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Piknik historyczno-militarny

„Bitwa o Budzyń 2020”

Wsłoneczną, pogodnąniedzielę 9 lu-
tego na terenie wzgórza Okręglik i
przyległym odbył się piknik histo-
ryczno-militarny „Bitwa o Budzyń
2020”, zorganizowany przez Stowa-
rzyszenie Rekonstrukcji Historycz-
nej Ehrhardt M17 z Budzynia.

Impreza obfitowaławwiele atrakcji,w
tym warsztaty dla dzieci i młodzieży,
była wystawa broni, strzelnica z broni
pneumatycznej, pokazy policyjne. Za-
prezentowanopierwszynaświeciemo-
delu samochodu pancernego Ehrhardt
M17zklockówLego. c.d.nastr. 12

Ferie w GOK-u pełne atrakcji

Balik karnawałowy

Więcej na str. 8

Wszystkim mieszkankom Gminy Budzyń, z okazji
Międzynarodowego Dnia Kobiet,

serdeczne życzenia składają:

Przewodniczący Rady Gminy
Zenon Nowicki

Wójt Gminy
Marcin Sokołowski

Zastępca Wójta Gminy
Piotr Jankowski
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Miejsce zebrania

remiza OSP

świetlica wiejska

świetlica wiejska

świetlica wiejska

świetlica wiejska

świetlica wiejska

Gminny Ośrodek
Kultury

świetlica wiejska

świetlica wiejska

Wiejski Ośrodek
Kultury

świetlica wiejska

świetlica wiejska

świetlica wiejska

Termin i godzina

16.03.2020 r.
godz. 18.00
16.03.2020 r.
godz. 18.00
17.03.2020 r.
godz. 18.00
17.03.2020 r.
godz. 18.00
18.03.2020 r.
godz. 18.00
18.03.2020 r.
godz. 18.00
19.03.2020 r.
godz. 18.00
20.03.2020 r.
godz. 18.00
20.03.2020 r.
godz. 18.00
21.03.2020 r.
godz. 17.00
25.03.2020 r.
godz. 18.00
27.03.2020 r.
godz. 18.00
27.03.2020 r.
godz. 18.00

Nazwa sołectwa

Kąkolewice

Prosna

Brzekiniec

Nowe Brzeźno

Dziewoklucz

Wyszynki

Budzyń

Bukowiec

Sokołowo Budzyńskie

Wyszyny

Grabówka

Podstolice

Ostrówki

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Długo czekaliśmy na tę inwestycję

Remont drogi K11
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Boisko sportowew Budzyniu

Wkrótce rozpocznie się
drugi etapprzebudowy

Inwestycje współfinansowane przez UE

Dobra pozycja gminy

Światłowód na kolejnych ulicach Zakończone zostało
układanie linii światłowodowejna terenieosiedlaPiaskiwBudzyniu iekipytech-
niczne przeniosły się na ulicę Margonińską,. Według informacji uzyskany u in-
westora, firmy Asta-Net, korzystanie z sygnału internetowego tej firmy na
wspomnianychulicachwBudzyniubędziemożliwezpoczątkiem3kwartału br.

GUS opublikował dane dotyczące
inwestycji współfinansowanych z
Funduszy Europejskich. Na koniec
pierwszego półrocza 2019 roku kwo-
ty, jakie trafiły do miast i gmin na te-
renie powiatu chodzieskiego,
prezentowały się następująco:
– Chodzież: 142,5 mln / 289 miejsce
(wśród 2477 gminwPolsce)
–Budzyń:129,4mlnzł /315miejsce
– gmina Chodzież: 113 mln zł / 378
miejsce
– Szamocin: 18,9mln zł
–Margonin: 18,1mln zł

Warto podkreślić, że powyższe zesta-
wienie nie obejmuje wartości projek-
tów współfinansowanych w ramach
programu unijnego pod nazwą Roz-
wójObszarówWiejskich (PROW), z
którego korzystają rolnicy, samorząd
Gminy Budzyń a także część przed-
siębiorstw funkcjonujących na na-
szym terenie, a działających w
branży rolno-spożywczej. W sumie
są to dziesiątkimilionówzłotych ulo-
kowanych na terenie naszej gminny
w ostatnim czasie, a które nie zostały
ujęte w powyższym zestawieniu.

Dzięki sprzyjającym warunkom at-
mosferycznym, na odcinku drogi
K11 pomiędzy Kąkolewicami a Po-
daninem rozpoczęły się prace zwią-
zane z długo wyczekiwanym
remontem nawierzchni. Tymczasem
ekipy drogowców frezują starą na-
wierzchnię, a przy odpowiedniej
temperaturze będzie kładziona war-
stwa wyrównawcza i ścieralna. Zle-
ceniodawcą prac jest Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad, szacunkowa wartość tej inwe-
stycji wynosi ponad
8milionówzłotych.
Warto zaznaczyć,
że w ramach tego
zadania zostanie
wykonany długo
oczekiwany lewo-
skręt w drogę po-
wiatowa w
kierunkunaPodsto-
lice. Takie rozwią-
zanie z pewnością
poprawi bezpie-
czeństwo kierow-
ców. Ponadto

władze gminy czynią starania, aby w
roku bieżącym rozpocząć remont ko-
lejnego odcinka drogi K11 na terenie
naszejgminy, tymrazemobejmował-
by zakres od końca obwodnicy do
miejscowości Tarnowo. Aktualnie
trwają prace studyjno-projektowe i o
ile znajda się środki finansowe po-
chodzące z budżetu państwa, to ist-
nieje szansa, by jeszcze w roku
bieżącym rozpoczęły się prace re-
montowe na tym bardzo zniszczo-
nym odcinku drogi.

Już wkrótce rozpocznie drugi etap
przebudowy budzyńskiego stadionu.
Tym razem w zakres prac wchodzić
będzie budowa nowej trybuny. Roz-
strzygnięto już przetarg przetarg nie-
ograniczony na powyższe zadanie, w
którymudziałwzięło6oferentów.Ko-
misja przetargowa wyłoniła najko-
rzystniejszą ofertę, którą złożyło
„Konsorcjum wykonawców”, które-
go liderem jest firma KNUZEN Ze-
non Przybylski z Gorzewa
(Gołaszewo). Zakres prac obejmuje
budowę trybuny na 1000 miejsc sie-
dzących, budowę nowego budynku
spikerskiego wraz odpowiednimi in-
stalacjami, w tym z instalacją nagło-

śnieniową. Wartość planowanych
pracwyniesie 863 tysiące 460 zł brut-
to. Zakończenie tej inwestycji plano-
wane jest na trzeci kwartał br. Po
zakończeniu tych prac planowane jest
rozpoczęcie eksploatacji nowej mura-
wy piłkarskiej, wraz z rozpoczęciem
rozgrywek rundy jesiennej, czyli od
września br.
Kolejnym krokiem związanym zmo-
dernizacją stadionu będzie budowa
400-metrowej bieżni okólnej oraz in-
nych elementów infrastruktury lekko-
atletycznej, w tym skoczni i rzutni.W
dalszej perspektywie jest budowa bo-
iska treningowego (bocznego) oraz
modernizacja zaplecza socjalnego.

Harmonogram sprawozdawczych
zebrań wiejskich na terenie
Gminy Budzyń w 2020 roku

Okiem fotoreportera

Długo czekaliśmy na tę inwestycję

Remont drogi K11
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Państwowy Powiatowy Inspektor
SanitarnywChodzieży, napodstawie
badań wody dostarczanej do gospo-
darstw domowych przez działają-
cych na terenie Gminy Budzyń
producentów, informuje, że jakość
wody na obszarze Gminy Budzyń
pochodzącej ze wszystkich nadzoro-
wanych urządzeńwodociągowychw
roku 2019 była dobra i spełniała wy-
magania określone dla wody prze-
znaczonej do spożycia przez ludzi.

Wykazproducentówwodydo spoży-
cia przez ludzi na terenie Gminy Bu-
dzyń:
1/Wodociąg publicznyBudzyń
– przedsiębiorca wodociągowy:
Gminny Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji wBudzyniu
– zaopatrywane miejscowości: Bu-
dzyń, Kąkolewice, Podstolice
– wielkość produkcji 1237 m sześć,
liczba ludności zaopatrywanej w
wodę - ok. 4918
– łączna ilość wykonywanych badań
– 35
Roczna ocena jakości wody – woda
przydatna do spożycia przez ludzi
2/ wodociąg publicznywProśnie
– przedsiębiorca wodociągowy:
Gminny Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji wBudzyniu,
– zaopatrywane miejscowości: Pro-
sna, Wyszyny, Wyszynki, Nowa
Wieś Wyszyńska, Bukowiec, Nie-

wiemko, Grabówka, Ostrówki, So-
kołowoBudzyńskie
– wielkość produkcji 689 m sześć,
liczba ludności zaopatrywanej w
wodę - ok. 2237
– łączna ilość wykonywanych badań
– 17
Roczna ocena jakości wody – woda
przydatna do spożycia przez ludzi
3/ wodociąg publiczny w Dziewo-
kluczu
– przedsiębiorca wodociągowy:
Gminny Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji wBudzyniu
– zaopatrywane miejscowości: Dzie-
woklucz,Brzekiniec,NoweBrzeźno,
wielkość produkcji 193msześć, licz-
ba ludności zaopatrywanej w wodę -
ok. 863
– łączna ilość wykonywanych badań
– 10
Roczna ocena jakości wody – woda
przydatna do spożycia przez ludzi
4/Wodociąg zakładowywBukow-
cu
– podmiot działający na rynku spo-
żywczym: „Agro-Danmis”, Buko-
wiec
– zaopatrywane miejscowości: Bu-
kowiec, wielkość produkcji 234,6 m
sześć, liczba ludności zaopatrywanej
wwodę - ok. 330
– łączna ilość wykonywanych badań
– 11
Roczna ocena jakości wody – woda
przydatna do spożycia przez ludzi

Ocena jakości wody w 2019 roku

Informacja Sanepidu

Zgodnie z harmonogramem prowa-
dzone są prace związane z zagospo-
darowaniem części wolnego parteru
Szkoły Podstawowej w Budzyniu na
Osiedlu Wierzbowymi na potrzeby
Przedszkola Samorządowego w Bu-
dzyniu. Prace prowadzi Zakład
Usług Remontowo-Budowlanych
Leszek Janowiak z Radwanek. War-
tość tej inwestycji to kwota prawie
400 tysięcy złotych. Zakres prac

obejmuje adaptację trzech izb lekcyj-
nych z uwzględnieniem specyfiki
pracy z dziećmi przedszkolnymi,
modernizację węzłów sanitarnych
oraz szatni. Do nowo wyremonto-
wanych oddziałów przedszkolnych
przeprowadzi się Przedszkole z ulicy
Przemysłowej, ponieważ stan tech-
niczny tego budynku jest bardzo zły.
Planowana przeprowadzka nastąpi z
dniem 1września br.

Trwają pracew rozbudowywanej SzkolePodstawowejwWyszynach. Przypo-
mnijmy, że wartość zadania to kwota 2 miliony 734 tysiące brutto, a jego wy-
konawcą jest firma ZPHU „Lisiewicz” ze Stróżewa. Planowany termin
zakończenia zadania to czerwiec przyszłego roku. Całość środków niezbęd-
nych na rozbudowę szkoły pochodzi ze środków budżetu gminy.

Szkoła PodstawowawWyszynach

Prace trwają bez przerwy

Przenosiny jeszcze w tym roku

Tubędzie przedszkole
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UczniowieodwiedziliMuzeumwRogoźnie

Wycieczkaornitologiczna
Uroczysta premiera filmu

„Bitwa o Budzyń 2020”

Szkoła Podstawowaw Budzyniu

Alfik Humanistyczny
W grudniu ubr. uczniowie Szkoły
Podstawowej w Budzyniu wzięli
udziałwXXIII edycji ogólnopolskie-
go konkursu „Alfik Humanistycz-
ny”, który służy popularyzacji
wiedzy o literaturze, kulturze, sztuce,
gramatyce i ortografii języka polskie-
go. W tegorocznej edycji konkursu
uczestniczyło 16 tysięcy uczniów z
462 szkół.
Spośród uczniów naszej szkoły swoje
wiadomościiumiejętnościpostanowi-
ło sprawdzić 60 uczniów z klas V –
VIII szkoły podstawowej. Na szcze-
gólne wyróżnienie zasługują ucznio-
wie, którzy zdobyli bardzo dobre i
dobre wyniki w konkursie, zajmując
wysokie lokaty.
Najlepszewyniki uzyskali uczniowie
klas ósmych, a wśród nich:
Aleksandra Sell – 1 miejsce w woje-
wództwie, 45w kraju;
Zofia Geisler – 4 miejsce w woje-
wództwie;
MarcinKoszny–10miejscewwoje-
wództwie;
Anastazja Ganske – 18 miejsce w
województwie;
KingaDąbrowicz – 19wwojewódz-
twie;

WiktoriaGaudyn–27miejscewwo-
jewództwie;
Krzysztof Iwiński – 28 miejsce w
województwie;
WeronikaAnastaziak – 34miejsce w
województwie;
Aleksandra Geisler – 35 miejsce w
województwie.
Wśród uczniów pozostałych klas do-
brewyniki osiągnęli:
Oliwia Budzińska z klasy VII – 5
miejscewwojewództwie
Kinga Kaźmierska z klasy V - 8
miejscewwojewództwie.
Pozostałe wyniki poszczególnych
grupwiekowych:
KlasaVII
II miejsce – Westfal Lilianna, III
miejsce – Emilia Janiszewska
KlasaVI
I miejsce – Zuzanna Ciesielska, II
miejsce –Wiktoria Furman, III miej-
sce –Maria Bobowicz
KlasaV
II miejsce – Liwia Piekarek, III miej-
sce –MatyldaKaczmarek

Serdecznie gratulujemy wszystkim
uczestnikom rozległej wiedzy i uzy-
skania bardzo dobrychwyników.

We wtorek, 25 lutego, o godzinie 18
w kinie Mewa w Budzyniu odbyła
uroczysta premiera filmu „Bitwa o
Budzyń 2020”, który jest dokumen-
talnym zapisem rekonstrukcji zdoby-
cia pancernika pod budzyńskim
Okręglikiem, która została zorgani-
zowana 9 lutego 2020 r.
Wpremierze uczestniczyłowielu ho-
norowych gości, wśród nich, między
innymi, władze samorządowe Gmi-
ny Budzyń z wójtem Marcinem So-
kołowskim, jego zastępcą Piotrem
Jankowskim oraz przewodniczącym
Rady Gminy Zenonem Nowickim,
starosta powiatu Mirosław Juraszek,
ksiądzproboszczparafiiBudzyńMa-
rek Piosik, a także liczne grono osób
prywatnych, właściciele firm oraz
przedsiębiorstw, a także przedstawi-
cieleorganizacji społecznych ipatrio-
tycznych, które zaangażowały się w
przygotowania do rekonstrukcji.
Premierowy pokaz zapowiadał Da-
riusz Dudziak, prezes Stowarzysze-
nia Rekonstrukcji Historycznej
Ehrhardt M17. Premiera filmu, który
przygotowali państwo Monika i Mi-
rosław Seroccy (firma „Cyrografia”)
była także okazją, by w szczególny
sposób podziękować wszystkim za-

angażowanym. Otrzymali on z rąk
Dariusza Dudziaka specjalne dyplo-
my oraz okolicznościowy medal,
przygotowany przez o. Eustachego
Rakoczego.

Film ten jest już dostępnynaYoutube
(https://www.youtube.com/wat-
ch?v=UTl2_h1zSRg). Ponadto, dla
wszystkich zainteresowanych,w nie-
dzielę, 1 marca, o godzinie 14 odbę-
dzie się specjalny pokaz tego filmuw
kinie „Mewa”.
Wszystkich mieszkańców Gminy
Budzyń serdecznie zapraszamy!

23 stycznia br. odbyła się wycieczka
uczniów ze szkolnego koła LOP i
kółka przyrodniczego do muzeum
im.W.DutkiewiczwRogoźnie.
Uczniowie wzięli udział w zajęciach
edukacyjnych, które poprowadził or-
nitolog Jerzy Dąbrowski. Dzieci
zwiedziły stałą wystawę przyrodni-
czą oraz czasową „40 lat obrączko-
wania ptaków w okolicach
Rogoźna”. JerzyDąbrowski od40 lat
zajmuje się obrączkowaniem pta-
ków. W bardzo interesujący sposób
przedstawił uczniom metody pracy

w terenie podczas obrączkowania
ptaków. Pokazał udokumentowane
na fotografiach ciekawostki ze świata
ornitofauny, m.in. odróżnianie płci,
anomalia w wyglądzie, określanie
wieku, wędrówki ptaków. Opiekę
nad uczniami podczas wycieczki
sprawowały panie Anita Stefaniak i
Elżbieta Kalkowska.
Zdobywanie wiedzy podczas zajęć z
ornitologii pomaga uczniom rozpo-
znaćwięcej ptakóww terenie.

Opiekun szkolnego koła LOP
ElżbietaKalkowska
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Rozstrzygnięcie konkursu na pocztówkę

„Mojamała Ojczyzna”

Podczas obchodów Święta
Patrona 24 stycznia, w uro-
czystej oprawie, nastąpiło
podsumowanie i wręczenie
nagród laureatom II edycji
konkursu „Budzyń - moja
mała Ojczyzna”. Rok temu
uczestnicy stworzyli piękne,
wartościowe albumy o Bu-
dzyniu. Tegoroczna edycja
dotyczyła wykonania pocztówki ob-
razującej historię, piękno i ciekawe
miejsca naszej miejscowości. Patro-
nat nadkonkursemobjąłwójtMarcin
Sokołowski i przeznaczył 500 zł na
nagrody, dzięki czemu wyróżnione
osoby otrzymały wartościowe upo-
minki. Dyrekcja szkoły przekazała
na nagrody książki. Do konkursu
przystąpiło ponad 40 osób. Komisja
miała nie ladawyzwanie, bywyłonić
zwycięzców spośród autorów wielu
ciekawych, pięknych prac. Pocztów-

ki mogą śmiało być wizytówką Bu-
dzynia, zachęcać do odwiedzenia na-
szejmiejscowości.
Pierwszemiejscewklasach1-3zajęli
JanMałofiej, Jaśmina Szejner, Stani-
sław Koczorowski, a w klasach 4-8
Ksawier Kuwik, Filip Świętek, Mi-
kołaj Koczorowski.
Drugie miejsce w klasach 1-3 zajęli
Marcel Krasnopolski, Oliwier Fry-
drych, Julia Hołubowska, a w kla-
sach 4-8 Krzysztof Gapiński,
Martyna Florek.

Trzeciemiejscewklasach 1-3
zajęli Stanisław Gapiński,
Maria Gról, Julita Zube, a w
klasach 4-8: Aleksandra Sell,
Matylda Kaczmarek, Igor
Kośmicki.
Wyróżniono: Ninę Jabłońską,
Zuzannę Zube, Hannę Ko-
złowską, Nikolę Laskosz.
Pomysł i organizacja konkur-
su należały do pań Wiesławy
Ajchszet i Joanny Wróblew-
skiej.

Atrakcji w GOK-u nie brakowało

Zimowe feerie 2020

W Gminnym Ośrodku Kultury w
Budzyniu w czasie tegorocznych fe-
rii zimowych odbyło się wiele cieka-
wych atrakcji dla dzieci i młodzieży.
Przez całe dwa tygodnie codziennie
odbywały się zajęcia informatyczne i
rozgrywki tenisa stołowego. W po-
niedziałki podczas warsztatów pla-
stycznych dzieci rozwijały swoją
kreatywność nabywając zdolności
manualne i artystyczne. Trzy razy w
tygodniu odbywały się zajęcia wo-
kalne pt. „Śpiewać każdy może”,
gdzie pod fachowym okiem zapro-
szonych gości uczestnicy mogli ćwi-
czyć głos. Zwolennicy gier
planszowych mieli okazję sprawdzić
swoje umiejętności w rozgrywkach
szachowych i warcabowych. Dużą

popularnością cieszyły się zajęcia w
glince ceramicznej, podczas których
powstały przepiękne wazoniki, mi-
seczki, dzbanuszki i inne ozdoby. W
kinie „Mewa” obejrzeć można było
filmy: „Salma w krainie dusz” czyli
opowieść o przyjaźni i marzeniach,
„Magiczny dywan” „Uprowadzona
Księżniczka” i „Mój przyjaciel Ufik”
oraz spektakl teatralny pt. „Baśń zi-
mowa”. Miłośnicy tańca i wesołej
muzyki mogli wziąć udział w baliku
karnawałowym dla dzieci. Całe dwa
tygodnie ferii upłynęływmiłej, przy-
jaznej i integracyjnej atmosferze.
Wszystkie odbywające się turnieje,
rozgrywki i konkursy nagradzane
były dyplomami i nagrodami rzeczo-
wymi.

Ważna informacja
Informujemy, że pozostało jeszcze kilkawolnychmiejsc nawycieczkę na
Białoruś, zapisy trwają do 31.03.2020 r., wpłata przy zapisie 800 zł, cał-
kowity koszt wycieczki to 1660 zł (przy 37 osobachw grupie).Wyjazd z

Budzyniaw terminie od 05.06.2020 do 13.06.2020.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu

pod nr. tel. 605144708
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I Turniej Halowej Piłki Nożnej Kobiet

Panie także nieźle kopią

XI Liga Gminna Halowej Piłki Nożnej

Emocjonujący finał

Wsobotę, 1 lutego 2020 roku, w hali
sportowej przy Szkole Podstawowej
wBudzyniu odbył się ITurniejHalo-
wej Piłki Nożnej Kobiet.
Organizatorem Turnieju było Gmin-
neZrzeszenie LZSwBudzyniu.Wy-
startowały cztery drużyny: LZS
Dziewoklucz, LZS Wyszynki, Bu-
dzyń i zaproszona drużyna z Kaczor.
Graliśmy 2 x 10 minut systemem
każdy z każdym.
W pierwszym meczu pomiędzy dru-
żynamiLZSDziewoklucz iKaczory,
zwyciężyła drużyna gości, a później
graliśmy według ustalonej tabeli tur-
nieju.
W ostatecznej klasyfikacji pierwsze
miejsce zdobyły panie zKaczor, dru-
gie miejsce wywalczyły panie z LZS
Wyszynki, trzecie miejsce zdobyły
panie z drużyny Budzyń, a czwarte

miejsce zajęły panie z LZS Dziewo-
klucz.
Puchary i medale wszystkim druży-
nom wręczali: wójt Gminy Budzyń
MarcinSokołowski, dyrektorSzkoły
Podstawowej w Budzyniu Dariusz
Dudziak oraz przewodniczący
Gminnego Zrzeszenia LZS w Bu-
dzyniu Roman Schlabs.
Turniej był bardzoudany, został roze-
grany w miłej i sportowej atmosfe-
rze. Jest prawdopodobne, że tego
typu rozgrywki będą kontynuowane,
bo panie chcą grać jeszcze, mają w
związkuz tymambitneplany.Życzy-
my im dalszych sukcesów w impre-
zach gminnych oraz na poziomie
wojewódzkim.

Gminne Zrzeszenie LZS
w Budzyniu

Wniedzielę, 16 lutego 2020 roku, w
hali sportowej przy Szkole Podsta-
wowej w Budzyniu rozegrano ostat-
nią kolejkę XI Ligi Gminne Halowej
Piłki Nożnej w Budzyniu. Ogółem
startowało w niej 12 drużyn męż-
czyzn i 4 drużyny kobiet, ponad 200
piłkarzy i piłkarek, strzelono 464 bra-
mek.
Wielkimi niespodziankami ostatniej
kolejkibyłymeczedrużynyFCAnta-
narywa (11miejscew tabeli) z druży-
ną Face Club Budzyń (2 miejsce w
tabeli) zakończył się zaskakującym
wynikiem 0 – 1. Drużyna FCAnta-
narywa zagrała znakomity mecz,
najlepszy w rozgrywkach ligowych.
Drugą niespodzianką był mecz dru-
żyny LZS Prosna i LZS Bukowiec
któryzakończył sięwynikiem 5–11,
i to był pierwszy i ostatni mecz wy-

grany w tej lidze przez LZS Buko-
wiec.
Meczem decydującym o ostatecznej
klasyfikacji było spotkanie drużyny
LZS Sokołowo z drużyną Budzyń,
wktórymważyły się losy lidera tabe-
li. Ostatecznie, po zaciętej i wyrów-
nanej grze zwyciężyła drużyna LZS
Sokołowowynikiem 2 – 1.
Wcałej lidzeprowadzonebyłyklasy-
fikacje:
Halowa Piłka Nożna w kategorii ko-
biet –wktórej pierwszemiejsce zaję-
ła drużyna z LZS Prosna, drugie
miejsce zdobyła drużyna z LZSWy-
szynki, trzecie miejsce zdobyła dru-
żyna Budzyń, a czwarte przypadło
drużynie z LZSDziewoklucz.
Halowa Piłka Nożna w kategorii
mężczyzn kół LZS – w której pierw-
szemiejsce zajęła drużyna zLZSSo-

kołowo, drugie miejsce zdobyła dru-
żyna zLZSOstrówki, trzeciemiejsce
zdobyła drużyna z LZS Wyszynki,
czwarte miejsce przypadło drużynie
z LZSKąkolewice.
W ogólnej klasyfikacji „Open” w
klasyfikacji mężczyzn pierwsze
miejsce zdobyła drużyna z LZS So-
kołowo, drugie miejsce zajęła druży-
naFaceClubBudzyń, trzeciemiejsce
zajęła drużyna z LZS Wyszynki,
czwarte miejsce zajęła drużyna z
LZS Ostrówki, piąte miejsce zajęła
drużyna Budzyń, szóste miejsce dru-
żyna FCAlbatros, siódme i kolejne –
Czarnobyl Zdrój, LZS Kąkolewice,
LZS Prosna, LZS Dziewoklucz, FC
Antanarywa i LZSBukowiec.
Najlepszymi strzelcami zostali:
wśródkobietKatarzynaGalon zLZS
Wyszynki, a wśródmężczyzn Patryk
Świstara z LZS Sokołowo.
Nagrodę „fair play” przyznano dru-
żynie z LZS Bukowiec, która otrzy-

mała najmniej kar i upomnień sę-
dziowskich.
Pamiątkowe statuetki otrzymali rów-
nież sędziowie:WacławWota, Seba-
stianNowak iWłodzimierzWinkel.
Puchary i dyplomy pamiątkowe
zwycięskim drużynom wręczali za-
proszeni goście: zastępca wójta Piotr
Jankowski, przewodniczący Rady
Gminy Zenon Nowicki, członek
Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia
LZS w Poznaniu Bogumił Łączka
oraz przewodniczący Gminnego
Zrzeszenia LZS wBudzyniu Roman
Schlabs.
Zwycięska drużyna LZS Sokołowo
reprezentować będzie Gminę Bu-
dzyń i powiat chodzieski w elimina-
cjach gier zespołowych do XXII
Zimowej Wielkopolskiej Spartakia-
dy LZSwChodzieży.

GminneZrzeszenie LZS
wBudzyniu

„Teatr 44” z Szamocina w GOK-u

Spektakl „Żabusia”
23 stycznia 2020 r. na scenie Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Budzyniu
aktorzy z „Teatru 44” z Szamocina
zaprezentowali spektakl teatralny pt.
„Żabusia” Gabrieli Zapolskiej w re-
żyserii Jana Kajrysa. W spektaklu
wystąpili: Joanna Strzyżewska, Mi-
rosław Stróżewski, Irena Jaworska,
Barbara Swoińska, Lidia Stój i Jan

Kajrys. „Żabusia” to drugi pod
względem popularności po „Moral-
ności pani Dulskiej” dramat Gabrieli
Zapolskiej, który swoją premierę
miał 16 stycznia 1897 roku w War-
szawie. Tytułowa Żabusia to neuro-
tyczna i zmysłowa kobieta, urocza i
zawsze roześmiana. Znudzona mał-
żeńskim życiem i koniecznością ży-

cia tylko z jednym
mężczyzną wikła się w ro-
manse, które dopóty uwa-
ża zadobre, dopóki niewie
o nich jej mąż. Mężczyzna
z kolei, choć świadomy
wybryków żony, stara się
nie dopuszczać do siebie
myśli o jej kochan-
kach.Wspaniała gra aktor-
ska sprawiła, że
publiczność znakomicie
bawiła się podczas spekta-
klu, a na zakończenie na-
grodziła aktorów
gromkimi brawami.
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Akcja krwiodawcza – zaproszenie

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Budzyniu

Zabawa karnawałowa – podsumowanie

27.03.2020r Odbędzie się kolejna a zarazem w tym roku pierwsza akcja
krwiodawcza w BudzyńskimGOK.Wszystkich krwiodawców zaprasza-
my i również nowe osoby które ukończyły 18 lat zapraszamy serdecznie
w godzinach 10.00-15.00.

31 stycznia br. w restauracji Retro
odbyła się druga już zabawakar-
nawałowa,którązorganizowa-
ło Budzyńskie Stowarzy-
szenie Honorowych Daw-
cówKrwi.Z serca chcemy
podziękować wszystkim
tym, którzy wspólnie z
nami bawili się w czasie tej
zabawy. Dzięki uczestnikom
zabawyklimatbyłwspaniały.
Zasłużeni krwiodawcy zostali uhono-
rowani odznaczeniami PCK, a także
wręczono im legitymacje zasłużonych
krwiodawców.
Dzięki hojności państwa Pisarskich z
miejscowości Tarnówko koło Połaje-
wa dla naszych zasłużonych krwio-
dawców została podstawiona 14
metrowa limuzynamarki lincoln, która
odebrała z domu zasłużonych krwio-
dawcówidowiozła nazabawę,z serca
dziękujemy za tak fantastyczny bonus
dla naszych krwiodawców.Wśród od-
znaczonychznalazłosiępięćosób. Od-
znaczenie trzeciego stopnia otrzymali
DanutaSomerfeld,BeataFlorczyk,Be-
ata Duszyńska oraz Dawid Słociński,
odznaczenie trzeciego („brąz”), drugie-
go („srebro”) oraz pierwszego stopnia
(„złoto”) odebrał Janusz Ratajczak.

Gratulujemy wszystkim odznaczo-
nym i uhonorowanym. Nasi
krwiodawcy,którzyodebraliod-
znaczenia, otrzymali również
upominki z firmyRene Cof-
fee Pads Magmar Marcin
Troczyński, a dwie lubuskie
winnice przekazały wino dla
naszych zasłużonych krwio-
dawców(winnicaNa leśnejpo-

lanie oraz winnica Pod lubuskim
słońcem ). Część upominków podaro-
wała również firma Polskie Fabryki
Porcelany Ćmielów i Chodzież S.A.
Członkowie naszego Klubu podjęli
takżedecyzję, byze środków,które zo-
stały zgromadzone od sponsorów, do-
datkowo uhonorować zasłużonych
krwiodawców.W związku z tym cała
piątka, wraz z osobami towarzyszący-
mi, otrzymała vouchery na pobyt nad
morzem w Międzyzdrojach w Hotelu
Aurora. Dodatkowo, nasz „złoty”
krwiodawca, otrzymał voucher z
uzdrowiskaUniejówParknatygodnio-
wy pobyt. Dziękujemy władzom
uzdrowiska za tak wspaniały gest. Na
zabawieniezabrakło losóworaz licyta-
cji, a pozyskane środki pieniężne po-
zwolą naszemu Stowarzyszeniu
funkcjonowaćprzezcały rok.

Dziękujemy wszystkim którzy wspierają naszą działalność, są wśród ni-
ch:
Urząd Gminy Budzyń, Urząd Miasta Poznania, 2 skrzydło Lotnictwa
Taktycznego Poznań, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań,
Urząd Marszałkowski oraz Koleje Wielkopolskie, Nadleśnictwo Poda-
nin, Hotel Aurora Międzyzdroje, Uzdrowisko Uniejów Park, Rene Cof-
fee PadsMagmarMarcinTroczyński, Pisarscy –wypożyczalnia limuzyn
ślubnych, Winnica Na leśnej polanie, Winnica Pod lubuskim słońcem,
GOK-Budzyń, Chodzieski Dom Kultury, Bractwo Kurkowe Budzyń,
StrzelnicaMagnumPoznań,TorPoznańTrackDay, JarosławCzerwiński
Pizza Hit Rogoźno, Aeroklub Ziemi Pilskiej, Związek Polskich Spado-
chroniarzy, FreeFlyCenter – tunel aerodynamiczny, Stolmax Sławomir
Kwandrans,PolskieFabrykiPorcelanyĆmielów iChodzież S.A., Sollux
Budzyń, EwaKabat,Mechanika SamochodowaŁukaszNowak, Restau-
racjaWielkopolankaChodzież, PubCzarkaChodzież, RestauracjaKom-
fort Margonin, Restauracja Łazienki Chodzież, Stacja Paliw Motylek,
Stacja PaliwMoyaBolesławŁabójChodzież, sklepModna szafa uZiuty
Budzyń, Sklep Odzieżowy Royal Boutique w Budzyniu, Redam Maria
salon fryzjerski Budzyń, Natalia Kasperczak mobilne fryzjerstwo Bu-
dzyń, Bartosz Jeska salon fryzjerski Budzyń, MagdalenaAntkowiak sa-
lon fryzjerski Budzyń, Salon fryzjerski Shine Anna Jura, Salon
Kosmetyczny Prestige Joanna Prozowska, Centrum kosmetologii Gre-
maine de capuccini Chodzież, JenoxAkumulatory Sp. z o.o., Kajaki na
Wełnie Młyn – Ruda Gospodarstwo Agroturystyczne, Fitness Extreme
Chodzież, SzkołaDalekowschodnich SztukWalki Kazuro
MaciejRychlik,A-ZMeble,MichałSzejner, sklepWollher s.c.,Restaura-
cja Kameralna, smażalnia ryb Przystań Chodzież, Małgorzata i Jacek
Łada, Kwiaciarnia Oza Budzyń, Kwiaciarnia Stokrotka Teresa KrukGa-
brylska Budzyń, KwiaciarniaAgaAgnieszka Konieczna Budzyń, Kwia-
ciarnia Margaretka Małgorzata Waberzak, Biuro Rachunkowe Anita
Kopidura,Alina Polcyn sklepEkopolBudzyń,R&MStudio Fotograficz-
neGlazer Budzyń, JacekWawrzyniak, ZbigniewKaźmierczak, Jan Cze-
botar Myjnia Samochodowa Chodzież, Gokart Extreme Pilski Tor
Kartingowy, Jump Extreme Pilski Park Rozrywki, E1Gokart Skórzewo,
ZdzisławKwandransKwandexBudzyń,LarsHelicenterBogucin, Pizze-
ria U Florka Budzyń,Agencja PZUDariuszAdamczyk Budzyń, Mobil-
ny masażysta Jarosław Marciniak Budzyń, Salon masażu Elżbieta
TroczyńskaBudzyń,Asta-NetPiła,RestauracjaUkotaWasylaChodzież,
TęczaKarolinaOgrabekBudzyń

Niezwykła lekcja patriotyzmu

Obchody święta patrona
Tegoroczne obchody Dnia Patrona
Szkoły Podstawowej im. Powstań-

ców Wielkopolskich odbyły się
dnia 24 stycznia br. Tego dnia pod-

sumowano aktywność uczniów i
działania poświęcone Patronom
Szkoły – Powstańcom Wielkopol-
skim oraz 80. rocznicy wybuchu
II wojny światowej. Zaproszenie
na uroczystość przyjął wójt Gmi-
ny Budzyń Marcin Sokołowski
oraz przewodniczący RadyGminy
Zenon Nowicki.
Społeczność szkolna w tym dniu
uczestniczyła w różnorodnych za-
jęciach, które przybliżyły histo-
ryczne znaczenie ważnych dla
narodu polskiego i Budzynia wy-
darzeń z 5 stycznia 1919r. Obcho-
dy Święta Patrona zostały
poprzedzone wieloma konkursa-
mi: plastycznym „Budzyń moja
mała Ojczyzna”, literackim „Po-
wstaniec Wielkopolski - Mój Pa-
tron Szkoły”, konkurs na
stylizację historyczną „Bohatero-
wie Powstania Wielkopolskiego”
oraz konkurs wiedzy historycznej
„Wielkopolska w latach II wojny
światowej”. Nagrody dla zwycięz-

ców zostały ufundowane przez
Wójta Gminy Budzyń.
Ciekawym urozmaiceniem dla
młodzieży była projekcja animo-
wanych filmów o zwycięskim po-
wstaniu sprzed stu lat
udostępnionych przez Stowarzy-
szenie „HEROsi Wolności” z
Mieściska.
Społeczność uczniowska brała
także udział w spektaklu pt. „Po-
wstanieWielkopolskie”, zaprezen-
towanym przez Agencję
Widowisk Historycznych Arkona
z Torunia. W czasie spektaklu
przedstawiono codzienność Wiel-
kopolan w latach I wojny świato-
wej i w czasie Powstania
Wielkopolskiego.
Biorąc udział w tych ważnych uro-
czystościach daliśmy wyraz uzna-
nia dla zwycięskiego czynu
zbrojnego i jego wartości, które są
częścią naszej tożsamości narodo-
wej.



INFORMATOR SAMORZĄDOWYINFORMATOR SAMORZĄDOWY8

NASZA GMINANASZA GMINAGM
IN
A

BUDZYŃ
BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

MIESIĘCZNIK

„Zerowaste”wGminnymOśrodkuKultury

Akcja „Ciuch w ruch”

Sokołowo Budzyńskie, balik dla dzieci Wpiątek,
14 lutego, w świetlicy wiejskiej w Sokołowie Budzyńskim został zorgani-
zowany Balik Karnawałowy dla dzieci. W przygotowania włączył się za-
równo sołtys wsi wraz z Radą Sołecką, duży wkład pracy włożyły panie z
Koła GospodyńWiejskich. Tego dnia bawiło się około 75 dzieci, zajęcia z
nimi prowadził wodzirej z Wągrowca.

Okiem fotoreportera

Wniedzielę, 16 lutego 2020 roku, ro-
zegranoszósty turniejkarcianejgry to-
warzyskiej bośka-kop. Tym razem do
rywalizacji przystąpiło 24graczy, spo-
śród których czołowemiejsca zajęli:
1/ Roman Starosielec (490 pkt.)
2/Aleksander Stacha (465 pkt.)
3/ Ryszard Fifer (457 pkt.)
ex equoWysockiZygmunt (457pkt.)
Sponsorem pucharu była firma „Ma-
rio”M. Chroł.

Po sześciu rozgrywkach na czele ta-
beli znaleźli się:
1/ Roman Starosielec – 2594pkt.
2/ Józef Kasperczak – 2591pkt.
3/ Henryk Pauszek – 2568 pkt.
4/AdamWysocki – 2511 pkt.
5/ RyszardGeisler – 2411 pkt.
6/AndrzejMichor – 2385 pkt.
Następny turniej rozegrany będzie 1
marca 2020 r. wGOKBudzyń.
Organizatorzy zapraszają.

Sponsoremfirma „Mario”

Szósty turniej bośka-kop

W Gminnym Ośrodku
Kultury zorgani-
zowano w sobo-
tę, 22 lutego, po
raz drugi już, nie-
typowe spotka-
nie, w którym
udział mogły
wziąć osoby (za-
znaczmy, że były to jednak głównie
panie) zainteresowane kupnem lub
wymianą odzieży damskiej oraz
dodatków. Tym razem z ofertą
skomponowaną z „ciuchów” ze
swoich szaf stawiło się GOK-u kil-
kanaście pań, w tym także miesz-
kanki Wągrowca, Chodzieży,
Rogoźna i Czarnkowa. Była to oka-
zja, by „złowić” dla siebie coś niety-
powego. W ofercie były ciuchy

zarówno polskich
producentów, jak i

markowe pe-
rełki. Warto
dodać, że na-

sza lokalna akcja
„Ciuch w ruch”

wpisuje się w modny
ostatnio eko-trend „zero waste”,
czyli „zero odpadów”. Zgodnie z
ideą tej akcji organizatorki akcji pro-
ponują, by zamiast wyrzucać używa-
ne ubrania nadać im drugie życie.
Organizatorki liczą, że na kolejne
spotkanie pojawi się jeszcze więcej
osób. Już teraz warto zarezerwować
datę tego wydarzenia – 25 kwietnia,
spotkanie rozpocznie się od godziny
15. Powięcej informacjimożnapisać
pod adres: olenka_g69@wp.pl.

Ferie w GOK-u pełne atrakcji

Balik karnawałowy
Co roku w czasie ferii zimowych
Gminny Ośrodek Kultury wraz z Bi-
blioteką Publiczną i Sołectwem wsi
Budzyń zaprasza dzieci bal karnawa-
łowy. Zarówno dla organizatorów,
jak i dla dzieci jest to dzień niezwy-
kły, często wyczekiwany przez wiele
tygodni iniezależnieodpogodyprzy-
ciągający dziesiątki uczestników.Tak
było iw tym roku.Wewtorek, 4 lute-
go już od samego rana trwaływielkie
przygotowania, by tego dnia hol
Gminnego Ośrodka Kultury stał się

prawdziwą salą balową. Jak zawsze
było bardzo bajkowo i kolorowo.
Przybyłych na bal gości powitał pan
Przemysław Czekała - sołtys Budzy-
nia.Wrolęwodzirejawcielił się aktor
Piotr Witoń z Poznania, a didżeja
akustyk Marcin Wojtkowiak. Przy
wesołej muzyce dzieci świetnie się
bawiły uczestnicząc ze swoimi rodzi-
cami tańcach oraz konkursach i zaba-
wach ruchowych.W trakcie przerwy
i krótkiego odpoczynku dzieci zosta-
ły zaproszone na słodki poczęstunek.
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Przedszkole im. KoziołkaMatołka wWyszynach

Prelekcja na temat bezpieczeństwa

O pracy i zabawie na wsi

Rodzinny Festiwal Piosenki Świątecznej
W niedzielę, 8 grudnia, wWiejskim Domu Kultury wWyszynach odbył się
RodzinnyFestiwalPiosenkiŚwiątecznej połączonyzotwarciemSzopkiBożo-
narodzeniowej. Powspólnymdzieleniu się opłatkiemprzedszkolakiwraz z ro-
dzicami zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, można było spróbować
pysznych świątecznych potraw i smakołyków a także spędzić przyjemne czas
nawspólnej rozmowie. Na zakończenie każdy z uczestników Festiwalu otrzy-
mał upominek zasponsorowany przez Panią dyrektorBankuSpółdzielczegow
Budzyniu. DziękujemyRodzicom za pomocw organizacji imprezy.

Jasełka z rodzicami
18 grudnia w naszym przedszkolu odbyło się niepowtarzalne przedstawienie
jasełkowe, w którym prócz dzieci udział wzięli rodzice naszych milusińskich.
Tego dnia dzieci odwiedził również specjalny gość: Gwiazdor! Oczywiście
każdy z przedszkolaków został obdarowany upominkiem. Na zakończenie
tegodniawszystkieprzedszkolaki zasiadłydowspólnego, odświętnieudekoro-
wanego stołu i mogły spróbować tradycyjnych bożonarodzeniowych potraw.
Kochani Rodzice! Bardzo serdecznie dziękujemyWam za udział w tym dniu.

Dzień Dziadka i Babci
Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z troskliwością,
miłością i wszystkim, tym co dobre. Z tego powodu dzieci z naszego Przed-
szkola gościły swoje Babcie oraz Dziadków na uroczystości z okazji ich świę-
ta. Każda z grup zapraszała swoich Dziadków i Babcie innego dnia, tak aby
poświęcić im jak najwięcej czasu. Przedszkolaki od samego rana z niecierpli-
wościąwyczekiwałyzaproszonychgości, niemogąc siędoczekać, kiedyCi za-
pukają do drzwi Przedszkola. Licznie przybyli Babcie i Dziadkowie, mogli na
własne oczy podziwiać swoje wnuki w odświętnych strojach podczas progra-
mów artystycznych. W wyjątkowej atmosferze, dzieci wspaniale wystąpiły
przed bliskimi, obdarowały ich upominkami i zaprosiły na słodki poczęstunek.
To były naprawdę wyjątkowe uroczystości, pełne uśmiechu, radości i dumy.
Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków były potwierdzeniem
tego, jakważne są takie spotkania i chwile spędzonewspólnie zwnukami.

Informacje z Przedszkola wWyszynach przygotowała Karolina Sell

Rozgrywki w tenisa

GminneMistrzostwa
W dniach 8 i 9 lutego 2020 roku, w
hali sportowej Szkoły Podstawowej
w Budzyniu odbyły się kolejne
GminneMistrzostwa w tenisie stoło-
wymkobiet imężczyzn.Wrozgryw-
kach ogółem udział wzięło 94
tenisistów i tenisistek. Graliśmy do
dwóch wygranych setów, panie sys-
temem każdy z każdym natomiast
panowie według rozlosowanych list
startowych.
Aoto klasyfikacjew poszczególnych
kategoriach:
1/ w kategorii kobiet:
– młodzik – zwyciężyła Ilona Kosiń-
ska z drużyny Budzyń przed Joanną
Latka z LZS Sokołowo
–kadet–zwyciężyłaZuzannaMako-
wiecka z LZS Dziewoklucz przed
DajanąPilarską również zLZSDzie-
woklucz
– junior – zwyciężyła Nicola Nowic-
ka z LZS Sokołowo przed Natalią
Kozłowską z LZSDziewoklucz
– senior – zwyciężyłaKarolina Prech
z LZS Sokołowo przed Angeliką
Czerech z LZSDziewoklucz
– oldboy – zwyciężyła Irena Jankow-
ska z LZS Sokołowo przed Justyną
Kozłowską z LZSDziewoklucz.

2/Wkategorii mężczyzn:
– młodzik – zwyciężył Hubert Duda
z LZS Wyszynki przed Mikołajem
Antoniewicz z drużynyBudzyń
– kadet – zwyciężył Kacper Stacho-
wiak z drużyny Budzyń przed Miło-
szemSzynkiewicz z LZS Sokołowo
– junior – zwyciężył Fabian Przybyła
przedArkadiuszem Binert (obydwo-
je z WDK Wyszyny), oraz Bartek
Florczyk z LZSKąkolewice.
– senior – zwyciężył Mateusz Jan-
kowski z LZS Sokołowo przed Pio-
tremPostek z LZSOstrówki.
– oldboy – zwyciężył Dariusz Paw-
łowski przed Jackiem Ajchsztet i
LeszkiemMorańskim z drużyny Bu-
dzyń. Czwarte miejsce wywalczył
Mirosław Przybyszewski z tej samej
ekipy.
Najmłodszym tenisistą był Kamil
Dzik (rocznik 2010) zWDKWyszy-
ny.
Najlepsi reprezentować będą naszą
Gminę i powiat chodzieski już 29
marca 2020 r, naWielkopolskichMi-
strzostwach LZS w Tenisie Stoło-
wymwKoźminie.

GminneZrzeszenie LZS
wBudzyniu

21 lutegobr. uczniowieklas 4-6 szko-
ły Podstawowej im. Powstańców
Wlkp. w Budzyniu wzięli udział w
prelekcji, której tematembyłobezpie-
czeństwo na wsi, a w szczególności
promowanie pozytywnych zacho-
wań związanych z pracą i zabawą
dzieci na terenie gospodarstwa rolne-
go. Pogadankę dla uczniów przepro-
wadził na pracownik KRUS-u, Piotr
Ciesielski, który przedstawił i wytłu-
maczył im zagrożenia wynikające
m.in. z pracpolowych, hodowli zwie-
rząt, stosowania oprysków czy urzą-

dzeń gospodarskich. Jednocześnie
zachęcił uczniów do udziału w X
Ogólnopolskim Konkursie Plastycz-
nym dla Dzieci pod hasłem „Bez-
piecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy
zwierzęta znasz i szanujesz”. Tego-
roczna edycja ma zwrócić uwagę na
sposoby zapobiegania wypadkom i
chorobom zawodowym rolników,
związanych z obecnością zwierząt w
gospodarstwach rolnych. Mamy na-
dzieję, że zajęcia przyczynią się do
podniesienia bezpieczeństwa wśród
uczniów.



„Święto kota”
17 lutego w naszym przedszkolu obchodziliśmy nietypowe święto - „Święto
Kota”..Wszystkie dzieci zamieniły się tego dnia w kociaki, tańczyły przymu-
zyce, oglądały ilustracje przedstawiającemilusińskie zwierzątka i dowiedziały
się wiele ciekawych rzeczy na ich temat. Brały również udział w konkursach
takich jak „Zwijanie kłębka wełny”, „Picie mleka”, „Kocie smakołyki”, „Z ja-
kiej bajki ten kot uciekł”. Ten dzień był pełen wrażeń, wszystkie dzieci wspa-
niale się bawiły i długo będąmiały ten dzieńw pamięci.

Informacje z Przedszkola w Budzyniu przygotowałaMonika Stachowiak
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Przedszkole im. Misia Uszatka w Budzyniu

Jeszcze do 18.03.2020 r. potrwa re-
krutacja do Przedszkola Samorządo-
wego im. „Misia Uszatka” w
Budzyniu rok szkolny 2020/2021.
Wnioski można pobrać w sekretaria-
cie przedszkola na os. Wierzbowym
7Alub na stronie internetowej www-
.budzyn.pl/psbudzyn
Więcej informacji można uzyskać
pod numerem telefonu 67 2843-239.

Walentynki
14 luty był dla dzieci z Przedszkola Samorządowego im. „Misia Uszatka” w
Budzyniu prawdziwym, czerwonym dniem miłości, przyjaźni oraz koleżeń-
stwa. Przedszkolaki tego dnia ubrały się na czerwono i tym samym zapocząt-
kowały dzień miłych wrażeń. Dzieci wzięły udział w różnych zabawach
związanych z walentynkami m.in.: szukały drugiej połówki serca, bawiły się
zrobionymi przez siebie papierowymi serduszkami, opaskami i balonami. Na
koniec tego czerwonegodnia każde dzieckootrzymałomały, słodki upominek.
Walentynki w przedszkolu z pewnościąmożna zaliczyć do udanych.

Rekrutacja 2020/2021
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Grali w szachy i warcaby

Sportoweecha ferii

Koncert muzyczny
Podczas kolejnej opowieści muzycznej aktorzy „Kulturki” zaprezentowali
nam pełne humoru opowiadanie o dzielnym Szewczyku oraz o historii naj-
prawdziwszego dudowniczego. Tak, tak, to na pewno był dudowniczy, to zna-
czy muzyk, który własnorę-cznie tworzy instrumenty zwane dudami.
Niewielu w Polsce jest takich ar-
tystów – rzemieślników, a jeden
z nich osobiście zawitał do na-
szej placówki i bardzo szczegó-
łowo opowiedział o tym rzadko
spotykanym instrumencie. Ga-
węda przeplatana była piosenka-
mi, którym towarzyszyły bardzo
rzadko spotykana lira korbowa
oraz dudy. Na koniec tej wesołej
opowieści mieliśmy okazję za-
tańczyć taniec w rytm słowiań-
skiego utworu.

W czasie ferii zimowych sekcja sza-
chowo-warcabowa przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Budzyniu prze-
prowadziła dwa turnieje w szachy i
warcaby.
Wwtorek 28 tycznia 2020 r. rozegra-
no turniej warcabów 64 polowych, w
których pierwsze miejsce zajął Jakub
Kaźmierski, drugie miejsce (ex equo)
Mikołaj Uszko i Grzegorz Geisler, a
trzecie miejsce wywalczył zdobył
MieszkoKowal.
Wśród dziewcząt pierwsze miejsce
zajęłaIlonaKosińskaprzedAgatąWa-
chowską.

Wwtorek, 4 lutego 2020 r, rozegrano
turniej szachowy. Pierwsze miejsce
zajął w nim Mikołaj Uszko, drugie
miejsce Jakub Kaźmierski, natomiast
trzecie miejsce Radosław Kosiński.
Wśród dziewcząt najlepszą okazała
się IlonaKosińska.
Wszyscy zwycięzcy będą reprezento-
wać drużynęGOK8marca 2020 r. w
Sokołowie na Gminnych Mistrzo-
stwach Szachowych o Złotą Wieżę,
oraz w Gminnych Mistrzostwach
Warcabów 64-polowych w dniu 22
marca 2020 r.wWyszynkach.

R.S.
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GminneMistrzostwa

Piłka siatkowa kobiet

Bez jej pasji nie byłoby ich sukcesów

Wszystkie dzieci Krysi
Wyjątkową postać Krystyny Świ-
niarskiej znają chybawszyscymiesz-
kańcy Gminy Budzyń. Za każdym
razem odnajdujemy jednak coś za-
chwycającego i niecodziennego w
działalności Krysi (tak do Krystyny
Świniarskiej zwracają się najbliżsi
współpracownicy, pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury w Bu-
dzyniu).
Dziesięciolecia z kulturą
Wszystko zaczęło się w 1978 roku,
dokładnie 2 stycznia – wspomina
Krystyna Świniarska. – Wcześniej
pracowałam w kombinacie, grałam
na mandolinie, śpiewałam w chórze.
Kultura zawsze była mi bliska.
Wszyscy, którzy znają Krystynę do-
skonale wiedzą o jej pasji związanej
zmuzyką.Wprawdzie „Krysia z Bu-
dzynia” nigdy nie odniosła solowego
muzycznego sukcesu, jednak zawsze
stawiałanamłodzież ipomocwreali-
zacji ichmłodych, artystycznychsuk-
cesów.

- Przed laty w domu kultury każdy ro-
bił wszystko. Dbaliśmy o scenografię,
przygotowywaliśmy dekorację, każdy
był od wszystkiego. Takie były czasy–
wtrąca pani Krystyna. – Dzisiaj w
Budzyniu jest bardzo podobnie. To-
warzyszy nam wyjątkowa rodzinna
atmosfera to sukces w realizacji wie-
lu kulturalnych wydarzeń.

Nie tylko śpiew imuzyka
Tato Krystyny był dobrym człowie-
kiem, Kazimierz był leśnikiem. Dzi-
siaj nieżyjącego już ojca miłośniczka
śpiewu z Budzynia wspomina z no-
stalgią. Żyje natomiast, choć choruje,
mama pani Krysi. PaniMaria ma już
95 lat, wprawdzie potrzebuje pomo-
cy, ale sukcesywniewraca do sił.
- Wspólnie z rodzicami wędrowali-

śmy po leśniczówkach. Do szkoły w
Rogoźnie pokonać spacerem musia-
łam5kilometrów. Czasumilałamso-
bie śpiewem i malowidłami,
robionymikijemnapiasku–wspomi-

na pani Krysia. – To jednak nie
wszystko czynnie uprawiałam także
sport. Biegałam na dystansach 60,
200 i 400 metrów. Udział w zawo-
dach odbywał się w ramach sporto-
wych zmagań popularnych wówczas
struktur LZS.
Jak się okazuje malowanie i sport to
kolejne pasje budzynianki. Jednak
brak czasu na realizowanie tych za-
miłowań sprawił, że górę wzięła mu-
zyka i śpiew.

Kochana i szanowana
Krystynę Świniarską w Budzyniu
znają naprawdę wszyscy. Wszystko
przez ogromną pasję jaką jest śpiew.
Wychowała i artystycznie wykształ-
ciła pokoleniamłodych ludzi, nie tyl-
komieszkańcówBudzynia.
- Śpiewaniem interesowałam się od
zawsze. Kiedy śpiewając w chórze
wsłuchiwałam się w śpiew innych,
zawsze wyłapywałam błędy – zazna-
cza instruktorka śpiewu z Gminnego
DomuKulturywBudzyniu
Dobiega godzina 13, to czas kiedy
każdego dnia oprócz weekendów
rozpoczyna się praca z dziećmiwsali
kinowej budzyńskiego GOK–u.
Przychodzą najmłodsi, trochę starsi i
dorośli. Po krótkich przygotowa-
niach iustaleniu repertuaru rozpoczy-

na się wspólna wyjątkowa praca. Na
twarzachwokalistów króluje radość i
uśmiech. Do udziału w zajęciach ni-
kogo namawiać nie trzeba. W tym
miejscu warto podkreślić, że tacy
znakomici artyści jak Estera Pytel
czy Jakub Herfort swoją artystyczną
przygodę rozpoczynali pod okiem
pani Krystyny.
- Tygodnie sąniesłychaniepracowite
– podsumowuje Krystyna Świniar-
ska –Weekendy natomiast niesłycha-
nie zajęte. Podróżujemy po cały
województwie i nie tylko.Wszystko za
sprawą licznych przeglądów, konkur-
sów piosenki i festiwali. Małych arty-
stów z Budzynia nie może przecież
tam zabraknąć.

Ponadpółwieku zRysiem
Prywatnie pani Krystyna już od 53 –
lat jest mężatką. Męża Ryszarda po-
znała w szkole w Oleśnicy, wspo-
mniany pan Ryszard pochodzi spod
Bydgoszczy wWielkopolsce zatrzy-
mała go miłość życia. Państwo Świ-
niarscy mają dwie dorosłe córki
Małgorzatę i Izabelę.W tymmiejscu
przypomnieć należy, że powstały
1976 roku zespół „Kombinatorzy” to
także efekt pracy pani Krysi.

PawełHajman

W sobotę, 22 lutego 2020 roku, w
hali sportowej Szkoły Podstawowej
w Budzyniu rozegrano Gminne Mi-
strzostwawPiłce Siatkowej Kobiet.
W Mistrzostwach uczestniczyło 5
drużyn reprezentujących koła LZS:
Dziewoklucz, Prosna, Sokołowo,
Wyszynki i drużyna Budzyń. Grali-
śmy systemem każdy z każdym do
15 punktów i 2wygranych setów.
Panie szalały na boisku, przeżywając
zwycięstwa i porażki. Najweselszą
drużyną grającą na luzie była druży-
na zLZSWyszynki. Poziomgrydru-
żyn był dobry, w porównaniu do

minionych lat stwierdzić należy duży
postęp.
Końcowa klasyfikacja Mistrzostw
ułożyła się następująco: pierwsze
miejsce zajęły panie z LZS Sokoło-
wo, drugie miejsce panie z LZS Pro-
sna, trzecie miejsce panie z drużyny
Budzyń, czwarte miejsce panie z
LZSWyszynki, piątemiejsce panie z
LZSDziewoklucz.
Wszystkim drużynom dyplomy pa-
miątkowe i zwycięskim drużynom
medale wręczał przewodniczący
Gminnego Zrzeszenia LZS w Bu-
dzyniu.

Wręczono również nagrodę rzeczową
najstarszemuzawodnikowiMistrzostw
panu Jarosławowi Polowemu oraz dy-
plom i puchary za II i IVmiejscewLi-

dzeGminnejHalowej PiłkiNożnej dla
drużynyLZSOstrówki.

GminneZrzeszenie LZS
wBudzyniu
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Piknik historyczno-militarny

„Bitwa o Budzyń 2020”

ciąg dalszy ze str. 1
Główną jednak atrakcją był insceniza-
cja historyczna walk o Budzyń w
1919 roku i zdobycia niemieckiego
„pancernika”. W inscenizacji wzięło
udział ponad 110 rekonstruktorów z
całejWielkopolski, Kujaw i Pomorza,
wystrzelonoponad2000sztukamuni-
cji hukowej, całą okolicą wstrząsnęło
kilkadziesiąt efektownych eksplozji
pirotechnicznych. Piknik zgromadził
tłumy mieszkańców Budzynia i bar-
dzowieluwidzówzwielumiejscowo-
ściwWielkopolsce.
„Projekt „Bitwa o Budzyń 2020” -
piknikhistoryczno-militarny sfinanso-
wano w ramach działania „Wspiera-
nie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 dla ope-
racji realizowanychw ramach projek-
tu grantowego. Z funduszy Unii
Europejskiej StowarzyszenieRHEhr-

hardt M17 otrzymało środki w wyso-
kości 49 607 zł.
Organizator - Stowarzyszenie Rekon-
strukcji Historycznej Ehrhardt M17 –
serdecznie dziękuję wszystkim insty-
tucjom,organizacjom,firmom,stowa-
rzyszeniom i grupom
rekonstrukcyjnym za wspaniałą
współpracę w przygotowaniu i reali-
zacji tego niezwykłego przedsięwzię-
cia.
Niezwykle gorąco i serdecznie dzię-
kujemy Panom Andrzejowi i Tade-
uszowi Kabat, właścicielom firmy
Kabat Tyre, dzięki którym nasza im-
preza doszła do skutku.
Dziękujemy wszystkim instytucjom i
organizacjom, które dopomogływor-
ganizacji pikniku:
- Wójtowi Marcinowi Sokołowskie-
mu iwładzomGminyBudzyń,
- Komendzie Powiatowej Policji w
Chodzieży,
- Michałowi Gapińskiemu i Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Budzyniu,

- Dominice Koczorowskiej i LGD
Stowarzyszenie „Dolina Noteci” za
nieocenioną pomoc w pozyskaniu
grantu z funduszyUnii Europejskiej,
- Hannie Danielewicz i Izbie Historii
Ziemi Budzyńskiej - tomiejsce zrobi-
ło niesamowite wrażenie na naszych
gościach,
- ks. ProboszczowiMarkowiPiosiko-
wi i Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Św. Barbary w Budzyniu,
- Markowi Bocheńskiemu i Gminne-
muOśrodkowiKulturywBudzyniu,
- Ryszardowi Cybulskiemu, Stefano-
wi Dąbrowiczowi i Grzegorzowi Si-
mińskiemu i całemu Bractwu
Kurkowemu im. ks. S. Łakoty w Bu-
dzyniu,
-sołtysowiwsiBudzyńPrzemysławo-
wiCzekale i SołectwuBudzyń,
Dziękujemy Bartoszowi Borowiako-
wi i Jerzemu Kopeckiemu z HERO-
sów WOLNOŚCI za warsztaty dla
dzieci i młodzieży i genialny pomysł
w postaci Ehrhardta z klocków
LEGO.
Serdecznie dziękujemy naszym
współpracownikom:
- profesorowi Andrzejowi Olejko za
genialną narrację i prowadzenie im-
prezy.Panprofesor jestnajlepszywtej
dziedzinie w Polsce i teraz wiedzą o
tym wszyscy, także w Budzyniu,
- dziękujemy naszymwspaniałym pi-
rotechnikom:Annie iArturowi Sobie-
raj - za niezwykle efektowną oprawę i
niesamowitą dbałość o bezpieczeń-
stwo,
- dziękujemy za przepyszny catering
Jarosławowi Czerwińskiemu i jego
firmie Pizza-Hit Pizzeria Catering
- dziękujemy serdecznie za współpra-
cę: Monice i Mirosławowi Serockim
za doskonałą promocję imprezy, zdję-
cia i filmy, Stowarzyszeniu Strzelec-
kiemu i Historycznemu im.
Kościańskiej Rezerwy Skautowej za
strzelnicę ASG, firmie Hero Collec-

tion z Poznania,strzelnicy Magnum z
Poznania, firmie Doradztwo Rolnicze
E. Koczorowski z Budzynia i Adria-
nowiErnst zawspaniałe nagłośnienie.
Dziękujemy za sprawne zabezpiecze-
nie imprezy:
a) barierki – ZEN-DACH Zenon
Szczurek,Budzyń
b) medyczne – Dar-Med Dariusz Ga-
piński, Chodzież
c) ochrona – F. Security Jarosław Łu-
kaszewski, Budzyń
Gorąco dziękujemywszystkim człon-
kom niżej wymienionych grup za
wspaniałą wspólną zabawę i współ-
pracę:
-GRHGarnizonBydgoszcz
-GRHKreuz 1914Poznań
-OchotniczaKompaniaWielkopolska
- StacjaLotniczaŁawica
- Stowarzyszenie Historyczne „Saper
Wielkopolski"Wągrowiec
- Stowarzyszenie imienia Kościań-
skiejRezerwySkautowej
-TowarzystwoHistorycznewKcyni
- Wielkopolskie Towarzystwo Tech-
nikiMilitarnejWolsztyn
- Wronieckie Stowarzyszenie Histo-
ryczne „Historica”
-wolni rekonstruktorzy.
A w szczególności dziękujemy kole-
gom-rekonstruktorom, którzy podjęli
się trududowodzeniaposzczególnymi
oddziałami i zrobili to niezwykle
sprawnie i profesjonalnie. Na szcze-
gólnewyróżnienie zasłużyli:
- Tomasz Kaczmarek jako demonicz-
ny leutnantGraf vonSchwerin-Janow
-Michał JaremaWoźniakowskiświet-
ny dowódca oddziałuGrenzschutzu
- Piotr Nawrot - porucznik Wiktor
Skotarczak
-SławomirDrewnik -plutonowyMa-
jerowicz.
Dziękujemywszystkimwidzom, któ-
rzy spędzili niedzielne popołudnie na
naszympikniku.
Do zobaczenia za rok. 7 lutego 2021
chcemy zrobić najlepsze w Wielko-
polscewidowisko batalistyczne!

DariuszDudziak, prezes SRH
EhrhardtM17 i głównyorganizator
„BitwyoBudzyń 2020” orazwszy-

scy członkowieStowarzyszenia


