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Szanowni mieszkańcy
Gminy Budzyń!

Epidemia koronowirusa, która w zastraszającym tem-
pierozszerzasięwostatnichtygodniach, spowodowała
konieczność wprowadzenia wielu zmian w życiu nas
wszystkich.Rządogłosił stanepidemii,awrazznimlicz-
ne ograniczenia, wśród nich te, które dotyczą możliwo-
ści swobodnego podróżowania i spotykania się. Zawie-
szono działalność szkół, placówek kulturalnych, lokali
gastronomicznych,hoteli.DostępdoUrzęduGminyBu-
dzyń, jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Bu-
dzyń,atakże przychodnistałsięograniczony.Wszystkie
te działania wprowadzono w celu ograniczeniu możli-
wości rozprzestrzeniania się wirusa. Wszystkich intere-
santów Urzędu Gminy Budzyń prosimy o ograniczenie
wizytwUrzędzieGminyorazUrzędzieStanuCywilnego
w Budzyniu, do sytuacji wyjątkowych niecierpiących
zwłoki (sprawy pilne będą załatwiane tylko po wcze-
śniejszej rejestracji poprzez kontakt telefoniczny!).
Wierzę, że w tych trudnych czasach, które wymagają
odnaspodporządkowaniasiętymrestrykcyjnymzarzą-
dzeniom,wykażemysię rozsądkiemizrozumieniemsy-
tuacji.

Dlatego apeluję domieszkańcówo pozostaniew do-
mach, a także o ograniczenie do minimum aktywno-
ściwprzestrzenipublicznej.

W bieżącym wydaniu Informatora publikujemy ważne
informacje dotyczących epidemii, w tym zalecenia
służb epidemiologicznych, a także informacje dotyczą-
ce ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy oraz
podległych placówek. O wszelkich zmianach w tym za-
kresie informujemy na bieżąco na oficjalnej stronie in-
ternetowej GminyBudzyń – www.budzyn.pl

Wójt Gminy Budzyń
Marcin Sokołowski

Pełnych spokoju i nadziei, a przede wszystkim zdrowych
Świąt Wielkanocnych wszystkim mieszkańcom

Gminy Budzyń życzą
Wójt Gminy

Marcin Sokołowski

Zastępca Wójta Gminy
Piotr Jankowski

Przewodniczący
Rady Gminy
Zenon Nowicki

Wójt
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ZAGROŻENIEKORONAWIRUSEM
WAŻNE INFORMACJE!

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapo-
biegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka za-
każenia koronawirusem:
1. Częstomyć ręce
• Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie
ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie al-
koholu (min. 60%).
• Mycie rąk ww. metodami skutecznie eliminuje wirusa.
• Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na po-
wierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną odde-
chową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko
przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach
np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk
zmniejsza ryzyko zakażenia.
2. Stosować zasadyochronypodczas kichania i kaszlu
Podczaskaszlu i kichanianależyzakryćusta inoszgiętymłokciemlub
chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego ko-
sza iumyćręceużywającmydła iwody lubzdezynfekować je środka-
mi na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i
kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.
Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przed-
mioty,powierzchnie lub dotykane,np. przypowitaniu,osoby.
3. Zachowaćbezpiecznąodległość
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która
kaszle, kicha lub ma gorączkę dla bezpieczeństwa zachować 1-1,5
metrodległości z każdą osobą.
4.Unikaćdotykaniaoczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczysz-
czone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi
rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzch-
ni na siebie.
5. Będąc chorym,mając gorączkę,kaszel, trudnościwoddycha-
niupopowrociezkrajówgdzieszerzysiękoronawirus, jeślinieupłynę-
ło14dniodpowrotunależyniezwłoczniezasięgnąćpomocymedycz-
nej.
W takim przypadku należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić
stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiolo-
gicznychznajdujesiętutaj:https://gis.gov.pl/mapa/)lubzgłosićsiębez-
pośredniodooddziałuzakaźnegoluboddziałuobserwacyjno-zakaźne-
go,gdzieokreślonyzostaniedalszytrybpostępowaniamedycznego(li-
stę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.go-
v.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic).
Należyunikaćkorzystaniaztransportupublicznego.

6. Będąc chorym imając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie
podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – w
takim przypadku istnieje niewielkie ryzyko, że przyczyną objawów
jest zakażenie koronawirusem.
Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką
mogąmiećwieleprzyczynnp.wirusową(wirusygrypy,adenowiru-
sy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną
(pałeczka Haemophilusinfluenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia,
mykoplazama).
7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego,
gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawi-
rus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddy-
chania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do
zdrowia, jeśli to możliwe.
8. Zapobiegać innymchorobomzakaźnympoprzez
szczepienia, np. przeciwkogrypie.
W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kil-
kuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań
na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań
mamiejscezwyklemiędzystyczniemamarcem.Ostreinfekcjewiruso-
wemogąsprzyjaćzakażeniominnymiczynnikami infekcyjnymi,wtym
wirusami.Nienależy jednaktraktowaćszczepieńochronnychprzeciw-
kogrypie jakosposobuzapobieganiazakażeniomkoronawirusem.
7. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fi-
zyczną, racjonalnie się odżywiać.

Informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia za-
każenia koronawirusem można uzyskać dzwoniąc na infoli-
nię Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590.

(źródło informacji: MinisterstwoRozwoju,Główny InspektoratSanitarny)
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Komunikat Wójta Gminy Budzyń
w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy

Budzyń dla klientów od dnia
17 marca 2020 r. do odwołania

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się
koronawirusa SARS-CoV-2, Urząd Gminy Budzyń, Urząd
Stanu Cywilnego oraz Centrum Usług Wspólnych w Budzy-
niu wprowadza ograniczenia wizyt klientów od 17 marca
2020 do odwołania.
Wprowadzone zmiany wpisują się w prowadzoną politykę profi-
laktyki przeciwwirusowej, której kluczowym elementem jest od-
powiedzialność obywatelska, a najskuteczniejszą metodą prze-
ciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa jest odosobnienie oraz
unikanie skupisk ludzkich.
Wszystkich klientów Urzędu prosimy o ograniczenie wizyt w
Urzędzie Gminy Budzyń, Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w
Centrum Usług Wspólnych do sytuacji wyjątkowych, niecierpią-
cych zwłoki!

Sprawy pilne będą załatwiane tylko po wcześniejszej rejestracji
poprzez kontakt telefoniczny!

Po ustaleniu w trakcie rozmowy telefonicznej, że konieczna jest
osobista wizyta w Urzędzie Gminy Budzyń, Urzędzie Stanu Cy-
wilnego bądź Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu proszę ko-
rzystać z dzwonka zamieszczonego przy wejściu do budynku.
Niezbędne druki można pobrać ze strony internetowej Urzędu
Gminy Budzyń.
Do Państwa dyspozycji pozostaje:
- kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:
(67) 28 43 201
(67) 28 43 313
(67) 28 43 370
(67) 28 43 547
(67) 28 43 717
510 153 239
- kontakt e-mail: urzad@budzyn.pl
- zachęcamy również do korzystania z elektronicznej komunika-
cji poprzez platformę ePUAP
Pisemne wnioski będzie można składać do skrzynki umieszczo-
nej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Budzyń oraz po-
przez platformę ePUAP.
Wójt Gminy Budzyń informuje, iż od dnia 16.03.2020 r. zawie-

szone zostają przyjęcia klientów w sprawach indywidualnych
oraz w sprawach skarg i wniosków.

Wójt Gminy Budzyń
(-) Marcin Sokołowski

Komunikat Wójta Gminy Budzyń
w sprawie zamknięcia

placu targowego
przy ul. Dworcowej w Budzyniu

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-
2, plac targowy znajdujący się przy ul. Dworcowej w Budzyniu będzie zamknięty od

dnia 18.03.2020 r. do odwołania.

Wójt Gminy Budzyń
(-) Marcin Sokołowski

Komunikat Wójta Gminy Budzyń
w sprawie zawieszenia

organizowania zebrań wiejskich
w sołectwach na terenie

Gminy Budzyń
W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa

SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19, w celu
podjęcia działań zapobiegawczych i profilaktycznych, a
przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo

zdrowotne, zalecam zawieszenie organizowania i przepro-
wadzania zebrań wiejskich w sołectwach na terenie gminy

Budzyń

Wójt Gminy Budzyń
/-/ Marcin Sokołowski

Komunikat Wójta Gminy Budzyń
w sprawie ograniczenia korzystania z

ogólnodostępnych urządzeń rekreacyjnych
dostępnych na terenie Gminy Budzyń

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa
SARS-CoV-2, prosimy o odpowiedzialne zachowania i ograniczenie korzystania
z ogólnodostępnych urządzeń rekreacyjnych dostępnych na terenie Gminy
Budzyń.

Wójt Gminy Budzyń
/-/ Marcin Sokołowski

Komunikat
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Brzekiniec

Kolejny etapbudowy
kanalizacji zakończony

Kolorowo na ulicach Budzynia Rozpoczęła się już kalen-
darzowawiosna, choć jejpierwszedniprzyniosły raczej chłód iporywistewiatry.
Mimo wszystko kolorowe kwiaty na klombach w wielu punktach Budzynia po-
zwalają poczuć wiosenny klimat.

Okiem fotoreportera

Na terenie sołectw

Wiosenne remonty dróg

Zakończono kolejny etapów rozbudo-
wykanalizacji sanitarnejna tereniena-
szej gminy – we wsi Brzekiniec Drąż-
ki w okresie zimowym Gminny Za-
kład Wodociągów i Kanalizacji reali-
zował zadanie polegające na rozbu-
dowie kanalizacji sanitarnej. Łącznie
wykonano 700 mb rurociagu tłoczo-
nego i 450 mb sieci grawitacyjnej, a

także wykonano dwie przepompow-
nie ścieków. Wartość wykonanych
prac to 185 tysięcy złotych brutto. W
wynikuwykonanychpracpodłączono
7 budynków mieszkalnych. Tym sa-
mym mieszkańcy kolejnej części na-
szej gminy, która charakteryzuje się
rozproszoną zabudową, uzyskali do-
stęp do sieci kanalizacyjnej.

Dzięki sprzyjającej pogodzie na te-
renie naszej gminy trwają prace
związane z remontami dróg. Około
tysiąc ton tłucznia zakupionego z re-
montowanych torowisk linii kolejo-
wej Piła – Poznań rozwieziono do
poszczególnych sołectw gminy ce-
lem poprawienia stanu dróg. W
pierwszej kolejności kamień ten tra-
fił do tych sołectw, które w swoich
budżetach zaplanowały środki na
ten cel, wśród są Brzekiniec, Bu-
dzyń, Bukowiec, Dziewoklucz,
Ostrówki, Podstolice oraz Sokołowo
Budzyńskie.
W lutym br., na terenie składowiska
gruzu zgromadzono ponad 3 tysiące
ton kruszywa, które uzyskano w wy-
niku przekruszenia gruzu zwiezione-

go z terenu gminy. Dzięki sprzyjają-
cej pogodzie w najbliższym czasie
materiał ten zostanie rozwieziony
celem utwardzenia dróg wiejskich,
między innymi w sołectwie Wy-
szynki, Sokołowo, Nowe Brzezno,
Grabówka i Podstolice. Zakres
twych prac został uzgodniony z pa-
niami i panami sołtysami. Łącznie w
do końca kwietnia na terenie gminny
zostanie wbudowanych ponad 4 ty-
siące ton kruszywa, które w znaczą-
cy sposób poprawi w wielu sołectwa
stan dróg gruntowych o dojazdo-
wych do pól.
Ponadto, w kwietniu rozpoczną się
naprawy i remonty cząstkowe na-
wierzchni bitumicznej na ternie dróg
gminnych.

Wniosek o nadanie statusumiasta

Radni byli jednomyślni

Szkoła Podstawowaw Budzyniu

Podsumowaniekonkursu

Rada Gminy Budzyń podczas sesji dnia 9 marca 2020 r. jednogłośnie podjęła
uchwałę Nr XIII/130/2020 w sprawie wyrażenia opinii oraz wystąpieniu z
wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Budzyń. Uchwałę przekaza-
no Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Woje-
wody Wielkopolskiego.

W lutym uczniowie klas I-
III wzięli udział w konkur-
sie plastycznym będącym
podsumowaniem szkolnego
projektu „Dzień Świeżaka”.
Klasy pierwsze wykonały
prace na temat „Mój Świe-
żak”, klasy drugie spróbo-
wały swoich sił w temacie
„Zdrowie zamknięte w sło-
iku”, a klasy trzecie przed-
stawiły „Kosz pełen zdro-
wia”. W konkursie wzięło

łącznie udział 103 uczniów.
Wykonane przez nich pra-
ce były bardzo kolorowe,
pomysłowe i zabawne.
Każdy uczestnik konkursu
otrzymał małą niespo-
dziankę, a 29 osób zostało
nagrodzonych książkami i
innymi upominkami. Wy-
różnione prace znalazły się
na szkolnej wystawie.
J. Świergosz, W. Stefańska,
D. Bentkowska
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Szkoła Podstawowaw Budzyniu

MiędzynarodowyDzień
JęzykaOjczystego

Szkoła Podstawowaw Budzyniu

Mistrzynie Powiatuw
PiłceRęcznej 2019/2020

Szkoła Podstawowaw Budzyniu

Sukces recytatorski

W tym roku nasza szkoła po raz
pierwszy włączyła się w ogólno-
polskie obchody Międzynarodowe-
go Dnia Języka Ojczystego, który
przypada na 21 lutego. Każdy
uczeń miał możliwość zaangażo-
wać się w sposób, który najbardziej
mu odpowiadał, bowiem w minio-
ny piątek było w szkole kilka polo-
nistycznych atrakcji.
Pierwszą z nich była akcja „Polacy
chodzą w polskim!”. Chętne osoby
przychodziły do szkoły w koszul-
kach lub bluzach z napisami w ję-
zyku polskim. Każdy, kto uczcił tak
Dzień Języka Ojczystego otrzymał
pochwałę.
Drugą atrakcją były „Łamigłówki
– językówki”. Na pierwszym pię-
trze czekało na ochotników stano-
wisko Samorządu Uczniowskiego
z polonistyczną krzyżówką. Każ-
dy, kto oddał rozwiązane w czasie
przerw zadania otrzymywał słodki
poczęstunek, natomiast spośród

tych, którzy najlepiej rozwiązali
krzyżówkę na najbliższym apelu
roboczym wylosowane będą na-
grody.
Ostatnią atrakcją przygotowaną dla
uczniów z okazji Dnia Języka Oj-
czystego był konkurs „Kości zosta-
ły rzucone…" adresowany dla
dwóch grup wiekowych: klas V i
VI oraz VII i VIII. Zadania konkur-
sowe wykorzystywały oprócz wie-
dzy z zakresu języka polskiego po-
pularne kości narracyjne Story Cu-
bes. Każdy z uczestników konkur-
su mógł wykazać się kreatywno-
ścią. Na podkreślenie zasługuje
fakt, iż konkurs cieszył się ogrom-
ną popularnością, ponieważ przy-
stąpiło do niego aż 66 osób! Wyni-
ki konkursu poznamy na początku
marca.
Wszystkim osobom zaangażowa-
nym w przygotowanie obchodów
Dnia Języka Ojczystego składamy
serdeczne podziękowania.

W poniedziałek, 9 marca 2020 r., w
Zespole Szkół im. Hipolita Cegiel-
skiego w Chodzieży odbył się XIX
Powiatowy Konkurs Recytatorski
adresowany do uczniów klas VII i
VIII ze szkół powiatu chodzieskie-
go. Honorowy patronat nad konkur-
sem objął Starosta Chodzieski Mi-
rosław Juraszek, który przybył, by
osobiście powitać uczestników kon-
kursu i ich opiekunów. W swoim
wystąpieniu podkreślił wagę poezji
i sztuki w życiu człowieka, a
uczniom pogratulował odwagi. Za-
daniem uczestników było przygoto-
wanie recytacji dowolnie wybrane-
go utworu poetyckiego oraz uzasad-
nienie tego wyboru.
Wkonkursie wzięło udział 12 uczniów
ze szkół naszego powiatu. Szkołę Pod-
stawową im. Powstańców Wielkopol-
skich w Budzyniu reprezentowały w
konkursie dwie uczennice, które zosta-
ły docenione przez jury. Izabela Daj-
czak z klasyVIII c zachwyciła komisję
konkursową interpretacjąwciążaktual-

nego wiersza Tadeusza Różewicza
„List do ludożerców” i zajęła trzecie
miejsce. Natomiast Aleksandrę Sell z
klasy VIII b za przygotowany utwór
Wisławy Szymborskiej „W zatrzęsie-
niu” jury odznaczyło wyróżnieniem.
Podkreślić należy, iż poziom konkursu
był bardzo wysoki, dlatego tym bar-
dziej cieszy sukces naszych uczennic.

Ilona John

W sobotę, 22 lutego br., w hali spor-
towej w Budzyniu rozegrano Mi-
strzostwa Powiatu Chodzieskiego w
Piłce Ręcznej Dziewcząt w kategorii
Młodzieży Szkolnej (rocznik 2005-
2006). Do rywalizacji sportowej
przystąpiły szkoły z Budzynia i Cho-
dzieży. Mecz zakończył się wysokim
zwycięstwem uczennic naszej szko-
ły, które będą reprezentowały nasz
powiat na Mistrzostwach Rejonu Pil-
skiego.
Natomiast tydzień później, 29 lutego,

odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Chodzieskiego w Piłce Ręcznej w
kategorii Dzieci (rocznik 2007 i
młodsze). Zmierzyły się ze sobą
szczypiornistki z Budzynia, Chodzie-
ży oraz Wyszyn. Również w tej kate-
gorii nasze uczennice okazały się
bezkonkurencyjne.
Gratulujemy wygranych meczy na-
szym zawodniczkom i życzymy dal-
szych sukcesów w Mistrzostwach
Rejonu Pilskiego.

Julia Pierzkała UWAGA!
Zmiana terminy wycieczki na Białoruś
Niestety, w związku z epidemią koronawirusa, biorąc pod uwagę obowią-
zujące obecnie obostrzenia oraz ze względu na bezpieczeństwo podróż-
nych, organizatorzy wycieczki na Białoruś zostali zmuszeni do zmiany ter-
minu wyjazdu.
Odbędzie się ona w dniach od 7 do 15 września br. Program i cena zostają
bez zmian. Jeżeli ktoś chciałby dopisać się jeszcze do listy jest jeszcze
szansa. Zapisy i wpłaty zaliczek na poczet wyjazdu przyjmujemy do 30
czerwca br. Wpłata to 800 zł, a całkowity koszt wycieczki przy 37 osobach
to 1660 zł. Cena zawiera ubezpieczenie, wyżywienie śniadania, obiadoko-
lacje, bilety wstępu, wizę, hotele na całej trasie w standardzie trzygwiazd-
kowym.
Przypominamy o tym, że aby wziąć udział w wycieczce trzeba posiadać
ważny paszport. Szczegóły co do wyjazdu można uzyskać telefonicznie
pod numerem 605 144 708. Wszystkich zainteresowanych serdecznie za-
praszamy.
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Wczwartek, 20 lutego 2020 r. Biblio-
tekę Publiczną odwiedziły dzieci z
Niepublicznego Przedszkola „Aka-
demia Gzuba” w Józefowicach.
Większość przedszkolaków była już
wcześniej w Gminnym Ośrodku
Kultury w kinie „Mewa” na projekcji
filmu, lecz dla wszystkich wizyta w
budzyńskiej bibliotece była pierwszą.
Celem wycieczki było kształtowanie
poczucia szacunku do książek, roz-
budzenie zainteresowań czytelni-

czych oraz poznanie pracy bibliote-
karza. Przedszkolaki z wielkim zain-
teresowaniem słuchały opowieści o
tej magicznej, pełnej książek krainie.
Poznały historię książki od pisarza do
miejsca na półce w bibliotece oraz
wysłuchały opowiadania pt. „Fran-
klin i książka z biblioteki”.Aktywnie
uczestniczyły w rozmowach i zaba-
wach dotyczących znajomości bajek.
Następnie dzieci wzięły udział w
warsztatach plastycznych, gdzie pod

fachowym okiem animatorki kultury
i swoich opiekunek wykonały samo-
dzielnie przepiękne zakładki do ksią-
żek. W przerwie, jako że wizyta ta
przypadła w Tłusty Czwartek wszy-
scy zajadaliśmy się pączkami.
Dzięki współpracy dyrektor przed-
szkola – pani Michalinie Kulczyń-
skiej-Hajman i zgody rodziców dzie-
ci, wszystkie przedszkolaki przystą-
piły do II edycji realizowanego przez
bibliotekę projektu „Mała książka –
Wielki człowiek”. Akcja skierowana

jest do dzieci w wieku od trzech do
sześciu lat i polega na zbieraniu na-
klejek z delfinkami, które otrzymuje-
my podczas każdej wizyty w biblio-
tece zakończonej wypożyczeniem
przynajmniej jednej książki. Na ko-
niec spotkania każdy przedszkolak z
"Akademii Gzuba" odebrał swój pa-
kiet startowy - zestaw dwóch książek
i „Kartę Małego Czytelnika”. Dla
wszystkich, zarówno dla dzieci, jak i
dla dorosłych był to dzień pełen wra-
żeń, uśmiechów i radości.

Wielkopolski finał wWągrowcu

XXII ZimowaSpartakiada

Biblioteka Publiczna w Budzyniu

Wizyta dzieci
z „Akademii Gzuba”

UWAGA!
Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia o

wprowadzeniu stanu epidemii od 20 marca 2020 r. do odwołania
Biblioteka pozostaje nieczynna dla Czytelników.
Termin zwrotu wypożyczonych książek zostanie

automatycznie wydłużony.
W razie pytań proszę dzwonić pod nr 667 130 249.

Do odwołania zawieszone zostały także wszystkie zajęcia
w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu.

W niedziele, 1 marca 2020 roku, w
halisportowejOSIRwWągrowcuod-
był się Finał XXII Zimowej Wielko-
polskiej Spartakiady LZS. Wśród 16

reprezentacji powiatów byliśmy i my,
Gminne Zrzeszenie LZS w Budzyniu
wystawiło reprezentacje powiatu cho-
dzieskiego. Startowaliśmy w wszyst-

kich 6 konkurencjach – najlepiej wy-
padli: w podnoszeniu ciężarka 17,5 kg
powyżej 85 kg, wagi zawodnika III
miejsce zajął Remigiusz Olejnik z
LZS Prosna zdobywając tym samym
12 cennych punktów, oraz w wielobo-
ju mężczyzn / strzelanie z wiatrówki,
rzut piłką do kosza i rzut lotką do tar-
czy / III miejsce zajął Eryk Rozpło-
chowski z LZS Sokołowo Budzyń-

skie. W ciągnięciu liny zajęliśmy pe-
chowe, czwarte miejsce na 10 drużyn
uczestniczących w tej konkurencji. W
pozostałych konkurencjach zajmowa-
liśmy VI, VII i IX miejsca. W sumie
uzbieraliśmy 127,5 punktów co dało
nam w ogólnej klasyfikacji VIII miej-
sce w tej Spartakiadzie.

Gminne Zrzeszenie LZS
w Budzyniu
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Rozgrywki bośka–kop

Siódmy turniej
W niedzielę, 1 marca 2020 roku, ro-
zegrany został siódmy turniej gry to-
warzyskiej bośka-kop, której sponso-
rem była firma „ELKAR” A. Ry-
chlik. W sali klubowej Gminnego
Ośrodka Kultury spotkało się 26 gra-
czy, tym razem w rozgrywce czoło-
we miejsca zajęli:
1/ Zdzisław Ślęzak – 538 pkt.
2/ Bogdan Kaczmarzyk – 499 pkt.
3/ Ryszard Geisler – 447 pkt.

Po podsumowaniu dotychczasowej
rywalizacji na czele tabeli znaleźli
się:
1/ Józef Kasperczak – 3042 pkt.
2/Adam Wysocki – 2914 pkt.
3/ Henryk Pauszek – 2907 pkt.
4/ Ryszard Geisler – 2888 pkt.
5/ Roman Starosielec – 2866 pkt.
6/Andrzej Michor – 2803 pkt.

Organizatorzy

UWAGA!
Akcja krwiodawcza odwołana
Z przykrością informujemy, że RCKIK z Poznania odwołało
wszystkie akcje krwiodawcze wyjazdowe do 10 kwietnia br. z
powodu panującego koronowirusa.
Mamy nadzieje że kolejna akcja krwiodawcza, którą mamy zaplanowaną na 5
czerwca br. w Szkole Podstawowej przy ul. Rogozińskiej, dojdzie do skutku i
będziemy mogli bezpiecznie oddać krew.
Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w akcjach oddawania krwi
prosimy, aby na bieżąco śledziły informacje na ten temat, które będziemy pu-
blikować na oficjalnej stronie internetowej Gminy Budzyń (www.budzyn.pl),
na łamach Informatora oraz na plakatach.

W piątek, 6 marca, specjalnie do tego
powołane jury dokonało oceny prac
oraz wyłoniło zwycięzców konkursu
plastycznego pod nazwą „Dlaczego
warto oddać krew”, ogłoszonego ja-
kiś czas temu przez Budzyńskie Sto-
warzyszenia Honorowych Dawców
Krwi.
Konkurs skierowany był do dzieci z
przedszkoli z gminy Budzyń, z grup
sześciolatków. W konkursie udział
wzięły następujące przedszkola:
Przedszkole Samorządowe im. Misia
uszatka w Budzyniu, dwie filie tego
Przedszkola z Sokołowa Budzyń-
skiego oraz Dziewoklucza, a także
Przedszkole „Mały odkrywca” z Bu-
dzynia.
Jury miało ciężki orzech do zgryzie-
nia. Prace dzieci prezentowały bar-
dzo wysoki poziom i trudno było wy-
łonić najlepsze z nich. Ostatecznie
jury zadecydowało, że pierwsze
miejsce w konkursie zajęła grupa
„Wróbelki” z Przedszkola Samorzą-
dowego im. Misia Uszatka z Budzy-
nia, drugie miejsce grupa „Jeżyki” z
Przedszkole Samorządowe im. Misia
Uszatka z Budzynia, oraz grupa „Li-
ski” z filii tego Przedszkola z Sokoło-
wa Budzyńskiego, trzecie miejsce za-

jęła grupa „Kotki” z Przedszkola Sa-
morządowego im. „Misia Uszatka”,
filia tego Przedszkola z Dziewoklucz
oraz grupa „Biedronki” z Przedszko-
la „Mały Odkrywca”.
W ocenianiu prac udział wzięło jury
w składzie: Piotr Jankowski, Kata-
rzyna Sawińska, Krystyna Świniar-
ska, Marek Bocheński, Magdalena
Stefaniak, Wacław Florczyk, Tomasz
Nowak. Dziękujemy jury za pomoc i
zaanagażowanie w ocenę prac.
Oficjalne przekazanie nagród oraz
dyplomów odbędzie się w ustalonym
terminie, gdy sytuacja związana z
epidemiąkoronawirusawrócidonor-
my.
Nagroda główna, która została przez
nas przygotowana, to udział w impre-
zie związanej z obchodami Dnia
Dziecka na lotnisku wojskowym w
Krzesinach dla całej grupy plus jeden
rodzic (wyjazd 06.06 br.) Druga na-
groda to wyjazd na Dzień Dziecka do
Krzesin na lotnisko wojskowe w ter-
minie 9 czerwca br. Trzecia nagroda
wejściówka na wybrany sens kinowy
„Kino Mewa” Budzyń.
O szczegółach realizacji przyzna-
nych nagród organizatorzy będą in-
formować na bieżąco Przedszkola.

„Dlaczego warto oddać krew”

Rozstrzygnięciekonkursu
ogłoszonego przez HDK

W tym trudnym dla nas czasie Budzyńskie Stowarzyszenie
Honorowych Dawców Krwi chce złożyć wszystkim krwiodawcom,

ale także lokalnym władzom lokalnym, darczyńcom oraz
sponsorom dużo zdrowia, aby ten szczególny czas był dla Was

czasem radości, ale przede wszystkim
bezpieczeństwa. Stowarzyszenie
życzy także, by pomimo trudnej

sytuacji nie zabrakło
uśmiechów przy

Wielkanocnym stole, a także
rodzinnego spokoju.

Wesołego Alleluja!

Szkoła PodstawowawWyszynach

#4MINUTY
Uczniowie z klas IV i V biorą udział
w projekcie #4MINUTY, dotyczą-
cym udzielania pierwszej pomocy.
Celem projektu jest kształtowanie
świadomości i postaw sprzyjających
bezpieczeństwu własnemu i innych
oraz przygotowanie społeczności do
racjonalnych zachowań w przypadku
wystąpienia zagrożeń. Projekt skiero-

wany jest do uczniów szkół podsta-
wowych, młodzieży oraz osób doro-
słych z terenu powiatu chodzieskie-
go. Jego organizatorem jest chodzie-
ska fundacja „Ukryte marzenia”, z
którą współpracę podjęła pani peda-
gog Karolina Binkowska. Spotkania
obejmują część praktyczną i teore-
tyczną.
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Sukcesypiłkarzy ręczny zSPBudzyń

Mamy złoto i srebro!
Stawką była „ZłotaWieża”

Graliśmyw szachy

8 marca 2020 roku, w świetlicy w So-
kołowie Budzyńskim odbył się Tur-
niej Szachowy „O Złotą Wieżę”.
Granosystememszwajcarskim9rund
tempem gry 14 minut na partie. W
Turnieju uczestniczyło 34 szachistów
i szachistek, grano w dwóch katego-
riach wiekowych kobiet oraz trzech
kategoriach wiekowych mężczyzn.
W kategorii kobiet (2006 i młodsze) –
pierwsze miejsce zajęła Hanna Ko-
złowska z LZS Dziewoklucz przed
Zuzanną Ciesielską również z LZS
Dziewoklucz (na zdjęciu poniżej).
W kategorii kobiet (2005 i starsze) –
miejsce zajęła Karolina Prech z LZS
Sokołowo Budzyńskie przed Justyną
Kozłowską z LZS Dziewoklucz.
Wkategoriimężczyzn (2006 imłodsi)
– pierwsze miejsce zdobył Krzysztof
Gapiński z GOK Budzyń, drugie
miejsce zdobył Mikołaj Uszko z
GOK Budzyń, trzecie miejsce zdobył
Maksymilian Ruciński z LZS Sokoło-
wo Budzyńskie.
W kategorii mężczyzn (2005 – 2002)
– pierwsze miejsce zdobył Karol No-
wacki z GOK Budzyń, drugie miejsce
zdobył Miłosz Szynkiewicz z LZS
Sokołowo Budzyńskie, trzecie miej-
sce zdobył Jakub Kaźmierski z GOK
Budzyń.

W kategorii mężczyzn (2001 i starsi)
– pierwsze miejsce zdobył Radosław
Fengier z GOK Budzyń, drugie
miejsce zdobył Piotr Góra z LZS So-
kołowo, trzecie miejsce zdobył Miro-
sław Ruciński z LZS Sokołowo.
W klasyfikacji „open” pierwsza dzie-
siątka:
1/ Radosław Fengier
2/ Karol Nowacki
3/ Piotr Góra
4/ Mirosław Ruciński
5/ Bartosz Rozpłochowski
6/ Krzysztof Gapiński
7/ Mikołaj Uszko
8/ Mateusz Jankowski
9/ Miłosz Szynkiewicz
10/ Mateusz Warguła.
Najmłodszymi szachistami byli: Se-
bastian Szukała (rocznik 2012) i
Maksymilian Ruciński (2011) którzy
również otrzymali upominki i meda-
le.
Zwycięzcom w poszczególnych ka-
tegoriach medale i upominki rzeczo-
we wręczał sołtys sołectwa Sokoło-
wo Budzyńskie Szczepan Antonie-
wicz i przewodniczący Gminnego
Zrzeszenia LZS w Budzyniu Roman
Schlabs.

Gminne Zrzeszenie LZS
W Budzyniu

W lutym br., w hali sportowej w Bu-
dzyniu odbyły się Powiatowe Mi-
strzostwa w Piłce Ręcznej Chłopców
w kategorii „młodzież szkolna” i
„dzieci”.
Szczypiorniści z SP Budzyń zapre-
zentowali wspaniałą formę w tej dys-
cyplinie rywalizując ze szkołami z
Szamocina, Chodzieży i Wyszyn
zdobywając Mistrzostwo Powiatu w
kategorii „młodzież szkolna” (zwy-

cięska drużyna na zdjęciu powyżej) i
Wicemistrzostwo Powiatu w katego-
rii „dzieci” (srebrnimedaliścinazdję-
ciu poniżej).
Obydwie drużyny piłkarzy ręcznych
z Budzynia awansowały do Mi-
strzostw Rejonu Pilskiego!
Trenerce drużyn p. Małgorzacie Po-
lak i chłopakom z drużyn serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów sportowych!

W piątek 21 lutego obchodziliśmy
ustanowiony przez UNESCO Mię-
dzynarodowy Dzień Języka Ojczy-
stego. Święto to ma służyć promocji
języka ojczystego oraz uświadomie-
niu społeczeństwu, jak ważne jest
prawidłowe posługiwanie się języ-
kiem ojczystym w życiu codzien-
nym.
Dlatego właśnie tego dnia na lek-
cjach języka polskiego i lekcjach wy-

chowawczych uczniowie podejmo-
wali szereg działań mających za za-
danie przypomnieć wszystkim
uczniom, jak ważny jest szacunek do
języka ojczystego i dbałość o jego
przetrwanie: brali udział w języko-
wym łamaniu głowy, próbowali po-
skromić złożoną gramatykę, mierzyli
się z językowymi i ortograficznymi
pułapkami, rozwiązywali krzyżówki,
rebusy i zagadki językowe.

Szkoła PodstawowawWyszynach

Międzynarodowy Dzień
Języka Polskiego
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Przedszkole im. Misia Uszatka w Budzyniu

Informacje z Przedszkola w Budzyniu przygotowałaMonika Stachowiak

„Przygody Baltazara Gąbki”

Najmłodsze przedszkolaki poznały historię Smoka Wawelskiego, który na po-
lecenie króla Kraka wyruszył do Krainy Deszczowców, aby odszukać porwa-
nego wybitnego naukowca Baltazara Gąbkę. W podróż wraz ze smokiem wy-
ruszył kucharz Bartłomiej Bartolini.
Nie spodziewali się jednak, że ktoś chciał im przeszkodzić w wędrówce, przez
co nastąpił szereg zabawnych i pouczających zdarzeń. Dynamiczna i profesjo-
nalna gra aktorów, kolorowe stroje i piękne dekoracje sprawiły, że teatrzyk bar-
dzo podobał się naszym przedszkolakom.

Festiwal Śpiewających Przedszkolaków
W przedszkolu 5 marca po raz kolejny odbyły się eliminacje do festiwalu w
Chodzieży. W konkursie udział wzięło aż 16 wokalistów ze wszystkich grup
wiekowych. Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami wszystkich. Jury w
skład której wchodziła panie: Krystyna Świniarska, Maria Müller oraz dyrektor
Przedszkola Iwona Repczyńska, wyłoniła następujących wykonawców: Zu-
zanna C., Agnieszka R., Joanna M., Aleksandra H., Nikola M. oraz Zofia Ł.
Dziewczynki będą reprezentować nasze przedszkole na Festiwalu Śpiewają-
cych Przedszkolaków Chodzieży. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy
dyplom oraz słodką niespodziankę. Serdecznie gratulujemy!

Dzień Patrona –Misia Uszatka!
6 marca w naszym przedszkolu odbyła się wyjątkowa uroczystość – Dzień Pa-
trona Misia Uszatka. W tym roku obchody Dnia Patrona miały nieco inny cha-
rakter – zdrowy, witaminkowy. Na tę okazję został przygotowany specjalny te-
atrzyk pt. „Witaminkowe Urodziny Misia Uszatka”, w którym to cały personel
przedszkola został zaangażowany do wesołej zabawy. Dzieci ubrane w koszul-
ki grupowe odśpiewały gromkie „Sto lat”, hymn przedszkola oraz wzięły
udział w zabawach m.in. „Owocowe Boogie – woogie”. Nie zabrakło też tortu
w innym wydaniu. Złożonego z samych owoców. Na witaminkowe urodziny
przybyła również pani Karolina Pieniążek. Bardzo dziękujemy za odwiedziny.
To wyjątkowe przedstawienie pt. „Witaminkowe Urodziny Misia Uszatka”
bardzo się podobało wszystkim dzieciom.

SzkołaPodstawowawWyszynach

Pomagamy!
Już po raz trzeci uczniowie naszej
szkoły zaangażowali się w pomoc
dzieciom z Afryki. Rezygnując z
jednego pączka przekazali pienią-
dze na dzieło fundacji Kapucyni i
Misje. Pieniądze przeznaczone zo-
staną na dożywianie osieroconych
dzieci, pomoc medyczną dla dzieci

w szpitalach, budowę dwóch stud-
ni głębinowych, budowę nowej
szkoły. W tym roku udało nam się
zebrać ponad 500 zł - z czego po-
nad 200 zł uzbierali uczniowie kla-
sy III. Serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy przyłączyli się
do akcji.

Spokojnych, a przede wszystkim zdrowych
Świąt Wielkanocnych, oraz wszelkiej pomyślności
dla wszystkich mieszkańców Gminy Budzyń składa
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Marek Bocheński

wraz z pracownikami
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Podstolice, Niewiemko, Wyszynki,
Grabówka, Ostrówki, Prosna 32,
Kąkolewice

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

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

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

Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe
w Budzyniu i Wyszynach

TRASA 1

TRASA 2

TRASA 3

TRASA 4

TRASA 5

WYWÓZ SUROWCÓWWTÓRNYCH 2020

OPIS TRAS
ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA
FOLII, SZNURKA ORAZ OPON
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TRASA 1

TRASA 2

TRASA 3

TRASA 4

TRASA 5

TRASA 6

OPIS TRAS

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI ZMIESZANYCH 2020

WYWÓZ BIOODPADÓW2020

Podstolice, Niewiemko, Wyszynki, Grabówka, Ostrówki, Prosna 32, Kąkolewice, Nowa Wieś Wyszyńska

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

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

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

Budzyń: pozostałe ulice

Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe w Budzyniu i Wyszynach

INFORMACJA
URZĄD GMINY BUDZYŃ - Renata Ciesiółka tel.: 67 2843 370 wew. 120
Wykonawca ZOM „ŁAD” Aleksandra Drozdowska, tel.: 67 28 21 789 | Wynajem pojemników.: 67 2821 789
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Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Klub Seniora działa dalej
Klub Seniora utworzony przy Dzien-
nym Domu Pomocy Społecznej pod-
czas realizacji programu „Budzyń
otwarty na osoby niesamodzielne i
niepełnosprawne”, kontynuował
swoją działalność także po jego za-
kończeniu.
W środę, 19 lutego 2020 r., uczest-
nicy klubowych zajęć spotkali się
na wspólne pieczenie pączków,
które zakończyło się kawą oraz de-
gustacją przygotowanych wypie-
ków. Panie same przygotowywały
ciasto oraz wyrabiały i dekorowa-
ły pączki, co możemy zobaczyć na
załączonych zdjęciach.
Na tym nie koniec, ponieważ w
dniu 27 luty 2020 r., seniorzy zo-
stali zaproszeni przez pana Barto-
sza Miłosek, który prowadzi zaję-

cia gimnastyki w Klubie Seniora
do Centrum Atletyki w Chodzieży.
Tam, pod kontrolą trenera, senio-
rzy mogli poćwiczyć na profesjo-
nalnym sprzęcie, po skończonych
ćwiczeniach członkinie Klubu Se-
niora zostały poczęstowane kawą
oraz domowymi ciastkami.
Obecnie, w związku z epidemią
koronawirusa, także zajęcia w
Klubie Seniora zostały zawieszo-
ne. Wszyscy jednak wierzymy, że
zostaną one wznowione tak szyb-
ko jak to możliwe, gdy tylko epi-
demia ustąpi i sytuacja wróci do
normy. Już teraz zapraszamy se-
niorów z terenu gminy Budzyń,
aby rozważyli, czy w przyszłości
nie będą chcieli dołączyć do Klu-
bu Seniora.


