
dencji, w czasie której radni podję-
li 9 uchwał.
Wpierwszej z nich radni podjęli de-
cyzję w sprawie ustalenia średniej
ceny paliwa na terenie Gminy Bu-
dzyń w roku szkolnym 2019–2020.
Zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi, obowiązkiem gminy jest zapew-
nienie dzieciom z niepełnospra-
wnościami bezpłatny transport dla
niego oraz opiekuna w czasie prze-
wozu do najbliższego przedszkola,
do innej formy wychowania przed-
szkolnego lubdoośrodkaumożliwia-
jącego realizację obowiązku
przedszkolnego lub szkolnego, albo
zwrot kosztów transportu dla ucznia i
opiekuna na zasadach określonychw
umowie zawartej między wójtem a
rodzicami lub opiekunami. Mając
powyższe na uwadze należało okre-
ślić średnią cenę jednostki paliwa w
Gminie Budzyń na rok 2019–2020.
Następnie radni podjęli uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości w miejscowości Wy-
szyny orazwmiejscowości Prosna.
W kolejnej uchwale radni wyrazili

zgodę na zawarcie kolejnych umów
najmu nieruchomości z ich dotych-
czasowym najemcą. W powyższej
uchwale Rada Gminy wyraża zgodę
na zawarcie kolejnych umów najmu
na okres 3 lat z dotychczasowym na-
jemcą, Gminnym Ośrodkiem Kultu-
rywBudzyniu.
Następnie radni podjęli decyzję w
sprawie zmiany uchwały dotyczącej
ustalenia statutu Gminnego Ośrodka
Kultury w Budzyniu. W związku z
rozszerzeniem działalności tej pla-
cówki należało dostosować przepisy
statutowe do obecnie obowiązujące-
gozakresudziałalności, realizowane-
goprzezGminnyOśrodekKulturyw
Budzyniu.
Podjęto także uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki numer
236/1 w obrębie Podstolice. Plan ma
na celu ustalenie przeznaczenie oraz
zasady zabudowyw/w działki w celu
umożliwienia prowadzenia działalno-
ści produkcyjnej z zakresu chowu i
hodowli zwierząt inwentarskich.
Radni dokonali także zmian w
uchwale budżetowej Gminy Budzyń
na 2020 rok, w związku z tym ko-
nieczne było także dokonanie zmian
w Wieloletniej prognozie finansowej
GminyBudzyń na lata 2020–2025.
W ostatniej uchwale radni zadecydo-
wali o przekazaniu doWojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego w
Poznaniu skargi Prokuratora Rejono-
wego wWągrowcu wraz z odpowie-
dzią na skargę. Prokurator Rejonowy
w Wągrowcu wniósł skargę na
uchwałę Rady Gminy Budzyń z dnia
8września2016wsprawieRegulami-
nuutrzymaniaczystości i porządkuna
terenieGminyBudzyń. Zgodnie z za-
pisami ustawyPrawoopostępowaniu
przed sądami administracyjnymi or-
gan, którego działania lub bezczyn-
ność są przedmiotem skargi, winien
złożoną skargę przekazać do Sądu
Administracyjnego wraz z aktami
sprawyiodpowiedziąnaskargęwter-
minie 30 dni od dnia jejwniesienia.

Wzwiązku z nierozstrzygnięciem II przetargu ustnego na sprzedaż sa-
mochodu strażackiegomarkiMercedes Benz 608D, stanowiącegowła-
snośćOchotniczej Straży Pożarnej wDziewokluczuwszystkich
zainteresowanych zakupemw/w pojazdu prosimy o składanie ostatecz-
nych ofert cenowych do dnia 4 lutego 2020 roku do godz. 14:00w sie-
dzibie UrzęduGminyBudzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840Budzyń
(parter - BiuroObsługi Interesanta) bądź na adres email: k.sawinska-
@budzyn.pl.
DODATKOWE INFORMACJE
1/ Oferentmoże zmienić lubwycofać swoją ofertę przed upływem ter-
minu składania ofert.
2/ Sprzedający zawiadomiwszystkich zainteresowanych owyborze naj-
korzystniejszej oferty.
3/ Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia
umowy, sprzedającywybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród
złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4/ Ochotnicza Straż PożarnawDziewokluczu zastrzega sobie prawo
unieważnienia lub odwołania ofert bez podawania przyczyny.

Informacjaomożliwości złożeniaoferty



Mieszkańcy Gminy Budzyń są na „tak”

Konsultacje w sprawie
nadania statusu miasta

101. rocznica wybuchu Powstania

Msza i inscenizacja
na Placu Wolności
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Zmiany w segregacji śmieci

Nowe zasady gospodarki
odpadamiwnowymroku
Odstyczniabr.,namocyustawysej-
mowej, we wszystkich gminach na-
szego kraju wprowadzono
obowiązekzbiórkitakzwanychbio-
odpadów, toznaczyresztekowoców
i warzyw, obierek, ściętej trawy,
chwastów, itp.
Realizując powyższe zadanie nasza
gminaw listopadzie i grudniuubr. za-
kupiła w drodze przetargu nieograni-
czonego 1700 pojemników o
pojemności 120 litrów i 20 pojemni-
ków o pojemności 1100 litróww ko-
lorze brązowym, zgodnie z
wymogami ustawowymi. Ogólny
koszt zakupu tych pojemników to
kwota prawie 260 tysięcy złotych.
Pojemniki te są przystosowane do
zbiórki i przechowywania bioodpa-
dów, posiadają wentylacje w klapie
górnej i ścianachbocznych, poza tym
nadniepojemnikaznajduje siękratka
do odcieków. Dzięki takiej konstruk-
cji w pojemnikach tego typu nie na-
stępuje proces zagniwania odpadów,
ulegają one stopniowemu komposto-
waniu, co w znaczny sposób ograni-
cza wydobywanie się z pojemników
nieprzyjemnych zapachów.
Obecnie trwa proces wyposażania w
w/w pojemniki wszystkich domów
jednorodzinnych i spółdzielni miesz-
kaniowych działających na terenie
gminy. Proces ten zostanie zakończo-
ny najpóźniej do połowy lutego.
W aktualnym harmonogramie wy-
wozu odpadów, obowiązującym

na pierwsze półrocze br., zostały
uwzględnione nowe terminy
zbiórki odpadów biodegradowal-
nych i dostarczania ich do odbioru
w zakładzie w Kopaszynie. Wpro-
wadzenie zbiórki bioodpadów
spowodowało ograniczenie czę-
stotliwości odbioru odpadów
zmieszanych, ponieważ cześć od-
padów, która do tej pory była wy-
rzucana w ramach odpadów
zmieszanych obecnie musi być
gromadzona w nowych pojemni-
kach do bioodpadów.
Pierwsze półrocze będzie monito-
rowane pod kątem częstotliwości
odbiorów a także stopnia wypeł-
nienia pojemników, w przypadku
konieczności dokonania korekt zo-
staną one wprowadzone w drugim
półroczu.
Po uchwaleniu przez Radę Gminy
nowego Regulaminu porządku i
czystości na terenie gminy jest
prawdopodobne, że zostanie
wprowadzona ulga w opłacie
śmieciowej dla tych mieszkańców,
którzy w ramach domów jednoro-
dzinnych prowadzą zagospodaro-
wanie odpadów
biodegradowalnych w postaci tzw.
kompostowników. W takiej sytu-
acji konieczna będzie korekta de-
klaracji śmieciowej i kontrola z
faktu posiadania wspomnianego
urządzenia (kompostownika) na
terenie posesji.

Konsultacje społeczne, dotyczące
nadania miejscowości Budzyń sta-
tusu miasta, odbyły się na terenie
naszej gminy w dniach od 1 grud-
nia 2019 do 15 stycznia 2020 r.
Konsultacje poprzedziło przeprowa-
dzenie akcji informacyjnej (ogłosze-
nieWójtawtejsprawieopublikowano
w dniu 13 listopada ubr. na stronie in-
ternetowej GminyBudzyń, a także na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy, ponadto do skrzynek poczto-
wych mieszkańców naszej gminy zo-
stały rozesłane druki bezadresowe
informujące o konsultacjach).
W terminie wyznaczonym na prze-
prowadzenie konsultacji 62 pełno-
mocnikówds. konsultacji odwiedziło
mieszkańcówGminyBudzyńw celu
zebrania opinii dotyczących nadania
miejscowościBudzyń statusumiasta.
Dodatkowo dwóch konsultantów
pełniło dyżur w dniach 29 grudnia
2019 r. i 12 stycznia 2020 r. w Urzę-
dzie GminyBudzyń.
Na6577osóbuprawnionychwGmi-
nie Budzyń, w konsultacjach udział

wzięły 4062 osoby, co stanowi 61,76
procent uprawnionych.Oddano3129
głosów popierających i 725 głosów
przeciwnych, 205 osób wstrzymało
sięod głosu.Oddano3głosynieważ-
ne.
W samej miejscowości Budzyń na
3485 osób uprawnionych, w konsul-
tacjach udział wzięło 2147 osób, co
stanowi 61,61 procent uprawnio-
nych, oddano 1618 głosów popiera-
jących i 415 głosów przeciwnych,
113 osób wstrzymało się od głosu,
stwierdzono 1 głos nieważny.
W pozostałych miejscowościach
Gminy Budzyń na 3092 osoby
uprawnione, w konsultacjach udział
wzięło 1915 osób, co stanowi 61,93
procent uprawnionych, oddano 1511
głosów popierających i 310 głosów
przeciwnych, 92 osoby wstrzymały
się od głosu, a głos 2 osób był nie-
ważny.
Podsumowanie wyników konsultacji
jednoznacznie dowodzi, że miesz-
kańcy gminy są na „tak” w kwestii
nadania Budzyniowi statusumiasta.

5 stycznia 2020 roku odbyły
się uroczystości związane ze
101. rocznicą wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego na
ziemi budzyńskiej.
Z tej okazji w kościele p.w.
Św. Andrzeja Boboli w Bu-
dzyniu odbyła się uroczysta
msza św. z udziałemwładz sa-

morządowych gminy oraz pocz-
tów sztandarowych organizacji
społecznych działających na na-
szym terenie. Tradycyjnie także
złozono kwiaty i zapalono znicze
namogiłachpowstańcówznajdują-
cych się na budzyńskim cmenta-
rzu. Na Placu Wolności w
Budzyniu odbyła się także insceni-
zacja walk przygotowana przez
Budzyńską Grupę Rekonstrukcyj-
ną.
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Biblioteka Publiczna w Budzyniu

Odwiedziny WiewiórekOGŁOSZENIE
Wójt Gminy Budzyń ogłasza I publiczny
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
prawa własności nieruchomości zabudowa-
nej oraz lokalu użytkowego.

Przedmiotem przetargu są niżej wymienione
nieruchomości stanowiące własność Gminy
Budzyń:
1. Działka nr 205/3 o powierzchni 862 m2

położona w miejscowości Prosna zabudowa-
na budynkiem wolnostojącym usługowym,
poprzednio użytkowanym jako przedszkole.
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi
84,72 m2. Nieruchomość zapisana jest w
księdze wieczystej nr PO1B/00032890/8
prowadzonej przez Sąd Rejonowy VWy-
dział KsiągWieczystych wWągrowcu. Na
działce ustanowiona jest służebność grunto-
wa przechodu i przejazdu do działki sąsied-
niej.
Nieruchomość położona jest w centrum wsi.
Budynek w średnim stanie technicznym,
parterowy bez poddasza, wykonany w tech-
nologii tradycyjnej. Pełne wyposażenie w in-
stalacje.
2. Nieruchomość lokalowa – lokal użytkowy
nr 2 położony w budynku byłej szkoły pod-
stawowej w Prośnie nr 7 na działce nr 205/4
o powierzchni 0,0546 ha. Budynek w śred-
nim stanie technicznym. Powierzchnia użyt-
kowa lokalu wynosi 57,06 m2. Lokal składa
się z jednego pomieszczenia. W lokalu insta-
lacja elektryczna. Budynek w pełni wyposa-
żony w instalacje. Do lokalu przynależy
udział do części wspólnych budynku i grun-
tu wynoszący 5706/16929 części.

Łączna cenawywoławcza obu nieruchomości
tj: zabudowanej działki nr 205/3 oraz lokalu
użytkowego nr 2wynosi 42.500,00 złotych
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z po-
datkuVAT.

Wadium – 4.250,00 złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2020 r.
o godz. 1000wUrzędzie GminywBudzyniu
przy ul. Przemysłowej nr 16A, pokój nr 115 (I
piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłata wadiumwpodanej wysokości w pienią-
dzu na kontoGminyBudzyńNr 26 8945 0002
2600 0101 2000 0070Bank Spółdzielczy Cho-
dzieżOddział Budzyń najpóźniej do dnia 07 lu-
tego 2020 r. z dopiskiem „przetarg na działkę nr
205/3 oraz lokal użytkowy nr 2wProśnie”.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z
ważnej przyczyny.

Dodatkowych informacji o nieruchomości bę-
dącej przedmiotem sprzedaży i warunkach
przetargumożna uzyskaćw siedzibie Urzędu
GminyBudzyń (ul. Przemysłowa 16A) lub te-
lefonicznie 67 2843 201wew. 103, jak również
na stronie internetowej www.budzyn.pl

WÓJTGMINYBUDZYŃ

/-/Marcin Sokołowski

10 grudniawramachprojektu „Zksiążkąna
start” Bibliotekę Publiczną odwiedziła grupa
„Wiewiórek” z Przedszkola Samorządowego
im. Misia Uszatka w Budzyniu. Ak-
cja skierowana jest do dzieci w wie-
ku 3-6 lat i ma na celu promocję
czytelnictwa.
Podczas spotkaniaprzedszkolaki zosta-
ły zapoznanezbiblioteką i jej zbiorami.
Poznały pojęcia związane z książką i
czytelnikiem.Dowiedziały się, jak uło-
żone sąksiążkiwbibliotece i jaknależy
o nie dbać. Wychowawczyni grupy
Wioletta Magdzińska zadbała,
aby wszystkie „Wiewiórki” zostały
czytelnikami biblioteki. Za przystąpie-
nie do projektu przedszkolaki otrzyma-
ły Kartę Małego Czytelnika oraz
książkę w prezencie. Wizyta sprawiła

wszystkim ogromną radość. Przedszkolaki peł-
newrażeń i nowychdoświadczeń, z uśmiechem
na twarzy żegnały bibliotekę.
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Spotkanie świąteczno-noworoczne

Opłatek i życzenia
Muzycznie przywitaliśmy rok 2020

Koncert Noworoczny

16 stycznia 2020 roku seniorzy z
Oddziału Rejonowego PZERiI w
Budzyniu spotkali się na tradycyj-
nym wieczorze świąteczno-nowo-
rocznym.
Uroczystość zaszczycili swoją obec-
nością oficjalni goście, a wśród nich
zastępca Wójta Gminy Budzyń Piotr
Jankowski, honorowa przewodniczą-
ca Oddziału Rejonowego PZERiI w
Budzyniu Teresa Janiszewska oraz
proboszcz parafii w Budzyniu, ksiądz
MarekPiosik.
Gości i członkóworganizacji powita-
ła przewodnicząca Oddziału Rejono-
wego, Krystyna Przywarczak.
Złożyła wszystkim życzenia z okazji
Nowego 2020 Roku oraz zbliżające-
go się świętaBabci iDziadka.Życze-

nia złożyli również goście tego spo-
tkania. Minutą ciszy uczczono pa-
mięć członków zmarłych w
ubiegłym roku.
Wystąpił także chór „Złoty Liść” z
koncertem kolęd i pastorałek. Następ-
nie wszyscy zebrani wspólnie odśpie-
wali kolędę „Wśród nocnej ciszy” i
podzielili się opłatkiem, życząc sobie
nawzajemwszystkiegonajlepszegow
Nowym 2020 Roku. Po wspólnym
posiłku bawiono się do późnej nocy.
W ostatnim czasie chór „Złoty Liść”
był bardzo aktywny, dał, między in-
nymi, koncert kolęd wRożnowie, na
zaproszenie księdza proboszcza
PrzemysławaPrętkiego, z podobnym
repertuarem nasz chór wystąpił także
wLubaszu (na zdjęciu poniżej).

To już budzyńska tradycja: co
roku mieszkańcy Budzynia witają
Nowy Rok koncertowo. Tak było i
w tym roku.
Wniedzielę, 5 styczniawhali sporto-
wo-widowiskowej Szkoły Podsta-
wowej odbył się Koncert
Noworoczny, na który przybyło po-
nad300osób.Przybyłychgościprzy-
witał organizator imprezy Marek

Bocheński - dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury. Główną gwiazdą
koncertubyła JuliaStolpezzespołem
– wokalistka o wyjątkowej barwie
głosu. Piosenki w jej wykonaniu za-
chwyciły wszystkich obecnych. Na-
stępnie na scenie pojawili się soliści
ze Studia Piosenki GOK. Po mło-
dych artystach wystąpiła Budzyńska
Orkiestra Dęta w towarzystwie for-
macji mażoretek PA-MAR-SZE z
Rogoźna.Orkiestra zagraławiązankę
utworów światowej muzyki. Na za-
kończenie koncertu, jak w Filharmo-
nii Wiedeńskiej, orkiestra zagrała
MarszRadeckiego, który został przy-
jęty przez publiczność z wielkim
aplauzem.

I BUDZYŃSKA DZIESIĄTKA
W dniu 10 maja 2020 roku odbędzie się I Budzyńska
Dziesiątka, czyli bieg uliczny na dystansie 10 km.
Regulamin i zapisy dostępne są pod adresem:
https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/bieg-bu-
dzyn.Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału.
Zawody odbędą się 10 maja 2020 r. (niedziela) w Budzyniu.
Start o godz. 10:30, ul. Rogozińska nawysokości Szkoły Podstawowej im. Po-
wstańców Wlkp. Meta, ul. Rogozińska, w pobliżu Szkoły Podstawowej im.
PowstańcówWlkp. Bieg zostanie przeprowadzony na dystansie 10 km.
Więcej o bieguw kolejnychwydaniach Informatora.
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28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – padł kolejny rekord

W Gminie Budzyń zebrano 96 938 tysięcy!
W niedzielę 12. stycznia 2020 roku
mieszkańcy gminy Budzyń, jak
zwykle bardzo kolorowo, radośnie i
z życzliwym nastawieniem święto-
waliwspólnie28.FinałWielkiejOr-
kiestryŚwiątecznejPomocy.
Celem tegorocznej zbiórki był zakup
najnowocześniejszych urządzeń dla
ratowania życia i zdrowia dzieci po-
trzebujących różnego rodzaju opera-
cji, m.in. kardio- i neurochirurgi-
cznych.Budzyniacy,mali i duzi, starsi
imłodsipo razkolejnypokazali, że lu-
bią pomagać i żew tymwyjątkowym
dniu prawie wszyscy potrafią zapo-
mniećopodziałach i różnicach.Zgod-
nie z hasłem 28. Finału: „Łapiemy
wiatr w żagle, wszystkie ręce na po-
kład!”, w pomoc Sztabowi zaangażo-
wała się rekordowa liczba osób.
Otrzymanewsparcie przełożyło się na
większemożliwościworganizacji Fe-
stynu Rodzinnego oraz wydarzeń to-
warzyszących, a przede wszystkim –
na ostatecznie zebraną kwotę, która
już tradycyjnie zaskoczyła nawet naj-
większych optymistów.

Terazproszę o fanfary…
GminaBudzyń zebraław
28. Finale…96938 zł!!!

Wyszyńska grupa, pod kierownic-
twem Marcina Przybyły dorzuciła
7 242 zł. Wspaniali, zaangażowani
Wolontariusze wraz ze swoimi ro-
dzinami zebrali do puszek 31 tys. –
wyrazy uznania i gorące podzięko-
wania.W tym roku po raz pierwszy
w punktach usługowych i sklepach
zostały postawione tzw. puszki sta-
cjonarne. Ich opiekunowie: Alicja
Popkowska, Anna Jura, Karolina
Sikora i Sylwia Tomczyk, Justyna
Żak, Emilia Galon, Tobiasz Gaw-
rych, Piotr Florek, Lidia Kacińska,
Grażyna Krzyścin, Joanna Warzo-
cha, Magdalena Sierszuła, Patrycja
Rusiniak, JustynaWalerowicz zgro-
madzili w puszkach 5 894 zł. Na te-

renie Szkoły Podstawowej zorgani-
zowane zostały kiermasz rozmaito-
ści, sprzedaż wypieków w
cukierence oraz rozgrywki szacho-
we, które zasiliły konto WOŚP
kwotą 2 170 zł.Wpracach Sztabuw
podstawówce udział brali nauczy-
ciele i pracownicy: Katarzyna Paw-
lak, Justyna Barczak, Irena
Jankowska, Kamila Kuczyńska,
Natalia Walczak, Jolanta Biała-
chowska, Magdalena Łech, Renata
Aniołek, Karolina Biszof, Agniesz-
ka Fifer, Jacek Ślęzak, Katarzyna

Fąferek oraz mamy z Rady Rodzi-
ców klasy 1 A i 6 C, jak również
przedstawiciele klas piekący ciasta
do cukierenki. Także po raz pierw-
szy w tym roku zorganizowany zo-
stał mini bieg pn. „Bieg z sercem i
dla serca”, nad którego przebiegiem
czuwali Mariusz Ajchsztet i Paweł
Gibas. Na PlacuWolnościWolonta-
riusze i przyjaciele Orkiestry usta-
wili żywe serce, które

sfotografował i nakręcił z drona Sła-
wek Janiszewski.
Całe popołudnie i wieczór należały
do Festynu Rodzinnego. Ostatnie
osobywychodziły z GOKpo 22.00.
A działo się wiele, atrakcji było
dużo. Nie sposób o wszystkim opo-
wiedzieć, więc tylko kilka wyda-
rzeń i ciekawostek, np. chyba
najdroższy chruścik świata – za 100
zł. Rowery „Wigry” zlicytowane za
3 000 zł i 4 100 zł. Wystawienie na
licytację oferty dla przyszłych no-
wożeńców, czyli przejazd do ko-
ścioła zabytkowym mercedesem.
Dwie barwne flagi z logo WOŚP
zostały kupione przez członków bu-
dzyńskich teamów Lechobus i
Złombol. Kupno body dla nowo-
rodka, przez naszego wieloletniego
przyjaciela WOŚP, dla swojego no-
wonarodzonego wnuczka. Uchylę
też rąbka tajemnicy, ale tym razem
bez nazwiska, jeden z budzyńskich
przedsiębiorców włożył do puszki
Szefowej Sztabu 10 000 zł. Nie po-
myliły mi się zera… 10 tysięcy!!
Takie rzeczy się dzieją! Upieczone
dla nas torty i placki do kawiarenki,
bigos myśliwski, domowa zupa i
swojskie jadło – to wszystko wyraz
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sympatii i przyjaźni. Wyszywane
specjalnie na tę okazję poduszki i
koszulki, rękodzieło, bony na zaku-
py, usługi, masaże, kulinarne ucie-
chy, kurs strzelecki, fitness, paliwo,
kwiatki, lampy, drewno…. I mnó-
stwo innych ciekawych i wartościo-
wych podarunków. Bardzo, bardzo
dziękujemy!
Wspierały nad duże budzyńskie fir-
my, rzemieślnicy, handlowcy, oso-
by prywatne, instytucje, stowa-
rzyszenia. Każdy, kto w niedzielę
12. stycznia zagościł w Gminnym
Ośrodku Kultury widział, jak wiele
osób było zaangażowanych w przy-
gotowanie i prowadzenie naszego
Festynu Rodzinnego. Postaram się
wymienić wszystkich, a za ewentu-
alną pomyłkę przepraszam, na po-
cieszenie dodam, że redakcja
„Chodzieżanina” niewie, kto od 25.
lat jest szefową Sztabu WOŚP w
Budzyniu i wpisuje nazwisko osoby
zMargonina. Słabe, prawda?
Wróćmy na nasz teren. Za pracę i
zaangażowanie w przygotowanie
Festynu dziękuję pracownikom
GOK: M. Ganclerz, M. Bocheń-
skiemu, M.Wojtkowiakowi, A. Po-
pkowskiej, B. Szczurek, E.
Nowakowskiej, U. Kwandrans, K.
Świniarskiej, K. Węgrzynowi, M.
Ajchsztetowi, K. Jabłońskiemu, H.
Sienkiewiczowi, A. Zaranek oraz J.
Wróblewskiej, J. Rozpłochowskiej,
A. Rozpłochowskiej, Z. Janiszew-
skiej, K. Jankowskiemu, B. Święto-

sławskiej-Łaciak, A. Jaksz, M. Ja-
błońskiej, J. Gaudyn.Malowaniem
pięknych, kolorowych motywów
na twarzach dzieci zajęły się: S. Ge-
isler, G. Szymaniak i D. Chroł.
Kiermasz rozmaitości przygoto-
wała rodzina Geislerów: Ania, Ry-
szard, Adam, Leszek, Magda,
Alicja i Grzesiu. Zupę z kotła
sprzedawali Edyta i Fred Radwań-
scy. Stoisko z bigosem – ofiarowa-
nym przez koło łowieckie „Szarak”
iwiejskim jadłem obsługiwały pa-
nie ze Stowarzyszenia „Razem dla
Budzynia”. Skręcaniem balonów
zajęli się Emilia Simińska i Kuba
Ganclerz. Wesołe zdjęcia w foto-
budce można było zrobić dzięki
uprzejmości państwa Koczorow-
skich i pomocy Zuzi Janiszewskiej.
Prowadzenie licytacji i konferan-
sjerki na scenie tradycyjnie już spo-
czywało na Szefowej Sztabu oraz
Mieciu Górze. Dużym wsparciem
była pomocmłodego pokolenia: Ju-
lii Wróblewskiej, Karola Jankow-
skiego, Oli Krajewskiej, Asi
Rozpłochowskiej. Nad oprawą
muzyczną i dźwiękiem czuwał nie-
zawodny Marcin Wojtkowiak. Na
scenie (a także pod sceną) prezento-
wały się dzieci z grupy tanecznej
„Elite Dance” prowadzonej przez
Nastazję Pietruszkę oraz soliści z
grupy pani Krysi Świniarskiej. Dla
mieszkańców Budzynia pokaz re-
suscytacji przeprowadzili strażacy:
Kamil Gapiński, Paweł Czecho-

rowski, Przemek Kucharski, Oskar
Tyczyński. Wyjątkowym momen-
tem dla wszystkich było „światełko
do nieba” dedykowane ś.p. Marysi
Wierciak, podczas któregoWiktoria
Bugnacka zaśpiewała wzruszającą
piosenkę „Kolęda dla nieobec-
nych”… nikt nie miał suchych
oczu. Podsumowując wszystkie
wydarzenia, które miały miejsce
podczas Festynu Rodzinnego udało
się zgromadzić ponad 40 tysięcy.
Od godz. 15.00 do 22.00 liczeniem
wszystkich pieniędzy zajmowała
się specjalnie powołana Komisja
Licząca pod przewodnictwem nie-
zawodnej pani Loni Żołnieruk. W
pracach komisji uczestniczyły na-
uczycielki: Wioletta Stefańska, Ka-
tarzyna Pawlak, Kamila Kuczyń-
ska, Irena Jankowska, Małgorzata
Słowińska oraz pracownicy Banku
Spółdzielczego:MonikaŁukaszew-
ska, Iwona Hereć, Paulina Krawiec,
Agnieszka Bielecka i Monika Ma-
tysiak. Podliczając puszki wolonta-
riuszy panie miały pełne ręce
drobnychmonet groszowych, pracy
było co niemiara! Upamiętnieniem
naszych budzyńskich wydarzeń na
zdjęciach i filmikach zajęli się:
Grzegorz Wróblewski, Julia Wró-
blewska i Emil Gursz.
Rok w rok Sztab Budzyń dostaje od

mieszkańców naszej gminy świa-
dectwo tego, że pomagaćmoże każ-
dy, bo pomaganie nie ma kolorów
religijnych czy politycznych. Zna-
kiem rozpoznawczym przyjaciela
Wielkiej Orkiestry jest uśmiech na
ustach i życzliwość w sercu. Z każ-
dym następnym Finałem widać, że
ludzi, którzy chcą i lubią pomagać,
jest coraz więcej i więcej. Słowa za-
ufania i poparcia ze strony miesz-
kańców, jakie otrzymał Sztab,
motywują do tego, by starać się jesz-
cze bardziej i nie przestawać – do
końca świata i o jeden dzień dłużej!
Dlatego za niecałe 12 miesięcy spo-
tkamy się znowu, na ulicach Budzy-
nia, na Rynku, by zrobić tradycyjne
zdjęcie z wolontariuszami oraz pod-
czas Festynu w Domu Kultury…
Spotkamy się, by czynić dobro, bo
tego potrzebujemy w naszych cza-
sach najbardziej. Wyciągnięcia ręki
do drugiego człowieka, zrozumie-
nia, współpracy, wybaczenia. Ale
zanim to nastąpi pamiętajmy, by
szerzyć dobro również na co dzień,
nie tylko od święta.

Siema!
AśkaWróblewska

współpraca JuliaWróblewska

Zapraszamnanaszastronęnafacebo-
ok’u„WOŚPBudzyń”

Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Mamy finalistkę!
13 stycznia 2020 r. w Poznaniu od-
był się etap rejonowy Wojewódz-
kiego Konkursu Języka Niemie-
ckiego, w którym startowało 27
uczestników w rejonu Wielkopol-
ski.
Wnaszej szkole do tego etapu zakwa-
lifikowała się w wyniku eliminacji
szkolnychOliwiaStepczyńskazklasy
VIIb. Na konkursie należało rozwią-
zać test, który składał się z zadań
sprawdzających czytanie ze zrozu-
mieniem, leksykalno-gramatycznych,

sprawdzających wiedzę kulturo-
znawczą oraz uczestnicy mieli za za-
danie napisać pracęw postaci maila.
Z wielką satysfakcją możemy zako-
munikować, że Oliwia zdobyła wy-
starczającą ilość punktów i zakwali-
fikowała się do etapu finałowego te-
goż konkursu.
Wfinale z testempisemnymzmierzy
się łącznie 12 uczniów zWielkopol-
ski. Gratulujemy sukcesu!

Nauczyciele
języka niemieckiego
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OGŁOSZENIE
Wójt GminyBudzyń ogłosił I publiczny przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż prawawłasności nieruchomości niezabudowanej.

Przedmiotem przetargu jest:
1. Działka nr 44/4 o powierzchni 436m2 położonawBukowcu, nieza-
budowana. Nieruchomość stanowiwłasnośćGminyBudzyń i zapisa-
na jest w księdzewieczystej KWNr PO1B/00032857/5. Powyższa
nieruchomośćwolna jest od obciążeń.
Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Sąsiaduje z nieruchomo-
ściami zabudowanymi na celemieszkaniowe i zagrodowe oraz służą-
cymi działalności rolniczo-gospodarczej. Działka posiada dostęp do
sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Dojazd stanowi
droga asfaltowa.

Cenawywoławcza nieruchomości: działki nr 44/4wynosi 24.000,00
złotych netto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych netto
00/100)
Wadium – 2.400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych 00/100)
Do ceny sprzedaży nieruchomości (działki) uzyskanej wwyniku prze-
targu doliczony będzie podatekVAT, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami

Przetarg odbędzie się w dniu 11 lutego 2020 r. o godz. 1000wUrzę-
dzie GminywBudzyniu przy ul. Przemysłowej 16A, pokój nr 115 (I
piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadiumwpodanej
wysokości w pieniądzu na kontoGminyBudzyńNr 26 8945 0002
2600 0101 2000 0070Bank Spółdzielczy ChodzieżOddział Budzyń
najpóźniej do dnia 4 lutego 2019 r. z dopiskiem „przetarg na działkę nr
44/4 Bukowiec”.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu zważnej przyczyny.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem
sprzedaży i warunkach przetargumożna uzyskaćw siedzibie Urzędu
GminyBudzyń (ul. Przemysłowa 16A) lub telefonicznie 67 2843 201
wew.103 , jak również na stronie internetowej www.budzyn.pl

WÓJTGMINYBUDZYŃ
/-/Marcin Sokołowski

Szkoła Podstawowa w Wyszynach

Warsztaty profilaktyczne

Akcje charytatywne

Wgrudniu dzięki wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania ProblemówAl-
koholowychorazzaangażowaniupanipedagogKarolinyBinkowskiej, ucznio-
wie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach profilaktycznych. Uczniowie z
klasy I uczyli się nazywać swoje emocje, klasy II zdrowego stylu życia.Zajęcia
dla klas III i IV poruszały temat empatii. Natomiast pozostali uczniowie zapo-
znali się z problemem cyberbuillingu.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika przyłączyli się do
dwóch świątecznych akcji: sprzedaży kartek fundacji Sursum Corsa z której
dochód przeznaczony jest na pomoc ludziom, którzy bardzo jej potrzebują -
chorym i niepełnosprawnym oraz „Kartka dla Gabrysia”. Uczniowie napisali
ponad 30 świątecznych kartek, którewraz zmałym upominkiem zostały prze-
kazane chłopcu.

Biblioteka Publiczna w Budzyniu

Wizytapodróżnika
11 grudnia 2019 roku gościem Bi-
blioteki Publicznej był Robert
Gondek – znany podróżnik i foto-
graf przyrody. W spotkaniu, które
odbyło się w Wiejskim Domu Kul-
tury w Wyszynach uczestniczyli
uczniowie z wielu klas Szkoły Pod-
stawowej im.MikołajaKopernika.
Tematem multimedialnego spotka-
nia była Afryka – ogromy, tajemni-
czy i ciekawykontynent. PanRobert
– doświadczony globtroter – zapre-
zentował piękne autorskie zdjęcia,
ukazujące unikatowe afrykański
przestrzenie widziane z lądu, wody i
powietrza. Podzielił się swoimiwra-
żeniami i doświadczeniami z licz-
nych podróży do egzotycznych
krajów. Piękne filmy i fantastyczna
afrykańskamuzyka stały się tłem do
opowieści o zróżnicowanych krajo-
brazowo i kulturalnie rzadko odwie-
dzanych krajach Afryki. Podróżnik
z wielką pasją mówił o prowadzo-

nym przez siebie projekcie „W dro-
dze na najwyższe szczyty Afryki”,
którego celem jest zdobycie najwyż-
szego szczytu w każdym kraju na
tym kontynencie. Dowiedzieliśmy
się, że tej pory odwiedził 20 z 56
państw w Afryce, a wspomnienia i
dokumentację z tych podróży za-
mieścił w pięknie wydanym albu-
mie. Młoda widownia z wielkim
zainteresowaniem słuchała cieka-
wostek o gorylach w Rwandzie,
tamburyniarzach w Burundi, tan-
zańskich parkach narodowych peł-
nych dzikich zwierząt, masajskich
wioskach, wodospadach Murchiso-
na, czy jeziorzeMalawi. Spotkanie z
Robertem Gondkiem zachwyciło
wszystkich uczestników. Było oka-
zją do przeżycia ciekawej przygody,
poznania interesujących ludzi i ich
zwyczajów, niesamowitych i groź-
nych zwierząt oraz nieznanych stron
świata.
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W środę, 4 grudnia 2019 roku Bi-
bliotekaPublicznawBudzyniu go-
ściła Łukasza Wierzbickiego –
pisarza, podróżnika, redaktora,
biografistę. Autora wielu książek
dla dzieci i młodzieży, w których
opisane są prawdziwe historie nie-
zwykłych ludzi i zwierząt. Dwie z
jego książek „Afryka Kazika” i
„Dziadek i niedźwiadek”należądo
kanonu lektur szkolnych.
Pisarz tego dnia przeprowadził dwa
spotkania autorskie. Pierwsze dla
uczniów klas I-III ze Szkoły Podsta-
wowej im. Mikołaja Kopernika w
Wyszynach, drugie dla trzecioklasi-
stów ze Szkoły Podstawowej im. Po-
wstańców Wielkopolskich w
Budzyniu. Spotkania z tym niezwy-
kłym autorem miały wyjątkowy
przebieg i były takie, jak jego książki

– pisane łatwo, zrozumiałym dla
dzieci językiem, lecz mówiące o
sprawach niezwykłej wagi: szczę-
ściu,miłości,przyjaźni iodwadze.Pi-
sarz z wielką pasją opowiadał
dzieciom o sobie i swojej twórczości
oraz o bohaterach swoich książek.
Dodatkowo te wspaniałe opowieści
wzbogacił ciekawą prezentacją mul-
timedialną. Pan Łukasz przywiózł ze
sobą mnóstwo różnych rekwizytów,
które jeszcze bardziej pobudzały wy-
obraźnię małych odbiorców. Zachę-
cał też dzieci do realizacji swych
marzeń, nawet tych, które w danym
momenciewydają się być bardzo od-
ległe lub wręcz niemożliwe do speł-
nienia. Spotkania odbyły się w
przemiłej i radosnej atmosferze.Były
pełne humoru, salw śmiechu, ale i
chwil refleksji.

Halowa piłka nożna

II Turniej Sylwestrowy

Sponsorem firma Tomex–F

Piąty turniej bośka-kop

Wsobotę, 28 grudnia 2019 roku,w
hali sportowej Szkoły Podstawo-
wej im. Powstańców Wlkp. w Bu-
dzyniu rozegrany został II
SylwestrowyTurniejHalowejPiłki
Nożnej, do którego losowanie dru-
żyn odbyło się 8 grudnia na meczu
Ligi.
WTurnieju uczestniczyło 11 drużyn,
wwiększości były todrużynygrające
w budzyńskiej lidze. Warto odnoto-
wać udział nowych zespołów, Alko-
Team iKombinatorzy.
Otwarcia Turnieju dokonał Wójt
Gminy Budzyń Marcin Sokołowski,
który życzył wszystkim piłkarzom
samychzwycięstworazzłożył życze-
nia noworoczne wszystkim uczestni-
komTurnieju.
Rozegranychzostałowsumie17me-
czy. Po rozegraniu spotkań w fazie
eliminacyjnej do finału zakwalifiko-
wało się 6 drużyn. Po zaciętej walce
ostateczne wyniki wyglądały nastę-
pująco:
1miejsce – Face ClubBudzyń
2miejsce – Czarnobyl Zdrój
3miejsce – LZSOstrówki
4miejsce – LZS Sokołowo
5miejsce – FCAlbatros
6miejsce – FCAntanarywa
Kilka meczy w związku z wynikiem
remisowym musiano rozstrzygnąć
strzałami karnymi. W takiej sytuacji
znaleźli się, między innymi, w półfi-
nale LZSSokołowo – FaceClubBu-
dzyń, który ostatecznie awansował.
Podobna sytuacja zaistniaławmeczu
Alko-Team–FCAntanarywa.Z tego
starcia zwycięsko wyszła ta druga
drużyna. Remisy odnotowano także

wmeczu oV iVImiejsce, pomiędzy
FC Antanarywa – FC Albatros oraz
w meczu finałowym pomiędzy dru-
żynami Czarnobyl Zdrój oraz Face
ClubBudzyń.
Najlepszym bramkarzem Turnieju
został Szymon Szejnfeld a najlep-
szymstrzelcemSebastianKościański
(obaj to reprezentaci Face Club Bu-
dzyń).
Atmosfera w czasie Turnieju była
znakomita, mecze rozgrywano bły-
skawicznie, co było zasługą sędziów:
WacławaWoty, SebastianaNowaka i
Włodzimierza Winkel. Prowadzenie
tablicy, zapisywanie wyników i ko-
lejnośćmeczy nadzorowali:Karolina
Prech oraz Mirosław Przybyszewski
i PrzemysławZimny.
Zwycięskim drużynom w asyście
dziewcząt w strojach ludowych z ze-
społu Tolija i maskotki „koziołka” z
firmy Danmis puchary i statuetki
wręczał zastępca Wójta Gminy Bu-
dzyń Piotr Jankowski.
Nad porządkiem w czasie Turnieju
czuwał Witold Kukla, natomiast nad
zdrowiem i sprawnością zawodni-
ków czuwała Justyna Śliwa.
Turniej ten stał się imprezą cykliczną
i został zapisanywGminnymKalen-
darzu Imprez Sportowo-Rekreacyj-
nych.
W imieniu Gminnego Zrzeszenia
LZS w Budzyniu, wszystkim spor-
towcom i sympatykom sportu maso-
wego życzęwszystkiego najlepszego
i wielu sukcesów w Nowym 2020
roku.

Gminne Zrzeszenie LZS
w Budzyniu

19 stycznia 2020 roku rozegrano
piąty turniej gry towarzyskiej boś-
ka-kop.Tym razem spotkało się 24
graczy, czołowe miejsca zajęli:
1/AdamWysocki – 511 pkt.
2/ Paweł Pianka – 483 pkt.
3/ Rajmund Przybyszewski oraz ex
equo JanRudzki – po 476 pkt.

Sponsorem pucharu była firma TO-
MEX–FTobiasz Fifer.
Po pięciu rozgrywkach na czele tabel
najlepszych zawodników znajdują
się:
1/ Józef Kasperczak – 2268 pkt.
2/ Henryk Pauszek Henryk – 2158
pkt.

3/ Adam Wysocki –
2113 pkt.
4/ Roman Starosielec
– 2104 pkt.
5/WojciechWierzbiń-
ski – 2070 pkt.
6/ Rajmund Przyby-
szewski – 2050 pkt.
Następny turniej za-
planowano na dzień 9
lutego 2020 r. wGOK
Budzyń.
Organizatorzy zapra-
szają.

Biblioteka Publiczna w Budzyniu

Spotkanie autorskie



„Bal na zamku”
To tradycja bardzo stara - stro-
jów pięknych co niemiara.
Niech się bawią duzi, mali zgro-
madzeni na tej sali!

Jak co roku w karnawale odbył
się długo wyczekiwany przez
dzieci bal przebierańców. Tym
razem wszyscy przenieśli się do
zamku. Na balu obok księżni-
czek, wróżek, rycerzy, muszkie-
terów, strażaków, piratów czy
policjantów pojawiły się ulubio-
ne postaci z ulubionych bajek
dzieci. W tym roku także panie
zamieniły swoje codzienne stro-
jewprzebrania iście królewskie!

Po uroczystym otwarciu bram do zamku, każda grupa zaprezentowała swoje
stroje pozostałymuczestnikombalu.Kiedy pojawiły się pierwsze rytmyweso-
łej muzyki, wszystkie przedszkolaki z wielką ochotą rozpoczęły pląsy i tańce.
Wszyscy bawili się znakomicie. Były „Kaczuszki” i „Duszki na zamku” a tak-
że popularnemelodie z różnych stron świata. Jednym słowem zabawa na 102!
Do domu dzieci wracały we wspaniałych humorach, dzieląc się z rodzicami
swoimi przeżyciami. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w
przygotowanie pięknych balowych strojów.

Monika Stachowiak
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Przedszkole im. Misia Uszatka w Budzyniu

Okres świąt Bożego Narodzenia to
czas pełen radości, piękna i magii.
Czas spełniania marzeń i okazywania
sobiewzajemniemiłości.Abypodkre-
ślić wyjątkowy charakter tych świąt,
tradycyjniewkażdej grupie odbyły się
jasełka lub przedstawienia świąteczne.
Inscenizacje były wyjątkowe i różno-
rodne. Mali aktorzy, we wspaniałych
strojach prezentowali się doskonale na
tle bożonarodzeniowej dekoracji.
Wszyscy ulegli magii występów
przedszkolaków.Mali artyści z dużym
przejęciem i zaangażowaniemwiernie
odtwarzali swoje role. Wszystkim
przedszkolakomnależąsięogromnepochwałyzazaangażowanie,nauczoneper-
fekcyjnie wierszyki, kolędy i pastorałki, dzięki którym stworzyły wspaniałą,
świąteczną atmosferę i podbiły serca całejwidowni.

Dzień Babci i Dziadka
„Dziś dla babci słońcemamy i całuski dla dziadziusia.
Dziś życzenia wnuczek składa i piosenki śpiewawnusia.”

Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem imiło-
ścią.Dlatego dzieci z naszegoPrzedszkola gościły swojeBabcie orazDziadków
nauroczystości z tej okazji.Każdagrupaprzedszkolna zapraszała swoichDziad-
kówiBabciewinnydzień.Przedszkolakiodsamegoranazniecierpliwościąwy-
czekiwały zaproszonych gości. Licznie przybyli: Babcie i Dziadkowie, mieli
okazjępodziwiać swojewnuczętawspecjalniedlanichprzygotowanychprogra-
machartystycznych.Dzieci podczujnymokiemwychowawczyńzaprezentowa-
ływiersze, piosenki oraz tańce, które ćwiczyły na tą uroczystość.Wprzepięknej
scenografii oraz wyjątkowej atmosferze, wnuczęta wspaniale wystąpiły przed
bliskimi,następnieprzedszkolakizaprosiłybabcie idziadkównasłodkipoczęstu-
nek przygotowany przez rodziców, abyw szczególny sposób okazać swoimbli-
skim szacunek i po raz kolejny podziękować za miłość, cierpliwość i
zrozumienie. To były wyjątkowe uroczystości, pełne uśmiechu, radości a także
wzruszeń.

Święta, święta i po świętach...
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Medale za 50 lat pożycia małżeńskiego

Złote jubileusze
20 grudnia 2019 r. w Urzędzie Sta-
nu Cywilnego w Budzyniu odbyła
się uroczystość, w czasie której 15
par małżeńskich zostało odznaczo-
nychmedalem„ZaDługoletniePo-
życieMałżeńskie”, nadanymprzez
Prezydenta RP.
Prezydent nadaje to odznaczenie tym
parommałżeńskim, które przeżyływ
zgodnym i trwałymzwiązkumałżeń-
skim co najmniej 50 lat. Jest to do-
wód uznania państwa dla trwałości
związkumałżeńskiego i rodziny.
W tym rokumedalem zostało odzna-
czonych 15 par, tj.:
1/Barbara iStefanBieleccyzBudzy-
nia
2/ Janina i Bogumił Czerwińscy z
Budzynia
3/ Zenobia i Zygmunt Dybowscy z
Budzynia
4/Maria i Zygmunt Fifer z Budzynia

5/ Teresa i Stanisław Hermann z
Dziewoklucza
6/ Ewa i Stefan Janeczek z Budzynia
7/ Teresa i JanKratz zWyszynek
8/ Joanna i Franciszek Kupidura z
SokołowaBudzyńskiego
9/ Maria i Benon Matysek z Budzy-
nia
10/ Józefa i Zdzisław Pałuka z Brze-
kińca
11/ Irena i Lech Pszczoła z Budzynia
12/Wanda i Bronisław Sell z Budzy-
nia
13. Bożena i Wiesław Wawruch z
Bukowca
14/ Krystyna i Tadeusz Wawrzyniak
zDziewoklucza
15/Mira i JanWyka z z Budzynia
Wszystkim jubilatom serdecznie gra-
tulujemy i życzymy kolejnych
wspólnie spędzonych lat.

(Zdjęcia jubilatów na str. 11)

Ogłoszenie dla par małżeńskich – Jubileusz 50-lecia
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Budzyniu prosi o zgłaszanie
par małżeńskich, które w 2020 roku obchodzą Jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego oraz par, które swój jubileusz obchodziły w
latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczoneMedalem za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Zgłaszać można wszystkich

chętnych Jubilatówmających miejsce zameldowania na pobyt stały na
terenie Gminy Budzyń. Z wnioskiemmogą wystąpić sami Jubilaci lub

osoby im najbliższe. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub
telefonicznie podając imiona i nazwiska Jubilatów.Adres ich

zameldowania na pobyt stały oraz informację dotyczącą daty i miejsca
zawarcia małżeństwa – kontakt z USCwBudzyniu,

tel. 67 2843 201, 67 2843 313, wew. 011
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Otwarcie Izby Historii Ziemi Budzyńskiej

„Czas nie zatarł śladów...”
Data 4 stycznia 2020 roku zapewne
zostanie zapisana w kronikach Bu-
dzynia jako dzień, w którym doszło
do jednego z ważniejszych wyda-
rzeń w jego historii. Tego dnia bo-
wiem została uroczyście otwarta
IzbaHistorii ZiemiBudzyńskiej.
Hanna Danielewicz, jako nauczyciel
historii, od około 40 lat zbierała i two-
rzyła kolekcje pamiątek pomieszkań-
cach ziemi budzyńskiej, którymi
wyposażyła klaso-pracownie histo-
ryczne. Początkowo zbiory były pre-
zentowane w Szkole Podstawowej
im. Tadeusza Kotarbińskiego, a póź-
niej w Gimnazjum im. Powstańców
Wlkp. Przezwiele lat klasę historycz-
nąodwiedzali różnigoście,między in-
nymi Prezydent RP Ryszard
Kaczorowski, i wielu innych. Zbio-
rów przybywało i oczywistym była
konieczność umieszczenia ich w ta-
kim miejscu, które będzie stanowić
swoiste muzeum w naszej gminie.
Wójt Gminy Budzyń Marcin Soko-
łowskiprzeznaczyłna tencelbudynek
dawnej niemieckiej szkoły zbudowa-

nyw 1904 roku.W tym zabytkowym
budynku dzieci uczyły się jeszcze do
2017 roku.Wnętrza na piętrze zostały
zpoczątkiem2019 r.wyremontowane
i do kwietnia przeniesiono wszystkie
eksponaty z budynków szkolnych
orazprywatnezasobypaniHannyDa-
nielewicz. Przez około 10 miesięcy
trwały prace nad przygotowaniempo-
szczególnych ekspozycji i zaaranżo-
waniu tematycznym poszczególnych
wnętrz. W tym też czasie kilka osób
włączyło siędopomocywpracach re-
nowacyjno - porządkowych, w efek-
cie poszczególne sale zostały
wykończone i uzyskały ostateczny
charakter.
Na uroczystość otwarcia przybyli
przedstawiciele: władz samorządo-
wych, organizacji społecznych, Ko-
ścioła, okolicznych muzeów, media
orazwszyscyci, którzywspółtworzyli
IzbęHistorii ZiemiBudzyńskiej.
Z opinii osób zwiedzających, wynika
duże zadowolenie z powstania takiej
instytucji w Budzyniu, która zachowa
od zapomnienia przeszłość naszych

przodków. Podkreśla się też bardzo
atrakcyjny wystrój całości i poszcze-
gólnych wystaw. Podczas zwiedzania
przez mieszkańców pojawiają się
obietnice przynoszenia eksponatów
po swoich przodkach, przez co kolek-
cje tematyczne ulegnąwzbogaceniu.
Za naszym pośrednictwem Hanna
Danielewicz, pomysłodawczyni Izby,

jej dobry duch i osoba bezpośrednio
zaangażowanawpowstawanie tejpla-
cówki, pragnie podziękować całemu
społeczeństwu naszej gminy za
współtworzenie Izby Historii Ziemi
Budzyńskiej, której przyświecać bę-
dzie motto: „By ocalić od zapomnie-
nia ślady ludzkiego istnienia…”

IzbaHistorii ZiemiBudzyńskiej działa w
strukturach Gminnego Ośrodka Kultury

w Budzyniu. Izba otwarta jest
codziennie od 16:00 do 18:00, natomiast

w niedzielę od 15:00 do 18:00.

Zimowy Turniej

Młodzi piłkarze w akcji
W sobotę, 18 stycznia 2020 roku,
w hali sportowej przy Szkole Pod-
stawowej im. Powstańców Wlkp.
w Budzyniu zorganizowano Zi-
mowy Turniej Halowej Piłki Noż-
nej młodzieży, rocznik 2004 i
młodsi. Głównym organizatorem
Turnieju było Gminne Zrzeszenie
LZS.
Do turniejowych rozgrywek zgłosi-
ło się 6 drużyn 10 osobowych dzia-
łających na terenie naszej gminy.
Turniej rozgrywano systemem„każ-
dy z każdym” w meczach trwają-
cych po 15 minut. W sumie

rozegranych zostało 15 meczy i
strzelono 64 bramki.
Pierwsze miejsce zdobyła drużyna
reprezentująca LZS Sokołowo z
opiekunemMateuszemJankowskim.
Drugie miejsce zdobyła drużyna re-
prezentująca LZS Prosna z opieku-
nemPrzemysławemZimnym.
Trzecie miejsce zdobyła drużyna FC
Wiktoranki z Budzynia z opiekunem
Tomaszem Janiszewskim.
Kolejnemiejsca zajęły drużyny:
4 miejsce – LZS Kąkolewice z opie-
kunemPatrykiemKulwas.
5miejsce–LZSDziewokluczzopie-

kunemBartoszemCzerech.
6miejsce –FCHarpagany z opieku-
nemMarcinemGalonem.
Zwycięskim drużynom i opiekunom
medale i dyplomy wręczał dyrektor
Szkoły Podstawowej Dariusz Du-
dziak i przewodniczący Gminnego

Zrzeszenia LZSRoman Schlabs.
W imieniu organizatorów serdecznie
dziękujemywszystkimkierownikom
i opiekunom drużyn za pomoc i nad-
zór nad drużynami.

Gminne Zrzeszenie LZS
w Budzyniu


