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Lato sprzyja nowym pomysłom. W czerwcu tego roku po raz 
pierwszy w Budzyniu zagościło „Lato artystyczne”.  Jest to 
projekt artystyczny zaaranżowany przez Bibliotekę Publicz-
ną w Budzyniu.  Myśl, aby stworzyć nową, cykliczną impre-
zę zrodziła się spontanicznie i szybko zaowocowała w czyny. 
Ramy tegorocznej edycji „Lata artystycznego” narodziły się  
w głowie dyrektor Biblioteki Publicznej w Budzyniu Marii 
Ganclerz.                                         więcej - czytaj na str. 12

Biblioteka Publiczna w Budzyniu 

„Lato artystyczne”

To już czterdzieści lat!

Rocznica 
kapłaństwa 
o. E. Rakoczego

więcej - czytaj na str. 3

Dar mieszkańców 
gminy Budzyń dla powodzian

W związku z trud-
ną sytuacją powo-
dzian, rolnicy z 
terenu całej gmi-
ny Budzyń oraz 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecz-
nej i Dzienny Dom 
Pomocy Społecz-
nej w Budzyniu 
przeprowadzili w 
dniach 24.05.2010 
– 04.06.2010r. 
zbiórkę artykułów 
żywnościowych 
i chemicznych, 
drobnego sprzę-
tu, ubrań  pościeli 
oraz zboża. 

więcej o tej ini-
cjatywie na str. 3
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XXXIV Sesja Rady Gminy 

Pracowały komisje 

Ostatnia przedwakacyjna sesja 
Rady Gminy została zwołana 
na dzień 25 czerwca 2010. Sesja 
była bardzo pracowita, radni 
omówili i uchwalili kilkanaście 
ważnych dla funkcjonowania 
naszej gminy uchwał. 
Pierwszą z nich była uchwała, 
w której radni podjęli decyzję w 
sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej z Wojewódz-
kiego Funduszu Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu do kwoty 
2 miliony złotych na realizację 
zadania pod nazwą „Uporząd-
kowanie gospodarki ściekowej 
w miejscowości Wyszyny, Gra-
bówka, Prosna i Nowa Wieś Wy-
szyńska. 
W następnej uchwale radni pod-
jęli decyzję co do ustanowienia 
szczegółowych zasad, sposobu 
i trybu umarzania, odraczania 
spłat lub rozkładania na raty 
należności pieniężnych mają-
cych charakter cywilno-prawny, 
przypadających gminie Budzyń 

lub jej jednostkom podległym 
oraz wskazanie organu do tego 
uprawnionego.
Radni w kolejnej uchwale podjęli 
decyzję w sprawie przeznaczenia 
umorzonej części pożyczki z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu w kwocie 100 
tysięcy złotych na uporządkowa-
nie gospodarki ściekowej we wsi 
Wyszyny, Grabówka , Prosna i 
Nowa Wieś Wyszyńska.  
Następnie radni uchwalili tryb 
prac związanych z projktowa-
niem uchwały budżetowej gminy 
Budzyń. Według tego trybu bu-
dżet uchwalany po raz pierwszy 
będzie poczynając od budżetu 
na rok 2011. Przyjęcie tego try-
bu związane jest z wejściem w 
życie nowej ustawy o finansach 
publicznych. 
Ustawa ta stała się również pod-
stawą podjęcia kolejnej uchwały 
w sprawie określenie zakresu i 
formy informacji o przebiegu 

Na dzień 21 czerwca zwołano 
posiedzenie komisji rozwoju go-
spodarczego i finasów, w czasie 
którego zostały omówione i zaak-
ceptowane projekty uchwał, które 
mają zostać przedstawione rad-
nym w czasie najbliszego posie-
dzenia Rady Gminy, zaplanowa-
nego na 25 czerwca 2010. Oprócz 

W bieżącym roku przeprowdzony 
zostanie powszechny spis rolny, 
według stanu na dzień 30 czerwca 
2010 roku, a dokonywany będzie 
we wrześniu oraz październiku br. 
W tej chwili trwają przygotowania 
do spisu. Obecnie trwa aktualizacja 
wykazów gospodarstw i działek rol-
nych, które podlegać będą spisowi. 
Zgodnie z harmonogramem aktuali-
zacja ta ma zostać zakończona do 19 
lipca. Od 9 sierpnia planowany jest 
tzw. obchód przedspisowy, w cza-
sie którego do gospodarstw rolnych 
dotrą rachmistrze spisowi. Ich za-
daniem będzie weryfikacja danych 

wykonania budżetu gminy Bu-
dzyń, informacji o kształtowaniu 
się wieloletniej prognozy finan-
sowej oraz informacji o prze-
biegu wykonania planu finan-
sowanego instytucji kultury za 
pierwsze półrocze danego roku 
finansowego.  
W następnej kolejności radni 
uchwalili kolejne cztery uchwały, w 
których zatwierdzone zostały plany 
odnowy miejscowości dla wsi Bu-
kowiec, Nowe Brzeźno, Prosna i 
Podstolice.   Plany te są niezbędne 
jako załącznik do wniosków skła-
danych przez lokalny samorząd lub 
innych beneficjentów z terenu tych 
miejscowości, ubiegających się o 
dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej skierowanych na roz-
wój obszarów wiejskich. 
Radni podjęli także uchwałę w 
której wyrazili zgodę na zawarcie 
umów dzierżaw na kolejne trzy 
lata na mienie komunalne, które są 
kontynuacją dotychczas zawartych 
umów z tymi samymi dzierżawca-

mi. 
W nastepnej uchwale radni podjęli 
decyzję o uzupełnienie uchwalo-
nego wcześniej wieloletniego pro-
gramu inwestycyjnego na lata 2006 
– 2012 dla gminy Budzyń. Zmiana 
ta podyktowana jest planowaniem 
realizacji kolejnych inwestycji nie 
ujętych do tej pory w planie, na któ-
re można uzyskać dofinansowanie 
z bezzwrotnych  środków zewnę-
trzynych. 
Uchwalone zostały zmiany w bu-
dżecie gminy na rok 2010.  Po 
zmianach tych budżet po stronie 
dochodów stanowi obecnie kwotę 
22 miliony 502 tysiące 926 złotych, 
natomiast po stronie wydatków sta-
nowi kwotę 27 milionów 609 tysię-
cy 749 złotych. 
W ostatniej uchwale radni podjeli 
decyzję w sprawie udzielenia dota-
cji celowej parafii rzymskokatolic-
kiej p.w. św Barbary w Budzyniu 
wysokości ogółem do 46 tysięcy 
919 złotych (50 procent kosztów 
zadania), z przeznaczniem na re-
mont zabytkowego kościoła p.w.  
Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Marii Panny, wpisane-
go do rejestru zabytków. 

tego radni dokonali wizytacji pro-
wadzonych obecnie inwestycji na 
terenie naszej gminy, w tym bu-
dowę świetlicy w Dziewokluczu, 
boiska Orlik w Budzyniu, budo-
we dróg, a także budowę zaplecza 
sportowego w Wyszynach i świe-
tlicy w Grabówku. 

Powszechny spis rolny
adresowych oraz lokalizacji gospo-
dartwa na mapie. Spis powszechny 
natomiast będzie przeprowadzany w 
formie tzw. „samospisu”,  poprzez 
wypełnienie specjalnego formularza 
udostępnionego zainteresowanym 
na stronie internetowej GUS-u, na-
tomiast pozostali właściciele gospo-
darstw rolnych, którzy nie poddadzą 
się samospisowi spisani zostaną 
przez teleankieterów zatrudnionych 
w Urzędach Statystycznych. Nato-
maist do tych gospodarstw, które nie 
spiszą się same i nie udzielą infor-
macji teleankieterowi, dotrze rach-
mistrz spisowy. 

W Budzyniu trwają prace zwią-
zane z inwestycją pn. „Rozwój 
obszarów aktywizacji gospo-
darczej i budownictwa miesz-
kaniowego oraz poprawa bez-
pieczeństwa ruchu drogowego 
w Budzyniu poprzez przebu-
dowę ciągu komunikacyjnego 
dróg gminnych Nr 201515P i 
201560P”. Wykonawcą robót 
jest Przedsiębiorstwo Usług 
Wielobranżowych „BIMEX” z 
Rudej koło Rogoźna. Koszt in-
westycji to kwota ponad 1.150 
tys. zł.

*   *   *
Zakończyła się inwesycja pn.: 
„Przebudowa drogi gminnej Nr 
201547P Budzyń - os. Piaski”. 
Koszt tej inwestycji to kwota 
prawie 400 tys. zł, a wykonawcą 
robót była firma „VIABUD” z 
Walkowic koło Czarnkowa.

*   *   *
Bliska ukończeniu jest przebu-
dowa świetlicy wiejskiej we wsi 
Grabówka. Koszt całej inwesty-
cji to kwota blisko 550 tys. zł. 
Wykonawcą jest P.U.H. ZEN-
DACH z Budzynia. 

*   *   *
W miejscowości Wyszyny pro-
wadzona jest budowa zaplecza 
socjalnego przy boisku sporto-
wym we wsi Wyszyny. Koszt 
tej inwestycji przekracza kwotę 
920 tys. zł. Wykonawcą robót 
jest Z.P.U.H. Sławomir Lisie-
wicz ze Stróżewa.

*   *   *
W Sokołowie Budzyńskim trwa-
ją prace związane z remontem 
dachu w kościele p.w. Najświęt-
szej Marii Panny. Remont finan-
sowany jest ze środków Parafii 
w Budzyniu, Unii Europejskiej 
oraz z dotacji Gminy Budzyń.

*   *   *
W miejscowości Podstolice 
trwają prace związane z pro-
jektem pn. „Przebudowa drogi 
nr 430 Strzelecki Gaj-Studźce”. 
Głównym inwestorem jest Po-
wiat chodzieski. Koszt inwesty-
cji to kwota 3,6 mln zł, z czego 
50% pochodzi ze środków Unii 
Europejskiej.

Inwestycje, inwestycje



3

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Dar mieszkańców 
gminy Budzyń dla powodzian

W związku z trudną sytuacją 
powodzian, rolnicy z terenu ca-
łej gminy Budzyń oraz Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej i 
Dzienny Dom Pomocy Społecz-
nej w Budzyniu przeprowadzili w 
dniach 24.05.2010 -  04.06.2010r. 
zbiórkę artykułów żywnościo-
wych i chemicznych, drobnego 
sprzętu, ubrań  pościeli oraz zbo-
ża. 
Mieszkańcy naszej gminy, firmy, 
rolnicy i placówki oświatowe hoj-
nie wsparli tę inicjatywę. Zebrano 
więc około 300 kg żywności, 600 
kg chemii gospodarczej i środków 
czystości, 25 kompletów kołder i 
poduszek, 100 szt ręczników, koce, 
30 kompletów pościeli,  pieluchy 
dla niemowląt, buty, lampy, kalo-
sze, rękawice, a także około 100 
kg używanej pościeli i odzieży. 
Rolnicy natomiast zebrali około 
40 ton zboża. Placówki oświatowe 
zorganizowały też zbiórkę środków 
finansowych dla poszkodowanych 
szkół i artykułów papierniczych dla 
uczniów.
Zebrane dary zostały zawiezione 
przez transport z firm Pana Bene-
dykta Łuszczki i Pana Andrzeja 
Rychlika do wsi Sokolniki w Gmi-
nie Gorzyce. W załadunku pomogli 
strażacy z naszej gminy.
W transporcie i przekazaniu darów 
dla Sokolnik wzięła udział kierow-
nik DDPS w Budzyniu Pani Edyta 
Radwańska i Pani Justyna Mar-
kowska, pracownik DDPS.
To z ich bezpośredniej relacji do-
wiedzieliśmy się o trudnej sytuacji 
powodzian. 
Przez wieś Sokolniki bowiem, 
przeszły dwie fale powodziowe 

z 3 rzek: Wisły, Sanu i Łęgu. Wy-
sokość fali wynosiła 2,7 metra, a 
w niektórych miejscach woda stoi 
nadal. Wieś została więc  bardzo 
zniszczona, a wszystkie domy zo-
stały zalane. W mieszkaniach pod-
łogi, meble, sprzęt pokrywa jesz-
cze dziś warstwa kleistego mułu. 
Sprzęt, meble, których mieszkańcy 
nie zdążyli lub nie mogli wynieść 
na wyższe piętra zostały zniszczo-
ne i nie nadają się już do użytku. 
Niektóre domy zostały całkowicie 
zalane przez falę powodziową i 
nie można już w nich zamieszkać. 
Wielu rolnikom także potopiły się 
zwierzęta: świnie, krowy, konie i 
ptactwo domowe. Woda zniszczyła  
lub zabrała również zboża, paszę, 
słomę, siano i inne płody rolne. Lu-
dzie tam nie mają nic, lub bardzo 
niewiele. 
Przywiezione dary zostały zmaga-
zynowane w remizie strażackiej i 
w udostępnionym prywatnym skle-
pie. Część zboża natomiast została 
od razu rozdzielona wśród potrze-
bujących rolników.
W imieniu mieszkańców wsi So-
kolniki serdeczne podziękowania 
dla mieszkańców
Gminy Budzyń za dary przekaza-
li Sołtys Sokolnik Pan Stanisław 
Duma i radny Sokolnik Pan Józef 
Turbiarz. 
Organizatorzy zbiórki serdecznie 
dziękują mieszkańcom, zakła-
dom pracy, rolnikom i placówkom 
oświatowym z Gminy Budzyń za 
przyłączenie się do akcji i za prze-
kazane dary. 

Informacje przygotował:
DDPS i GOPS Budzyń

27 czerwca 2010 r. na Budzyńskim 
Okręgliku odbyły się uroczystości 
związane z 40-leciem kapłaństwa o. 
Eustachego Rakoczego. W uroczy-
stości wzięli udział przedstawiciele 
władz samorządowych zarówno 
szczebla gminnego jak i powiatowe-
go oraz wielu innych zaproszonych 
gości, wśród nich generał dywizji 
Mieczysław Walentynowicz i rek-
tor Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Gnieźnie Józef Garbarczyk.
Przypomnijmy, że figura Matki Bo-
skiej na Okręgliku stanęła w 1910 
roku. U stóp pomnika, 7 lutego 
1919 roku, szesnastu ochotników 
wywodzących się z Budzynia pod 

To już czterdzieści lat!

Rocznica kapłaństwa 
o. E. Rakoczego

dowództwem Leona Napiecka, w 
starciu z oddziałem niemieckim 
zdobyło samochód pancerny. Po 
wybuchu drugiej wojny światowej 
Niemcy rozebrali figurę Matki Bo-
skiej. Inicjatywa odbudowy figury 
powstała w 1977 roku. 
Głównym punktem obchodów ju-
bileuszu była uroczysta Msza Św., 
w trakcie której zebraną składkę w 
kwocie 1633,57 zł. przeznaczono 
na pomoc powodzianom. Zebrane 
pieniądze podczas składki w całości 
przekazane  zostały gminie Gorzy-
ce, na pomoc dla osób poszkodowa-
nych przez tegoroczną powódź.

Trwają prace związane z budową kompleksu boisk sportowych w ramach 
programu „Moje boisko – Orlik 2012 w Budzyniu”. Koszt inwestycji to 
kwota blisko 1.150 tys. zł, wykonawcą jest firma „Kaszub”  Dariusz Ka-
szuba z Kiełpina koło Leszna.

Powstaje boisko „Orlik”!
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Lekarz specjalista chorób oczu
Waldemar Doczekalski

 Leczenie i diagnostyka chorób oczu dzieci i dorosłych
 Soczewki kontaktowe (również astygmatyzm) 
 Konsultacyjne badanie dna oczu (schorzenia ogólne)
 Badanie na komisje lekarskie (ZUS, KRUS, Inwalidzkie)
 Badanie profilaktyczne (zakłady pracy, badania „na broń”)
 Zabiegi okulistyczne (gradówki, kępki żółte, brodawki)

Gabinety w Wągrowcu:
ul. Wodna 19             tel. 067 262 10 28
Al. Jana Pawła II 7    tel. 067 262 53 22

Nagłe zachorowania tel. kom. 602 196 254 

Przyjęcia prywatne oraz w ramach umowy z NFZ 

Z okazji Dni Budzynia 28 maja w 
hali gimnazjum odbył się turniej 
piłki ręcznej dziewcząt roczni-
ka 1998 o puchar Wójta Gminy 
Budzyń. Po rozegraniu meczów 
eliminacyjnych w spotkaniu o 
trzecie miejsce po zaciętym boju 
SP 3 Wągrowiec wygrała z dru-
gim zespołem SP Budzyń 8 : 7. 
W finale, stojącym na bardzo wy-
sokim poziomie SP 12 Gniezno 
wygrała z pierwszym zespołem 
SP Budzyń 17 : 11. Należy pod-
kreślić, że Gniezno to aktualnie 
brązowe medalistki mistrzostw 
Polski młodziczek, a na poziomie 
szkół podstawowych (rocznik 
‚97) gnieźnianki awansowały do 
finału Pucharu Polski.
Pierwsza drużyna Budzynia gra-
ła w składzie : Weronika Binert- 
Weronika Mścisz, Julia Grill, 
Aleksandra Krajewska, Paulina 
Żegała, Wiktoria Kuczyńska, Oli-

wia Janiszewska, Wiktoria Ana-
staziak, Natalia Szurpit, Weronika 
Zawisła i Katarzyna Kozioł.
Najlepszą zawodniczką turnieju 
została Martyna Dziemidowicz 
z Gniezna, najskuteczniejszą za-
wodniczką - Weronika Mścisz z 
Budzynia a najlepszą bramkarką - 
Sylwia Nowakowska z Wągrow-
ca. Do najlepszej „siódemki” tur-
nieju wybrano z Budzynia J.Grill, 
A.Krajewską i W. Kamińską.
Organizatorzy serdecznie dzięku-
ją Władzom gminy - w szczegól-
ności panu Wójtowi głównemu  
sponsorowi  turnieju. Podzię-
kowania także dla Banku Spół-
dzielczego w Budzyniu i firmy 
Maddom wspierających szczy-
piorniaka w Budzyniu oraz dla 
p. Rafała Kempińskiego i Studia 
Reklamy za okolicznościowe na-
druki na koszulkach.

Z okazji Dni Budzynia

Turniej piłki ręcznej

Choć oficjalnie Dni Budzynia 
rozpoczęły się już 25 maja, kie-
dy to otwarto w holu Gminnego 
Ośrodka Kultury wystawę foto-
graficzną Grzegorza Wróblew-
skiego „Z nosem w trawie”, to 
tak naprawdę wszyscy czekali na 
dzień najważniejszy – finał Dni 
Budzynia, ktory zaplanowano na 
sobotę, 29 maja. Był to dzień bo-
gaty w różnego rodzaju atrakcje, 
a co najważniejsze, nie zawiodła 
nai pogoda, ani mieszkańcy gmi-
ny. Było ciepło i słonecznie, a te-
reny przed Gminnym Ośrodkiem 
Kultury tętniły życiem przez wie-
le godzin. 
Popołudnie należało przede 
wszystkim dla dzieci i młodzie-
ży. Kolejny rok z rzędu odbył 
się Mały Bieg Budników, czyli 
zawody przeznaczone dla dzieci. 
Niestety z przyczyn technicznych 
organizatorzy zmuszeni byli od-

Dni Budzynia

Była pogoda, 
była zabawa

wołać Bieg Główny. Potem ożyła 
specjalnie wybudowana ogromna 
scena, na której, w ramach przed-
stawienia dorobku kulturalnego 
gminy, zaprezentowały się naj-
pierw przedszkolaki, szczególnie 
mocno w śpiewaniu kibicowali 
im rodzice. Następnie wystąpiła 
Budzyńska Orkiestra Dęta oraz 
chór „Złoty Liść”. Wystapiły 
także dzieci ze studia piosenki 
GOK. W specjalnym programie 
dla dzieci wystąpił artysta Ja-
komo. Wieczorem, gdy zabawa 
,,rozkręcała” się już na całego do 
wspólnego śpiewania i tańczenia 
zachęcał zespół Abba Hit, który 
zaprezentował największe prze-
boje legendarnego zespołu Abba. 
Chwilę później na scenie pojawił 
się znany wszystkim zespół Żuki. 
Impreza zakończyła się zabawą 
taneczną.

Wybory Prezydenta RP
Podobnie jak w całym kraju, 
także na terenie naszej gminy, 
przystapiliśmy do wyborów 
prezydenckich. 
Generalnie frekwencja była, za-
równo w czasie pierwszej, jaki 
w czasie drugiej tury, niższa niż 
przeciętna krajowa. Odnotujmy 
jednak, że na terenie samego Bu-
dzynia była ona nieco wyższa i 
zbliżona do średniej krajowej (w 
pierwszej turze wyniosła 54, 97 
proc., a w drugiej 52, 52 proc.), 

natomiast w pozostałych wsiach 
gminy w pierwszej turze fre-
kwencja wyniosła 40,99 proc., 
natomiast w drugiej wyniosła tyl-
ko 39,02 procent.  
W drugiej turze wyborów, 4 lip-
ca 2010 roku, na terenie naszej 
gminy ogólna frekwencja wynio-
słą 45,95%. Wyniki głosowania 
kształtowały się następująco:
Jarosław Kaczyński – 31,07%
Bronisław Komorowski – 
68,93%. 
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Spotkanie niemieckich i polskich uczniów

Wspólnie w Tatrach

Ogłoszenia drobne
Spawanie plastików, klejenia i naprawa plandek – Przemysław Chytry, 
Gorzewo 6a/3, telefon 889 296 864

Partnerstwo między budzyńskim 
gimnazjum a niemiecką szkołą 
w Ahlerstedt trwa od 2002 roku. 
Ogółem we wszystkich wymia-
nach uczestniczyło już około 140 
uczniów z gminy Budzyń.  
Pod koniec maja zakończyło się 12 
spotkanie niemieckich i polskich 
uczniów. W tym roku ze strony 
polskiej brali w nim udział: Kamila 
Bukowska, Klaudia Makowiecka, 
Barbara Pauszek, Angelika Wiese, 
Weronika Słowińska, Wiktoria Ga-
pińska, Róża Nadolińska, Martyna 
Tadeusz, Oliwia Grochowalska, Ad-
rian Modrzyk, Marcin Markowski, 
Dominik Ślesiński, Adrian Kempiń-
ski, Filip Waberzek, Damian Grela. 
Rodzicom tych uczniów należą się 
wielkie podziękowania za pomoc 
i wielkie zaangażowanie w sprawy 
organizacyjne oraz za przygotowa-
nie uroczystej kolacji pożegnalnej. 
Program tegorocznej wymiany był 
bardzo napięty. Niezapomnianym 
przeżyciem zarówno dla polskich 
jak i niemieckich uczniów była 6 
dniowa wycieczka do Zakopanego. 
Uczniowie wraz z przewodnikiem 
tatrzańskim Piotrem Gruszką, któ-
ry jest również ratownikiem TOPR 
zaliczyli Dolinę ku Dziurze wraz z 
jaskinią, Dolinę Strążyską z wodo-
spadem Siklawica, Dolinę Koście-
liską i Smoczą Jamę, Morskie Oko, 
Rusinową Polanę i Wiktorówki, 
skocznie narciarskie oraz spędzili 
3 godziny na basenach termalnych 
w Bukowinie Tatrzańskiej. Popołu-
dniami uczniowie też nie próżnowa-
li bo uczyli się języka niemieckiego 
i polskiego w tandemach, tańczyli 

taniec farmerski oraz śpiewali pio-
senki polskie i niemieckie. Najwię-
cej śmiechu dostarczyły uczniom 
podchody zorganizowane na Kru-
pówkach oraz sonda uliczna w któ-
rej Polacy byli pytani o informacje 
dotyczące Niemiec i Niemców a 
obcokrajowcy odpowiadali na pyta-
nia dotyczące Polski. Wyniki sondy 
były zaskakujące a w kilku przypad-
kach bardzo zabawne. Po powrocie 
do Budzynia zorganizowano lekcje 
geografii dla wszystkich uczniów 
gimnazjum na temat atrakcji tu-
rystycznych Polski zakończonej 
quizem. Uczniów niemieckich po-
żegnano apelem w trakcie którego 
wszyscy mogli zobaczyć około 200 
zdjęć z całej dziesięciodniowej wy-
miany. Ta wymiana dała młodzieży 
pozytywną energie dzięki temu, że 
umożliwiła spotkanie z inną kulturą 
i pozwoliła na zlikwidowanie ste-
reotypów narodowych. 
Opiekunkami wymiany były na-
uczycielki budzyńskiego gimna-
zjum: Kinga Buszkiewicz i Mał-
gorzata Polak. Wymiana została 
zorganizowana przez Fundację 
„Dzieciom Europy”, której finan-
sowego wsparcia udzieliła Polsko- 
Niemiecka Wymiana Młodzieży, 
Wójt Gminy Budzyń, Rada Rodzi-
ców . Pomocy udzielili również Pan 
Dariusz Kępka, Okręgowa Spół-
dzielnia Mleczarska w Czarnkowie, 
Piotr Wilk, Eugeniusz Gawrych. 
Merytorycznej pomocy udzieliły 
również panie dyrektor Gimnazjum 
w Budzyniu Teresa Krótka i Wanda 
Kempińska oraz sekretarka Aneta 
Stepczyńska. 

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu

Spartakiada 
zdrowia i humoru

W hali gimnazjum dnia 18 
czerwca 2010 r. odbyła się 
II Spartakiada Promowania 
Zdrowego Stylu Życia i Hu-
moru.
Było to zwieńczenie całego 
roku pracy w ramach progra-
mu profilaktycznego „Bądź-
my Zdrowi - Wiemy, Więc 
Działamy”.
Celem programu było promo-
wanie zdrowego odżywiania i 
stylu życia. Podczas spartakia-
dy rywalizowały miedzy sobą 
klasy drugie, które wcześniej 
już otrzymały różnorodne za-
dania: 
- narysować plakat reklamujący 
witaminy i przygotować scenkę 
pantomimiczną;
- ułożyć hasło i je przedstawić; 
- przygotować układ aerobowy 
i następnie nauczyć go losowo 
wybrane osoby.
Podczas trwania spartakiady 
do zadań należało odpowiadać 
na pytania qiuzowe z wiedzy 
ogólnej o zdrowiu i żywieniu. 
Trzeba było także rozpoznawać 
przyprawy, bakalie i warzy-
wa. Klasy rywalizowały także 
w konkurencjach sportowych 
przygotowanych przez nauczy-
cieli wychowania fizycznego.

Młodzież walczyła o cenne na-
grody, których  sponsorem była 
Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 
w Budzyniu.
Tytuł Mistrzów Gimnazjum 
i 500 zł otrzymali uczniowie 
klasy II d z wychowawcą  A. 
Jaremba.
II miejsce – 300 zł klasa II c 
z  wychowawcą M. Wierzbiń-
ską.
III miejsce – 200 zł klasa II a 
z wychowawcą Z. Wieczorek.
IV miejce – 100 zł klasa IIb z  
wychowawcą K. Buszkiewicz.
W spartakiadzie brali udział 
zaproszeni goście  p. E.  Ra-
dwańska i p. K. Cembrowicz 
– członkowie Gminnej Komisji  
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych  i p. M. Ferfet- ko-
ordynator programu „Bądźmy 
Zdrowi – Wiemy Więc Działa-
my” z chodzieskiego SANEPI-
DU. 
Zabawa była bardzo udana jak 
również dostarczyła dużo wia-
domości na tak ważny temat 
jakim jest dbanie o nasze zdro-
wie.

Koordynatorzy:  
Renata  Aniołek 

Kamila Kuczyńska
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Gimnazjum w Budzyniu

Sukcesy 
w konkursach  
historycznych 
Koniec roku szkolnego 
2009/2010 to czas, aby podsumo-
wać dokonania naszych uczniów 
w dziedzinie historii. W bogatej 
ofercie konkursowej jaką zapro-
ponowano gimnazjalistom zna-
lazły się możliwości rywalizacji 
na szczeblu szkolnym, powiato-
wym, rejonowym, wojewódzkim 
jak i ogólnopolskim. 
Wiedzę o przeszłości Gminy Bu-
dzyń zaprezentowali uczniowie 
klas trzecich, w tej rywalizacji 

sukces należy do Iwony Polcyn z 
klasy III c oraz  Sandry Napierały 
z klasy III e.
Podsumowaniem całorocznej pra-
cy z historii jest  konkurs o tytuł 
Mistrza Historii w kategorii klas 
pierwszych, drugich i trzecich. W 
roku szkolnym 2009/2010  statuet-
ki w postaci Kamienia Wiedzy
otrzymują: Adrianna Brychczyń-
ska, Patryk Dybowski oraz Izabela 
Pilarska.
Zwycięzcą eliminacji szkolnych w 
ramach Wojewódzkiego Konkursu 
z Historii, a zarazem uczestnikie-
metapu rejonowego został uczeń 
klasy II b Szymon Łuszczki.
Kolejnym  wieloetapowym kon-
kursem, w którym udział  naszych 
uczniów stał się tradycją 
jest  Konkurs Wiedzy o Wielko-
polsce. Sukcesy w poznawaniu 
historii Małej Ojczyzny  należą 

do : Adrianny Brychczyńskiej i 
Adriana Kempińskiego  uczniów 
klas pierwszych oraz Patryka Dy-
bowskiego i Szymona Łuszczki  
uczniów klas drugich. Laureatem 
etapu wojewódzkiego  
XIV Konkursu Wiedzy o Wielko-
polsce został Patryk Dybowski.
Pora na  wyniki zmagań w  ogól-
nopolskich konkursach histo-
rycznych. W konkursie „Krąg”  
najwyższy wynik uzyskał Tomek 
Przywarczak z klasy III b. Rywa-

lizacja w konkursie „Olim-
pus” przebiegała z podzia-
łem na klasy pierwsze, 
drugie i trzecie. Wśród klas 
pierwszych najlepiej napi-
sali Mateusz Tomaszewski i 
Maciej Walczak, w klasach 
drugich najlepszymi okaza-
li się Kamil Kryszkiewicz 
oraz Hubert Kryger, naj-
wyższą punktację wśród 
trzecioklasistów uzyskała 
Sara Simińska i Paweł Gó-
recki.
Uczniowie zaprezentowa-
li  wysoki poziom wiedzy 
historycznej i umiejętność 
wykorzystania 

wiadomości z różnych źródeł.  
Sukcesy ich są efektem syste-
matycznej pracy i pasji odkry-
wania historii Polski, dziejów  
powszechnych a także  Małej Oj-
czyzny.
Laureat Konkursu Wiedzy o Wiel-
kopolsce, zdobywca tytułu Mi-
strza Historii klas drugich a także 
uczestnik wojewódzkiego etapu 
Konkursu z Geografii Patryk Dy-
bowski otrzymał dofinansowanie 
do wycieczki klasowej  do Kotli-
ny Kłodzkiej. Środki finansowe 
zostały przekazane przez 
budzyńskich przedsiębiorców 
panów Benedykta Łuszczki oraz 
Marka Wollherra. Serdeczne 
dziękujemy za życzliwość oraz 
wsparcie dla młodzieży odnoszą-
cej sukcesy w edukacji.

Elżbieta Kurkowiak-Pauszek

Nowa, większa oferta renomowanych 
firm polskich i zagranicznych. 

Mamy dobre ceny, np. żakardy: 
- od 6,40 zł/wys. 150 cm
- od 10,40 zł/ wys. 250 cm
Sprawdź już dziś!

Projektujemy i szyjemy firanki, zasłony 
i szale. 

Budzyń, ul Rynkowa 14
tel. 507 121 816

Nowość! Dekoringi w różnych kolorach oraz rolety rzymskie. 
Serdecznie zapraszamy!

W ubiegłym tygodniu 36 oso-
bowa grupa młodzieży budzyń-
skiego gimnazjum wróciła z Ko-
tliny Kłodzkiej, gdzie Fundacja 
„Dzieciom Europy” realizowała 
projekt „Każdemu jego Everest”. 
Przedsięwzięcie to było współfi-
nansowane przez Fundację Ban-
ku Zachodniego WBK  Projekt 
zakładał promocję zdrowego 
trybu życia poprzez aktywny wy-
poczynek, zdobywanie umiejęt-
ności twórczych, przełamywanie 
nieśmiałości, współdziałanie w 
grupie oraz rozwijanie zamiłowań 
do turystyki górskiej. Program 
był bardzo bogaty. Zajęcia odby-
wały się od godziny 9 do 22.30.i 
obejmowały m.in. wyjścia w te-
ren, gdzie młodzież uczyła się 
fotografować przyrodę oraz pod 
fachowym okiem poruszać się 
po górach. Efekty tej pracy zo-

Każdemu jego Everest
stały przedstawione w wystawie 
fotograficznej „Piękno polskich 
gór i nie tylko”, która została zor-
ganizowana w auli budzyńskie-
go gimnazjum  Dla wszystkich 
uczestników projektu wyjazd w 
góry był bardzo atrakcyjny ale i 
wyczerpujący. Zdobycie najwyż-
szych szczytów tego regionu tzn.: 
Szczelińca Wielkiego, Iglicznej, 
Śnieżnika było jak zdobycie Mo-
unt Everestu, pionierskie i mę-
czące, ale wszyscy stwierdzili że 
warto. Ponadto zwiedzano bazyli-
kę i kalwarię w Wambierzycach, 
Jaskinię Niedźwiedzią, hutę szkła 
kryształowego w Stroniu Ślą-
skim, Ogród Bajek, Wodospad 
Wilczki i tamę w Międzygórzu. 
Młodzież wróciła z zadowolona 
z postanowieniem uczestnictwa 
w drugiej edycji tego projektu na 
przyszły rok.
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Wizyta w Osieku
Przedszkolaki z Wyszyn Dzień 
Dziecka spędziły w tym roku w 
skansenie w Osieku. Zobaczyliśmy 
tam wiele ciekawych rzeczy: kuż-
nię, szkołę, remizę strażacką oraz 
tradycyjne chaty z ubiegłego stu-
lecia. Dzieci robiły masło, smażyły 
gofry tradycyjną metodą. Najfaj-
niejsze było to, że poźniej wszystko 
to, co zrobiliśmy, zjedliśmy. Była 

także przejażdżka bryczką, która 
dostarczyła dzieciom wielu wra-
żeń. Dużo śmiechu wzbudziły ma-
lowane przez panie twarze naszych 
wychowanków. Na koniec dzieci 
zostały obdarowane wiatraczkami 
i czekoladami. Wyjazd do Osieka 
był sfinansowany z zysku z zabawy 
karnawałowej.

Przemysława Kaczmarczyk

Zgodnie z tradycją starszaki z przed-
szkola w Wyszynach wyjeżdżają na 
wycieczkę pod koniec roku szkol-
nego – 16 czerwca dzieci z Wyszyn 
i z Prosny udały się do Poznania. 
Pojechaliśmy po raz pierwszy do 
nowego ZOO. Trochę obawialiśmy 
się dużych odległości, ale po ZOO 
kursuje kolejka, która jak można się 
domyślić wzbudziała w dzieciach 
niekłamany zachwyt. W ogrodzie 

Wizyta w ZOO

zobaczyliśmy wiele ciekawych 
zwierząt, m.in. tygrysa syberyjskie-
go, żyrafy, zebry, małpy, nosorożca, 
wielbłady i wiele innych ciekawych 
okazów. Bardzo fajnie było w mo-
tylarni, gdzie nad głowami fruwały 
nam żywe motyle.
Zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy 
późnym popołudniem do domu.

Przemysława Kaczmarczyk

We wtorek, 22 czerwca 2010r, w 
przedszkolu w Wyszynach odbyło 
się uroczyste pożegnanie starsza-
ków. Pierwsza część uroczystości 
odbyła się w przedszkolu, gdzie star-
szych kolegów wierszem, piosenką i 
tańcem pożegnały maluszki wręcza-
jąc starszakom okolicznicznościowe 
medale. Druga część, z udziałem na-
szych wychowanków, ich rodziców, 
zaproszonych gości oraz pracowni-
ków przedszkola, miała miejsce w 
Domu Kultury w Wyszynach. Nasi 
absolwenci swój występ rozpoczęli 

polonezen, który wzbudził aplauz 
wśród gości. Potem były wiersze, 
piosenki, tańce. Po części artystycz-
nej pani dyrektor pożegnała dzieci, 
życząc im udanych wakacji, a po-
tem powodzenia w szkole. Starsza-
cy dostali birety, dyplomy, książki i 
drobne upominki. Nie obyło się bez 
wzruszeń i łez. Potem był wspólny 
poczęstunek przy cieście i kawie. 
Obiecaliśmy sobie, że nie zapomni-
my siebie. 

Przemysława Kaczmarczyk

Przedszkole Samorządowe w Wyszynach

Żegnaj przedszkole
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Koniec roku szkolnego 
Zakończenie roku szkolnego to 
bez wątpienia święto wszystkich 
uczniów, bowiem tego dnia zo-
stają nagrodzone ich całoroczny  
trud. Uroczystość ta odbyła się w 
całym kraju w piątek, 25 czerw-
ca 2010 roku. 
W Szkole Podstawowej im. Tade-
usza Kotarbińskiego w Budzyniu 
uczniowie z niecierpliwością cze-
kali na apel, podczas którego pod-
sumowano efekty ich całorocznej 
pracy. W klasach I – III wyróżnio-
no 32 uczniów za najlepsze wyniki 
w nauce, natomiast świadectwa z 
paskiem w klasach IV – VI otrzy-
mały 34 osoby. Dyrektor szkoły, 
pan Stanisław Krumplewski wrę-
czył nagrody książkowe i stypen-
dia 22 uczniom, którzy osiągnęli 
średnią ocen 5,0 lub wyższą. Naj-
lepsze okazały się dwie uczennice 
klas szóstych: Karla Kuwik (VI 
a) oraz  Julia Wróblewska (VI b), 
które uzyskały średnią ocen 5,5. 
Ponadto 18 osób otrzymało sty-
pendia za osiągnięcia sportowe. 
Po wręczeniu świadectw laureaci 
Szkolnego Konkursu Ortograficz-
nego „O Pióro Dyrektora”, Grze-
gorz Michalak (II c) oraz Aleksan-
dra Gabryelska (IV a) otrzymali z 
rąk dyrektora szkoły główne na-
grody, jakimi były wieczne pióra. 
Jednak, jak podkreślał pan dy-
rektor w swoim przemówieniu, 
tak naprawdę ten dzień to sukces 
każdego ucznia Szkoły Podstawo-
wej w Budzyniu, bowiem wszyscy 
otrzymali promocję do następnej 
klasy i teraz rozpoczynają dwu-
miesięczny okres zasłużonych 

wakacji. 
Pełna wzruszenia była uroczystość 
zakończenia roku szkolnego klas 
szóstych.
Szóstoklasiści polonezowym kro-
kiem weszli do sali. Były prze-
mówienia, podziękowania, poże-
gnania i wzruszenia. Jest to dla 
nich szczególny czas, ponieważ od 
września będą już uczniami gim-
nazjum. 
25 czerwca 2010 roku zapisał się 
w historii szkoły z jeszcze innego 
powodu. Tego dnia pożegnano pa-
nią Marię Krumplewską, która po 
czterdziestu latach pracy przeszła 
na emeryturę. Dla swoich wy-
chowanków, po prostu, „pani Ma-
ria”… Przez lata pod jej czujnym 
okiem pokolenia mieszkańców 
Budzynia i okolic uczyły się pisać, 
czytać i liczyć . Poznawały litery, 
zgłębiały tajniki polskiej ortogra-
fii, śpiewały, malowały, liczyły, by 
wreszcie, po solidnym przygoto-
waniu wyjść spod skrzydeł „swojej 
pani”. Pani Maria Krumplewska 
swoją pracą pokazywała jak być 
dobrym nauczycielem. Zawsze 
służyła radą, dla każdego ucznia 
znalazła czas i ciepłe słowo. Przez 
te wszystkie lata pomocna, ale i 
stanowcza, wyrozumiała, ale i  po-
błażliwa – każdego dnia udowad-
niała, że „nauczycielem się jest, a 
nie bywa”, bo praca z dziećmi do 
jej powołanie. Dziś kolejne poko-
lenia uczniów mogą powiedzieć 
pani Marii „dziękujemy”, bo swo-
imi wieloletnimi staraniami zasłu-
żyła w pełni na podziękowania. 

Szkolniak     

Po raz jedenasty w powiecie 

Turniej Prewencyjny

Organizatorzy turnieju dziękują 
Panu Grzegorzowi Simińskiemu 
za przeprowadzenie na Strzelnicy 
Bractwa Kurkowego w Budzyniu 
tzw. strzelania próbnego oraz głów-
nych zawodów strzeleckich.
Jednocześnie dziękujemy wszyst-
kim sponsorom, za przekazanie 
środków finansowych i nagród rze-
czowych. Dzięki Państwa hojności 
mogliśmy nagrodzić upominkiem 
wszystkich uczestników oraz szko-
ły.
Dziękujemy:
Oddziałowi PZU S.A. Chodzież, 
Stowarzyszeniu Bezpieczny Powiat 
Chodzieski, Bankowi Spółdzielcze-
mu , Nadleśnictwu 
Podanin, Europol 
– Meble S.A. z Cho-
dzieży, Studiu Sportu 
i Rekreacji z Chodzie-
ży, Prze4dsiębiorstwu 
„MAXIM” z Szamo-
cina, JENOX Akumu-
latory z Chodzieży, 
Firmie Mol Coatings 
z Podanina, Firmie 
KOBUS z Szamo-
cina, Właścicielowi 
Sklepu Myśliwskiego 
z Chodzieży, Firmie 

W dniu 11 czerwca 2010 r. na 
terenie Gimnazjum w Budzyniu 
odbył się XI Powiatowy Turniej 
Wiedzy Prewencyjnej, którego 
organizatorem była Komenda 
Powiatowa Policji w Chodzie-
ży przy współudziale Urzędu 
Gminy w Budzyniu. Do turnieju 
zgłosiło się  czteroosobowe dru-
żyny 13 szkół podstawowych i 
7 gimnazjów z terenu naszego 

powiatu. 
W ramach rywalizacji, wszyscy 
uczestnicy pisali test z z wiedzy 
prewencyjnej, ochrony środowi-
ska, ubezpieczeń, następnie od-
były się 4 konkurencje sportowe 
(strzelanie z wiatrówki, strzały 
piłka na bramkę, jazda rowerem 
po torze przeszkód, rzuty piłką do 
kosza) w których brał udział jeden 
przedstawiciel danej szkoły.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

Bro Margo z Margońskiej Wsi, 
PPHU „RAFEX” z Chodzieży 
Przed. „POLSPORT” z Szamocina, 
Nowy Dom Holding z Chodzieży, 
Hurtowni „AGA” z Chodzieży , Za-
kładowi Wodno - Kanalizacyjnemu 
z Chodzieży,
Przedsiębiorcom z Budzynia:
ATA-TECHNIK, Firmie „KA-
BAT”, KOMFORT, KOMFORT 2, 
TERRAZZO, ŁUBEX, 
LAMPEX, WOLLHERR, BRA-
TEK, Centrum Ceramiki i Techno-
logii.
Oraz wszystkim samorządom z tere-
ny powiatu chodzieskiego.

Miejsce:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10.
11. 
12. 
13. 

Szkoły Podstawowe:
 
Lipiny
Strzelce 
Budzyń
Radwanki
Nr 3 Chodzież
Nr 1 Chodzież
Margonin
Szamocin
Św. J. Bosko
Lipia Góra
Oleśnica 
Wyszyny
Stróżewo

Gimnazja:

Szamocin 
Budzyń 
Lipia Góra
Rataje
Chodzież
Margonin
im. Bł. J. Kuta Chodzież
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XIV Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

Czterech laureatów z Budzynia

USC BUDZYŃ
Małżeństwa

Wojciński Patryk i Siwiak Beata  17.04.2010
Duda Paweł i Gramowska Bogusława  29.05.2010
Jaśkowski Piotr i Konys Izabela  04.06.2010
Kaczmarek Marcin i Kabat Magdalena  12.06.2010
Derwich Łukasz i Ksycka Karolina  19.06.2010
Krawiec Piotr i Podgórni Aneta  19.06.2010
Figewski Bartosz i Misiewicz Renata  19.06.2010
Otto Grzegorz i Niemiro Małgorzata  26.06.2010
Laskosz Sebastian i Ajchsztet Marta  26.06.2010
Panek Krzysztof i Musiał Weronika  03.07.2010
Krawiec Paweł i Mojsiej Justyna  03.07.2010

Urodzenia
Marek Halina  Wyszynki 30.04.2010
Flisiak Hubert  Budzyń  05.05.2010
Wełnitz Gabriel  Ostrówki  13.05.2010
Bartoszak Roksana  Dziewoklucz 14.05.2010
Górna Oliwia  Budzyń  20.05.2010
Piotr Filip  Wyszyny  21.05.2010
Młynarczyk Zofia  Podstolice 21.05.2010
Sell Aleksander  Budzyń  27.05.2010

Zgony
Grodzka Teresa Budzyń            ur.11.11.1932  zm. 10.06.2010
Błażej Zdzisław Prosna            ur.22.03.1967  zm. 12.06.2010
Śleboda Zbigniew Budzyń            ur.12.07.1963  zm. 10.06.2010
Grzybek Marianna Podstolice          ur.21.01.1920  zm. 16.06.2010
Mąka Monika Wyszyny            ur.29.03.1932  zm. 16.06.2010
Kliwicka Maria Nowe Brzeźno   ur.12.07.1925  zm. 18.06.2010
Boguń Eugenia Wyszynki           ur.25.08.1928  zm. 28.06.2010
Borowiec Krystyna Budzyń             ur.22.02.1962  zm. 28.06.2010

Od kilku lat Polska jest pełno-
prawnym członkiem Unii Euro-
pejskiej. Wszyscy możemy się 
czuć teraz w pełni Europejczyka-
mi. W zjednoczonej Europie nie-
zmiernie ważne jest jednak za-
chowanie tożsamości narodowej. 
Służy temu między innymi kształ-
cenie poczucia dumy z przynależ-
ności nie tylko do „dużej”, ale i 
także „małej” ojczyzny, czyli Wiel-
kopolski. Od kilkunastu już lat waż-
ną rolę w systemie nauki szkolnej 
pełni edukacja regionalna. Jej cele 
to poznanie najbliższego środowi-
ska, specyfiki swojego regionu i 
jego kultury oraz kształtowanie toż-
samości narodowej w aspekcie toż-
samości regionalnej. Cele te można 
realizować na wiele sposobów. Jed-
nym z najlepszych jest połączenie 
nauki z zabawą i rywalizacją. Takie 
możliwości daje Konkurs Wiedzy o 

Wielkopolsce, nad którym patronat 
sprawuje Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego. 16 czerwca w 
Gołańczy miało miejsce uroczyste 
podsumowanie już XIV edycji tego 
konkursu.
Od wielu lat uczestniczą w nim 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. T. Kotarbińskiego w Budzy-
niu. Dzięki udziałowi w Konkursie 
Wiedzy o Wielkopolsce uczniowie 
poszerzają swą wiedzą i kształtują 
poczucie związku z naszą „małą 
ojczyzną”. Z roku na rok ten udział 
jest coraz bardziej owocny. Am-
bicja, wiedza i zaangażowanie 
uczniów podstawówki pozwala im 
osiągnąć coraz lepsze wyniki. Po-
twierdzeniem tego był finał tego-
rocznej XIV edycji konkursu, który 
odbył się 10 maja. Zakwalifikowało 
się do niego czterech uczniów z SP 
Budzyń. W finale zaprezentowali 

się bardzo dobrze, bowiem laure-
atami zostali: Lidia Paszkiewicz 
i Krystian Ślesiński (ex-aequo I 
miejsce w województwie w kate-
gorii kl. IV), Filip Kołodziejczyk 
(II miejsce w kat. klas V) i Julia 
Wróblewska (III miejsce w kat. 
klas VI).
W ostatnich ośmiu latach ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Bu-
dzyniu aż 23-krotnie zdobywali 
tytuł laureata Konkursu Wiedzy o 
Wielkopolsce, do którego dosko-
nale przygotowuje ich nauczyciel 
historii Dariusz Dudziak. Nie jest 
to łatwe, gdyż do finału docierają 
najlepsi spośród tysięcy uczestni-
ków konkursu.
Konkurs odbywa się corocznie w 
czterech etapach. Uczniowie rywa-
lizują w sześciu kategoriach wieko-
wych (kl. IV – VI szkół podstawo-
wych oraz I – III gimnazjów). Do 

tegorocznej edycji przystąpiło 5104 
uczniów z 363 szkół. Do etapu 
powiatowego zakwalifikowało się 
2084. W etapie rejonowym uczest-
niczyło już tylko 642 uczniów. W 
finale, do którego zakwalifikowało 
się 241 uczestników konkursu, by 
zostać laureatem, należało w teście 
zdobyć 90% możliwych do uzy-
skania punktów. By to jednak osią-
gnąć, należało wykazać się wręcz 
olbrzymią wiedzą o historii, zabyt-
kach, słynnych postaciach, kulturze 
i gwarze naszego regionu. Ta wie-
dza z pewnością zaprocentuje pod-
czas dalszej edukacji. Ostatecznie 
181 uczniów zdobyło tytuł laureata 
konkursu, wśród nich czworo z bu-
dzyńskiej szkoły podstawowej.
16 czerwca w Gołańczy odbyła się 
uroczystość podsumowania kon-
kursu i wręczenia nagród laure-
atom. Laureatom nagrody wręczali 
przedstawiciele wojewódzkich i 
powiatowych władz samorządo-
wych i poznańskiego kuratorium 
oświaty.

Szkolniak

Kancelaria 
Adwokacka

adwokat

Mariusz Matysiak
Filia : ul. Przemysłowa 16

64-840 Budzyń
Tel. 63-857-656

e-mail: mariuszmat@interia.pl
dyżury: wtorek , środa

od 16.00 do 19.00
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Dnia 27 czerwca 2010 r. odbył 
się Drużynowy Letni Turniej 
„Bośka – Kop” o puchar Dyrek-
tora GOK w Budzyniu.
Zwycięzcą została drużyna „Sło-
neczni” - w składzie: Fiedorowicz 
R., Mulik St., Wiza M. i Przyby-
szewski R.Wynik zwycięzców 
1354 pkt.
Kolejne miejsca zajęli: 
2. miejsce „Budzyń II” 
wynik 1331 pkt.

3. miejsce „Łokietek”  
wynik 1299 pkt.
4. miejsce „Budzyń I”  
wynik 1121 pkt.
Organizatorzy składają serdecz-
ne podziękowania dyrektorowi 
GOK Markowi Bocheńskiemu, 
Mirosławie Wojczyńskiej, Woj-
ciechowi Wierzbińskiemu oraz 
Andrzejowi Łukaszewskiemu za 
sprawne przeprowadzenie Tur-
nieju. 

Już krok za krokiem zbliżamy 
się do lata. A jak najlepiej za-
czarować słońce by nas rozgrze-
wało? Oczywiście piosenką! Być 
może szamankami lata okażą się 
wokalistki ze Studia Piosenki 
GOK w Budzyniu , które wraz 
z opiekunką – panią Krystyną 
Świniarską rozpoczęły festiwa-
lową podróż po kraju. 
Na Ogólnopolskim Przeglądzie 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżo-
wej w Kaczorach  w kategorii gim-
nazjalnej  i licealnej  III miejsce na 
podium wyśpiewała Agata Rem-
bacz, a wyróżnienie przypadło w  
udziale Paulinie Mścisz za  piosen-
kę o tajemniczym tytule „Angelo”.
W Drezdenku  wokalistki poje-
chały bronić zdobytych w zeszłym 
roku laurów. Złota Sosna  o, którą 
walczą uczestnicy tego festiwalu 
ponownie trafiła do Budzynia ! 
Zdobyła ją Weronika Mścisz wy-

konując przejmująco „Niewidzial-
ną dłoń” , na wyróżnienia zapra-
cowały także: Kamila Górna oraz 
coraz więcej widoczna, a przede 
wszystkim słyszalna  - Michalina 
Nowak.
Ważnym przystankiem okazał się 
Poznań. To tu na  Ogólnopolskim 
Przeglądzie Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej, w mieście woje-
wódzkim, złoto w najstarszej kate-
gorii zdobyła dobrze nam już zna-
na Paulina  Mścisz, a jej kuzynka 
Weronika Mścisz również uzyska-
ła I miejsce w kategorii średniej 
za utwór  „Nadzieja”. Pośród naj-
młodszych III miejsce wywalczyła 
Kamilka Górna, a na wyróżnienie 
zapracowała Wiktoria Holka. 
Gratulujemy wygranych dziew-
czyny!

Instruktor GOK  w Budzyniu 
- Honorata Struzik

27 czerwca w dziennym Domu Po-
mocy Społecznej przy ul. Lipowej 
w Budzyniu, z inicjatywy malarki 
pani Janiny Sługockiej – Janusz 
dzięki uprzejmości Wójta Gminy 
Budzyń pana Marcina Sokołow-
skiego, przy współudziale Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Budzyniu 
oraz Stowarzyszenie Plastyków, 
zorganizowano spotkanie inau-
gurujące plener malarski, zaś od 
poniedziałku do piątku (28.06. – 
02.07.2010 r.) artyści – malarze, 
zrzeszeni w Stowarzyszeniu Pla-
styków prowadzili warsztaty plene-
rowe. Dzięki nim można było po-

Po raz kolejny w Budzyniu 

Warsztaty malarskie

znać tajniki wiedzy malarskiej oraz 
wypróbować swoje umiejętności 
artystyczne pod okiem fachowców. 
Była to świetna okazja zwłaszcza 
dla dzieci i młodzieży, by zapoznać 
się z procesem tworzenia, a także 
dla wszystkich dorosłych, którym 
bliska sercu jest sztuka. 
Finałem warsztatów było spotka-
nie na Rynku w Budzyniu, które 
zorganizowane zostało w sobotę 
(03.07.2010r.) na gdzie od godziny 
10 mieszkańcy Budzynia mogli po-
dziwiać wystawione na widok pu-
bliczny prace wykonane w czasie 
pleneru. 

W ciepłe i słoneczne popołudnie 
27 czerwca 2010 roku na boisku 
sportowym w Ostrówkach odbyły 
się mecze finałowe Pucharowych 
Mistrzostw Gminy w Piłce Nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Budzyń.
Organizatorami Mistrzostw byli: 
Wójt Gminy Budzyń, Gminne Zrze-
szenie LZS w Budzyniu oraz sołec-
twa.
Gośćmi ostatniej finałowej kolejki 
byli: wicestarosta chodzieski, Prze-
wodniczący Rady Powiatowej LZS 
w Chodzieży pan Julian Hermasz-
czuk, w imieniu wójta – członek 
Rady Powiatu pan Piotr Jankowski, 
sołtys wsi Ostrówki pan Kazimierz 
Kędzierski, radny Gminnej Rady 
pan Wojciech Szejner oraz aktyw 
Rady Gminnej Zrzeszenia LZS w 
Budzyniu. 
W całych Mistrzostwach udział bra-
ło 7 drużyn piłkarskich które rozgry-
wały swe mecze na trzech boiskach 
w Kąkolewicach, Podstolicach i 
Ostrówkach.
Po zaciętej ale sportowej grze w 
rywalizacji o mistrzostwo Gminy, 

ponownie pierwsze miejsce zajęła 
drużyna LZS Ostrówki. Drużyna ta 
zdobywając po raz trzeci to trofeum 
otrzymała z rąk pana Piotra Jankow-
skiego na własność. 
Wicemistrzostwo zdobyła drużyna 
LZS Podstolice, trzecie miejsce – 
LZS Prosna /Sokołowo  pozostałe 
miejsca w kolejności zajęły drużyny 
: LZS Dziewoklucz, LZS Grabów-
ka, LZS Bukowiec i LZS Kąkole-
wice.
Najlepszym strzelcem został zawod-
nik LZS Ostrówki Piotr Hadała.
Puchary zwycięskim drużynom 
wręczyli goście Mistrzostw.
Zwycięska drużyna będzie repre-
zentować Gminę Budzyń w Powia-
towych Mistrzostwach Piłki Nożnej 
o Puchar Starosty Chodzieskiego. 
Życzymy im zwycięstw i zdobytych 
bramek. 
Wszystkim zaangażowanym w po-
moc w przeprowadzeniu Pucharo-
wych Mistrzostw Gminy serdecznie 
dziękujemy. 

Rada Gminna
Zrzeszenia LZS w Budzyniu 

O Puchar Wójta Gminy

Finał rozgrywek 

Letni Turniej Bośka-Kop

Co w duszy gra...
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Zakończył się rok szkolny. 
Zaczynają się upragnione wa-
kacje. To odpowiednia chwila, 
aby przypomnieć co ważnego 
wydarzyło się w tym roku w 
Szkole Podstawowej w Wyszy-
nach. 
W ramach cyklu „Spotkania z 
kulturą”, przygotowanego przez 
artystów z Wielkopolskiego 
Biura Koncertowego, uczniowie 
mieli okazję poznać tzw. złote 
instrumenty, zobaczyć baletnice i 
poznać kulisy baletu, poznać róż-
ne formy muzyczne oraz odbyć 
muzyczną podróż dookoła świa-
ta. Odbył się też spektakl profi-
laktyczny w wykonaniu aktorów 
z Karkowa pt. „Siła przyjaźni”, 
a dla młodszych widzów przed-
stawienie pt. „Doktor Dolittle”. 
Starsi uczniowie naszej szkoły 
zostali zaproszeni do Gimnazjum 
w Budzyniu na pokaz pt. „Tajni-
ki aerodynamiki”, prezentowany 
przez fizyków z Centrum Nauki 
„Kopernik” z Warszawy. Miło-
śnicy teatru mogli też obejrzeć 
spektakl w poznańskim Teatrze 
Muzycznym pt. „Ania z Zielo-
nego Wzgórza”, a w ChDK ada-
ptację „Kopciuszka” ( klasy I i 
II), i „Sposobu na Alcybiadesa” 
( klasy IV-VI). Zorganizowali-
śmy też kilka wyjazdów do kin w 
Poznaniu i pile („Wielka podróż 
małego żółwia „ 5D, „Opowieść 
wigilijna”, „Renifer Niko ratuje 
święta”, „Disco Robaczki”).
W szkole odbywały się też apele 
okolicznościowe z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, Święta Od-
zyskania Niepodległości, Świąt 
Bożego Narodzenia oraz 3 Maja. 
Wesoło i radośnie po ślubowaniu 
zostali uroczyście pasowani na 
ucznia, a w maju w Bibliotece 
Publicznej na czytelnika, gdzie 
dzieci otrzymały też certyfikat 
czytelnika oraz książeczkę w 
prezencie. Klasa VIa pod opie-
ką p. Magdaleny Geisler przed-
stawiła piękny montaż słowno 
– muzyczny na motywach „Ma-
łego Księcia” pt. „W ogrodzie 
radości”. Uczniowie zaprezento-
wali go też w Domu Kultury w 
Budzyniu oraz w bukowieckim 
kościele. Braliśmy też udział w 
akcji „Góra Grosza” w której 
zbieraliśmy drobne pieniądze na 

Szkoła Podstawowa  w Wyszynach 

Podsumowanie roku szkolnego 2009/2010
rzecz domów dziecka. Pod pa-
tronatem Pilskiego Banku Żyw-
ności zorganizowaliśmy zbiórkę 
żywności. Wzięliśmy też udział 
w kolejnym finale Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. 
Jak co roku sprzątaliśmy świat. 
Położyliśmy duży nacisk na roz-
wój świadomości ekologicznej. 
Zwracaliśmy szczególną uwagę 
na segregację śmieci i możliwo-
ści powtórnego ich wykorzysta-
nia. Klasa V wraz z rodzicami 
brała udział w ogólnopolskim 
programie „Każde dziecko wie 
co zrobić z ZSEE”. 
Wielu uczniów wzięło udział w 
różnych konkursach. Odbył się 
Alfik humanistyczny i matema-
tyczny, Wojewódzki Konkurs 
Humanistyczny ( w etapie rejo-
nowym w Czarnkowie zaprezen-
towali się: Danuta Odor, Alek-
sandra Bruch, Paulina Ludowicz 
i Dawid Szymkowiak). Do etapu 
rejonowego Wojewódzkiego 
Konkursu Matematyczno – Przy-
rodniczego zakwalifikowała się 
Danuta Odor. Odbyło się tez 
wiele szkolnych konkursów. W 
nawiązaniu do Hallowen – kon-
kurs na najpiękniejszy dyniowy 
lampion, wiosną -  Spring Com-
petition. Dzieci mogły popisać 
się znajomości roślin w konkur-
sie „Rośliny chronione w Pol-
sce”. Odbył się także ogólnopol-
ski konkurs język niemieckiego 
MIX 2010, w którym wysokie 
miejsca zajęli: z kl. VI Weroni-
ka Pielach, Justyna Pankau ( 19 
miejsce w Polsce), z kl. V Ra-
dosław Kulikowski ( 20 miejsce 
w Polsce), z kl. IV Olga Ciba ( 
28 miejsce w Polsce). Ponadto 
uczniowie  chętnie uczestniczyli 
w pozaszkolnych konkursach. 
„Jesienna Zaduma” konkurs 
recytatorski organizowany w 
Domu Kultury w Budzyniu przy-
ciągnął też naszych młodych 
artystów. Pierwsze miejsce w 
swojej grupie wiekowej zdobyła 
Danuta Odor. Jesienią biegacze 
przełajowi wzięli udział w za-
wodach w Kąkolewicach. Bar-
dzo dobre wyniki nasi uczniowie  
uzyskali na Mistrzostwach Wo-
jewódzkich w indywidualnych 
biegach przełajowych w Solcu 
Wielkopolskim: Wanessa Ma-

jewska III miejsce, a Szymon 
Ciba IV miejsce. Biegacze mogli 
też spróbować swych sił w Biegu 
Grzymalitów. Na szczeblu po-
wiatu nasi piłkarze wzięli udział 
w Turnieju mini piłki nożnej. W 
kwietniu najlepsi strażacy (A. 
Bruch, D. Odor, C. Hejle) wyka-
zali się wiadomościami i umie-
jętnościami w Konkursie Wiedzy 
Pożarnej. Do etapu rejonowego 
tego konkursu zakwalifikowała 
się Aleksandra Bruch. Następnie 
odbył się Turniej Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego, w któ-
rym nasza drużyna (P. Ludowicz, 
R. Kulikowski, K. Wiese) zdoby-
la 7 miejsce. W czerwcu drużyna 
w składzie A. Bruch, C.Hejle, 
D. Kisiel, D. Szymkowiak wy-
startowała w XI Powiatowym 
Turnieju Wiedzy Prewencyjnej. 
W konkursie zorganizowanym 
przez Sanepid „Palić, nie palić” 
– oto jest pytanie” w którym na-
leżało ułożyć wiersz wskazujący 
szkodliwość palenia wyróżnienie 
otrzymała Wiktoria Polowa z 
klasy V. 
Przedstawiciele Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Enea prze-
prowadzili spotkanie z pierwszo-
klasistami na temat „bezpieczny 
prąd – bezpieczny dom”. Dzieci 
wzięły też udział w konkursie 
plastycznym. Wyróżnieni (San-
dra Kędziora, Karina Wawrzy-
niak, Emilia Olejniczak i Woj-
ciech Rezner) odebrali nagrody 
w Chodzieży. Odbyły się także 
inne konkursy plastyczne o te-
matyce pożarniczej, prewencyj-
nej, dotyczące zdrowego odży-

wiania oraz oszczędzania w SKO. 
Przed feriami zimowymi nasza 
szkoła, jako jedyna w powiecie, 
została wytypowana do udziału w 
programie ”Słońce na drodze”. W 
ramach tego programu uczniowie 
klas I – III otrzymali od policjan-
tów z KPP Chodzież kamizelki 
odblaskowe. Miało to na celu 
poprawienie bezpieczeństwa naj-
młodszych na drogach. 
Uczniowie klasy III ukończyli 
kurs pływania, wszyscy otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy. Kolejny 
kurs rozpoczęła klasa II.
W ramach programu „Kapitał 
Ludzki” dzieci brały udział w 
wielu zajęciach wyrównawczych, 
korekcyjnych i kołach zaintere-
sowań. Zespół szkolnych dzien-
nikarzy wydawał szkolną gazetkę 
„Wokół nas”.
Warto wspomnieć też o wyciecz-
kach, które odbyły się pod koniec 
roku szkolnego. Najpierw dzieci 
zwiedziły Kraków oraz okolice 
Kielc i Góry Świętokrzyskie, a 
celem drugiej wycieczki był Wro-
cław. Mamy nadzieję, że wrażenia 
z tych podróży pozostaną na długo 
w ich pamięci. 
Rok szkolny 2009/2010 zakończył 
się uroczystym apelem przygoto-
wanym przez klasę III. Absolwen-
ci także przygotowali program ar-
tystyczny ostatni w ich wykonaniu 
w murach naszej szkoły. Najlepsi 
uczniowie otrzymali nagrody, 
wyróżnienia oraz stypendia, a ich 
rodzice listy gratulacyjne oraz po-
dziękowania. W miłej atmosferze 
pożegnaliśmy kolejny rok szkolny. 

Magdalena Olczak  
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Biblioteka Publiczna w Budzyniu 

„Lato artystyczne”
Czym zatem jest „Lato artystycz-
ne”? 
Jest to impreza o charakterze kul-
turalno  – edukacyjnym, mająca 
na celu promocję twórczości arty-
stycznej w dosłownym tego słowa 
znaczeniu. Od rzeźby, poprzez ma-
larstwo, fotografię, muzykę, film, te-
atr do literatury. „Lato artystyczne” 
ma pokazać nam dzieło sztuki, która 
stanowi  rdzeń kręgowy   kultury, 
codzienności i przynależności do 
tego świata, do Ojczyzny i tej dużej i 
małej – w zaciszu domowym. 
Poprzez różne formy działalności: 
spotkania autorskie, warsztaty, kon-
kursy, koncerty chcemy prezentować 
twórczość  artystów regionalnych 
– mówi pomysłodawczyni imprezy  
pani Maria Ganclerz – chcielibyśmy 
dotrzeć do jak najszerszego grona 

odbiorców, głównie dzieci i mło-
dzieży by zaprezentować im sztukę 
u podstaw, od pierwszych chwil two-
rzenia.
Taka forma kontaktu z ekspresją 
twórczą z pewnością ma szansę roz-
winąć głębsze zainteresowania  u 
młodzieży, a tym samym pozwala 
popularyzować bibliotekę i czy-
telnictwo. Poza tym jest to świetna 
okazja do wspólnej zabawy, któ-
ra ma wymiar edukacyjny - daje 
uczestnikom okazję na bezpośredni 
kontakt  z twórcami – artystami, 
a twórcom – amatorom pozwala 
zaprezentować swoje małe, ukryte 
dzieła.
W tym roku „Lato artystyczne” zo-

stało ograniczone do jednego dnia, 
w kolejnych latach będzie zdecydo-
wanie szerszym projektem obejmu-
jącym złożone zadania. 
W godzinach przedpołudniowych 
wszyscy zaproszeni, honorowi go-
ście – literaci mieli spotkania autor-
skie z uczniami szkoły podstawo-
wej. 
Zwieńczeniem dnia była gala, na 
którą przybyli  m in. przedstawiciele 
lokalnych władz, uczniowie gimna-
zjum z opiekunami a przede wszyst-
kim szanowni  literaci. 
Uroczyście i z ogromną przyjemno-
ścią powitano trójkę artystów, a byli 
to :
Lech Konopiński – polski poeta, 
satyryk,  twórca widowisk telewi-
zyjnych, a także redaktor „Gazety 
Poznańskiej” i tygodnika satyrycz-

nego „Kaktus” związany „od za-
wsze” z Biblioteką Publiczną i Bu-
dzyniem, a tym samym szczególny 
gość tej uroczystości;
Jolanta  Nowak Węklarowa – po-
godna  i żywiołowa poetka pocho-
dząca z Wągrowca, wielokrotnie 
nagradzana w konkursach literac-
kich o ogólnopolskim zasięgu, za-
przyjaźniona od 20 lat z budzyńską 
biblioteką;
Jerzy  Utkin – debiutujący w Bu-
dzyniu, zafascynowany poezją Gał-
czyńskiego, twórca po wielokroć 
uzdolniony. Pilski poeta, prozaik a 
także dziennikarz. W czasie spotkań 
autorskich odtwarzał muzyczne 
aranżacje swoich wierszy.

ce doświadczenie  i nowy pomysł 
na ciekawą prezentację tego co tuż 
obok, a nam nieznane. Każdego 
roku będzie mu towarzyszyła nowa 
myśl przewodnia ale cel pozostanie 
niezmienny – poznać dzieła sztuki 
tak, by zauważyć, że są najczulszym 
okiem i uchem świata.

Honorata Struzik - instruktor 
GOK w Budzyniu

Goście honorowi zaprezentowa-
li swoją twórczość zgromadzonej 
widowni, która miała okazję usły-
szeć poezję żywego słowa, a także 
poznać kilka zabawnych anegdot z 
życia literatów. W dowód uznania 
poeci otrzymali piękne, pamiątko-
we statuetki ze szkła.  Ponadto galę  
„Lata artystycznego” uświetniła ka-
pela „Kombinatorzy” , która zagrała 
piosenki  z tekstami Lecha Kono-
pińskiego, a całość poprowadził nie-
zawodny jak zawsze konferansjer 
– gawędziarz, wyśmienity satyryk 
budzyński, Mieczysław Góra.
Letni czas nie musi być tylko bez-
produktywnym leniuchowaniem. 
„Lato artystyczne” jest świetną 
alternatywą spędzenia wakacji w 
Budzyniu w atmosferze żywej, 
wszechobecnej sztuki. To inspirują-

Lech Konopiński Jolanta  Nowak WęklarowaJerzy  Utkin

Kapela „Kombinatorzy” zagrała piosenki  z tekstami Lecha Konopińskiego.


