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Biblioteka Publiczna w Budzyniu 

II Lato Artystyczne

Czerwiec już po raz  kolejny upływa w Budzyniu pod znakiem kultu-
ralno - artystycznym. Cykliczne wydarzenie jakim stało się „Lato Arty-
styczne” organizowane przez Bibliotekę Publiczną w Budzyniu  przy-
ciągnęło miłośników kultury z zakątków całej gminy. Jednym z gości 
był Lech Konopiński (powyżej na zdjęciu wraz z p. Marią Ganclerz, 
dyrektor Biblioteki Publicznej w Budzyniu).      więcej - na stronie 9

Średniowieczny festyn w Żoniu 

„Po trzykroć sława!”
Żoń  to niewielka miejscowość położona niedaleko Wągrowca, ot taka 
skromna niepozorna można by pomyśleć jedna z wielu polskich wsi. 
Nic bardziej mylnego. Już po raz III w czerwcowy weekend Żoń po-
wrócił do średniowiecznej świetności. Jednym pociągnięciem miecza, 
rozsianym zapachem ziół, stał się ponownie grodziskiem dumnie poło-
żonym pomiędzy trzema jeziorami.                        więcej - na stronie 6

Boże Ciało to jedno z najważ-
niejszych katolickich świąt. W 
czwartek, 23 czerwca, w proce-
sji Bożego Ciała uczestniczyły 
tłumy mieszkańców gminy. 
Tym razem trasa tegorocznej 
procesji prowadziła  do czterech 
ołtarzy usytuowanych tym razem 
na budzyńskim rynku. Jak każe 
tradycja, ołtarze tradycyjnie przy-
brane były gałązkami brzozy. Pro-
cesję poprowadził ks proboszcz 
Przemysław Prętki w honorowej 

Uroczyste obchody Bożego Ciała 
asyście Turków i Orkiestry dętej.

*   *   *
Pamiątkę ustanowienia Najświęt-
szego Sakramentu obchodzi Ko-
ściół właściwie w Wielki Czwar-
tek. Jednak wówczas Chrystus 
rozpoczyna swoją mękę. Dlatego 
od XIII wieku Kościół obchodzi 
osobne święto Bożego Ciała, aby 
za ten dar niezwykły Chrystusowi 
w odpowiednio uroczysty sposób 
podziękować. 
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Boisko sportowe w Wyszynach 

Finał kolejnej 
inwestycji

Nowe świetlice 
służą mieszkańcom Narodowy Spis 

Powszechny  na finiszu

W czerwcu zakończone zostały 
prace prace budowlane zwią-
zane z powstawaniem budynku 
socjalnego przy boisku sporto-
wym we wsi Wyszyny. Dzięki 
tej inwestycji powstało pełne 
zaplecze z szatniami, pomiesz-
czeniami dla trenerów, magazy-
nem sprzętu, pomieszczeniami 
klubowymi, etc. 
W dniu 11 czerwca 2011r. Wójt 
Gminy Budzyń Marcin Sokołow-
ski dokonał uroczystego otwarcia 
tego budynku socjalnego.  
Koszt tej inwestycji wyniósł ok. 
1 miliona złotych, w tym pra-
ce budowlane stanowiły kwotę 
930 tysięcy złotych. Gmina na 

powyższą inwestycję uzyska-
ła w 2009 roku dofinansowanie 
ze środków unijnych w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w wysokości ok. 380 
tysięcy złotych. Obiekt ten bę-
dzie służył przede wszystkim 
klubowi „Iskra” Wyszyny, która 
bierze udział w rozgrywkach w 
klasie okręgowej. Jednak nie tyl-
ko: będzie mogła z niego korzy-
stać także młodzież szkolna oraz 
inne organizacje sportowe dzia-
łające na terenie gminy. Gene-
ralnym wykonawcą tej inwstycji 
wyłonionym w drodze przetargu 
nieograniczego była firma ZHU 
Sławomir Lisiewicz ze Stróżewa.

W ostatnim czasie zostały ukoń-
czone remonty kapitalne dwóch 
świetlic wiejskich we wsi Grabów-
ka i Dziewoklucz, w ramach tych 
inwestycji ukończono także prace 
związane z zagospodarowaniem 
terenu wokół świetlicy we wsi Ką-
kolewice. 
W wyniku tych prac moderniza-
cyjnych lokalnym społecznościom 
oddano do użytku całkowicie zmo-
dernizowane i  wyposażone obiekty, 

a we wsi Kąkolewice bezpieczny 
plac zabaw, parkingi oraz altana 
ogrodowa. Te obiekty dostępne są dla 
wszystkich do celów rekreacyjnych. 
Ogółem koszt prac wyniósł ok. 600 
tysięcy złotych, z tego dofinansowa-
nie uzyskane ze środków Unii Euro-
pejskiej to kwota 225 tysięcy złotych. 
Wykonanwcą inwestycji była firma  
PUH Zen Dach Zenona Szczurka z 
Budzynia, która została wyłoniona w 
drodze przetargu nieograniczonego. 

Droga Budzyń - Wyszyny

Wkrótce remont
Powiat Chodzieski otrzymał 
dofinansowanie ze źródeł ze-
wnętrznych na kolejną inwe-
stycję  drogową na drogach 
powiatowych, położonych na 
terenie naszej gminy. 
Chodzi o drogę Budzyń – Wy-
szyny. Ogłoszony został przetarg 
na realizację powyższego zada-
nia, wielkość  planowanej pomo-
cy z budżetu państwa to kwota 
blisko 800 tysięcy złotych. W ra-
mach tego zadania wzmocniona 
zostanie droga na całej długości, 
a w miejscowości Prosna zosta-
ną wykonane nowe chodniki i 

zatoki autobusowe wraz z pełną 
infrastrukturą. Położony zostanie 
także nowy dywanik bitumiczny. 
Jest to realizacja usilnych starań 
naszej Gminy o to, aby poprawić 
stan tej drogi, która szczególnie 
po okresie zimowym na pewnych 
odcinkach wygląda jak sito. Jest 
to kolejna inwestycja realizowana 
na terenie naszej miny w ramach 
Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych. W ostat-
nich trzech latach w ramach tego 
programu Gmina Budzyn zreali-
zowała trzy inwestycje, a Powiat 
Chodzieski dwie.  

Informujemy, że w dniu 30 
czerwca 2011 r. zakończył się 
Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań. Jednak-
że w dniach od 1 do 11 lipca 
2011 r. będzie prowadzony 
tzw. spis kontrolny. Spis kon-
trolny zostanie przeprowadzo-

ny wśród losowo wybranych 
mieszkań, w których w czasie 
NSP 2011 było przeprowadzo-
ne badanie. Badanie kontrolne 
zostanie przeprowadzony drogą 
telefoniczną przez ankieterów 
statystycznych.

Podstolice

Okiem fotoreportera

Kolejny budynek kościoła na terenie naszej gminy, tym razem w Pod-
stolicach, przechodzi remont kapitalny poszycia dachowego. Jest to re-
alizacja starań parafii rzymsko-katolickiej z Podstolic która w 2010 roku 
uzyskała dofinansowanie tej inwestycji z UE w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich. Remont dachu pochłonie okolo 130 tysięcy 
złotych, wielkość planowanej pomocy to około 100 tysięcy złotych.  



3

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Kolejne świetlice

Do remontu

Modernizacja 
gminnych dróg

W maju rozstrzygnięte zostały 
dwa kolejne przetargi na re-
monty kapitalne świetlic wiej-
skich. Pierwszy z nich dotyczył 
remontu kapitalnego świetlicy 
we wsi Prosna, spśród 10 złożo-
nych ofert wyłoniono zwycięzcę 
przetargu, którym została firma 
ARTBUD Roboty Ogólnobudow-
lane Artur Przybylski z Poznania. 
Wartość robot zaplanowana na 
kwotę ok. 660 tysięcy złotych. 
Na powyższe zadanie gmina uzy-
skała dofinansowanie ze środków 
unijnych w ramach Progranu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
wysokości ok. 400 tysięcy zło-
tych. Planowany termin zakoń-
czenia zadania - druga połowa 
roku 2012. 
Drugi z przetargów dotyczył re-
montu kapitalnego budynku byłej 

szkoly podstawowej w Bukowcu, 
który zostanie zaadaptowany na 
świetlicę wiejską w tej miejsco-
wości. Spośrod 16 złożonych 
ofert zwycięzcą przetargu okaza-
ła się ponownie fima ARTBUD z 
Poznania. Wartość planowanych 
nakładów na inwestycję to 800 
tysięcy złotych, w tym zaplano-
wano dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej w kwocie ok. 
460 tysięcy złotych. Finał prac 
planowany jest na drugą połowę 
roku 2012. 
Powyższe zadania, które wchodzą 
w etap realizacji, to konsekwencja 
usilnych starań Gminy o powyż-
sze środki w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Jest to druga edycja tego progra-
mu z roku 2010. 

W maju rozstrzygnięto przetarg na budowę drogi na Osiedlu Kwiato-
wym, etap II. W wyniku prac powstanie droga wraz z chodnikami i 
kanalizacją deszczową na odcinku o długości ponad 400 m. Wykonaw-
cą prac wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma 
PUW Bimex z Rogoźna. Wartość planowanych nakładow sięga kwoty 
ok. 500 tysięcy złotych. Planowany termin zakończenia tych prac nasta-
pi jeszcze w roku bieżącym. 

Zakończona została kolejna inwestycja drogowa na terenie naszej gmi-
ny: budowa drogi osiedlowej na Osiedlu Zielonym w Budzyniu. Prace 
te rozpoczęły się w drugiej połowie roku ubiegłego. Wykonawcą prac 
była firma DROG-BUD p. Szczęsnowica z Piły. W wyniku inwestycji 
powstała droga o długości ok. 800 metrów bieżących. Powierzchnia 
jezdni wynosi 5300 m kw., a chodników i zjazdów 2.200 m kw. 

Konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś”

Podpisanie umów

Budzyń

Okiem fotoreportera

W czerwcu pani Skarbnik Gmi-
ny oraz Wójt wzięli udział w 
uroczystym podpisaniu umów 
związanych z udziałem naszej 
Gminy w wojewódzkim kon-
kursie „Pięknieje wielkopolska 
wieś”. 
Miło nam donieść, że gmina Bu-
dzyń uzyskała dofinansowanie 
dla dwóch projektów złożonych 
w ramach tego projektu w roku 
ubiegłym, tj. zagospodarowanie 

stawu wiejskiego położonego 
we wsi Sokołowo Budzyńskie, 
oraz zagospodarowanie parku 
wiejskiego we wsi Nowe Brzeź-
no. W imieniu gminy umowę na 
dofinansowanie tych projektóew 
podpisał Wójy oraz pani Skarbnik 
Gminy. Dofinansowanie uzyskało 
50 projektów z terenu Wielkopol-
ski, na 150 złożonych. Realizacja 
prac jeszcze w tym roku, po prze-
prowadzeniu pełnych procedur 
przetargowych.  

Trzy miesiące trwały prace 
związane z modernizacją gmin-
nych dróg. Polegały one na 
równaniu, ubijaniiu i częścio-
wym utwardzaniu dróg na tere-

nie gminy. W ramach tego zada-
nia wywieziono na drogi gminne 
ponad 2 tysiące ton gruzu. War-
tość tych prac przekroczyła ok. 
150 tysięcy złotych. 

Zaproszenie na Dożynki Powiatowe 
4 września na stadionie klubu BKS „Kłos” w Budzyniu zostaną 
zorganizowane Powiatowe Dożynki. Zapraszamy na nie wszyst-
kich mieszkańców naszej gminy. Szczegółowy program Dożynek 
zostanie opublikowany na plakatach.  

Budzyń

Okiem fotoreportera
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Wyszyny

Okiem fotoreportera

Zdjęcie przedstawia stan zaawansowania prac przy budowie oczysz-
czalni ścieków we wsi Wyszyny, realizowanych przy udziale środków 
unijnych. 

Pamięć o wydarzeniach po-
wstańczych w Wielkopolsce 
oraz dzieje rodzimej budzyń-
skiej ziemi są treścią spotkań 
Towarzystwa Pamięci Powsta-
nia Wielkopolskiego, które 
funkcjonuje przy Gimnazjum, 
a spotkania odbywają się w 
sali muzealnej. 
Dnia 6 czerwca 2011 roku za 
swoją działalność upamiętnia-
jącą historię naszego regionu 
uhonorowani zostali Odznaką za 
Zasługi dla Związku Kombatan-
tów Rzeczypospolitej Polskiej i 

Za działalność na rzecz historii i regionu

Dostrzeżeni i wyróżnieni
Byłych Więźniów Politycznych 
- Bogdan Łasecki - Przewodni-
czący Rady Gminy, Stanisław 
Krumplewski - Dyrektor Szko-
ły Podstawowej im. Tadeusza 
Kotarbińskiego oraz Dariusz 
Dudziak - nauczyciel historii w 
szkole podstawowej. Wszystkim 
nagrodzonym gratulujemy osią-
gnięć o wymiarze patriotycz-
nym i życzymy dalszej pracy 
na niwie pamięci o naszej prze-
szłości dla społeczeństwa naszej 
gminy.

H.D.

W niedzielę, 5 czerwca 2011 r. Budzyńska Orkiestra Dęta zagrała na 
Starym Rynku w Poznaniu. Koncert odbył się w ramach tradycyjnego 
Jarmarku Świętojańskiego. Pogoda dopisała jak i również występ na-
szej Orkiestry cieszył się dużym zainteresowaniem.

Świetlica wiejska w Dziewokluczu

Uroczyste otwarcie
10 czerwca 2011 r. w miejscowości 
Dziewoklucz dokonano uroczy-
stego otwarcia wyremontowanej 
świetlicy wiejskiej. 
Otwarcia dokonał Wójt Gminy 
Budzyń Marcin Sokołowski wraz 
z Przewodniczącym Rady Gminy  
Bogdanem Łaseckim i Sołtysem 
wsi panią Marzeną Walczak. Re-
mont świetlicy wykonany został w 
ramach zadania pn. „Zwiększenie 

atrakcyjnosci wsi: Grabówka, Dzie-
woklucz, Kąkolewice, przebudowa 
świetlic wiejskich wraz z najbliż-
szym otoczeniem”.  
Wykonawcą wyłonionym w przetar-
gu była firma P.U.H. ZEN-DACH 
Zenon Szczurek z Budzynia, nato-
miast koszt całego zadania wyniósł 
blisko 550 tys. zł. z czego część była 
finansowana ze środków Unii Euro-
pejskiej.

Na Jarmarku Świętojańskim w Poznaniu

Zagrała nasza Orkiestra
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W ostatnich dniach rozpoczęły się intensywne prace związane z re-
alizacją kolejnej  inwestycji drogowej na terenie naszej gminy, czyli 
przebudową części ulicy Przemysłowej,  drogi wzdłuż osiedla Zielo-
nego i części ulicy Rogozińskiej. Wykonawcą tych prac, wyłonionym 
w drodze przetargu nieograniczonego, jest jest firma Pol- Dróg z Piły. 
Planowana wartość robót to kwota 2 miliony 400 tysięcy złotych, z tego 
dofinansowanie tego zadania ze środków budżetu państwa to kwota 1 
milion 200 tysięcy złotych.  

Budzyń

Okiem fotoreportera

W programie uroczystości  bu-
dzyńska  publiczność  wysłuchała  
krótkiego wykładu
 wzbogaconego prezentacją mul-
timedialną pt. „Naród i kultura 
żydowska na ziemiach polskich”, 
wykonaną przez uczennice na-
szego  gimnazjum: Martynę No-
wicką, Annę Tadeusz oraz Julię 
Wróblewską. Wokalistki  z Domu 
Kultury w Budzyniu  Paulina 
Mścisz i Estera Pytel  zaprezen-
towały utwory o tematyce żydow-
skiej.  Muzyczna  Grupa Shalom  
bawiła publiczność utworami 
klezmerskimi, które przekazywa-
ły  nastrój zabawy  jaki i zadumy 
właściwy kulturze żydowskiej. 

VIII Dni Kultury Żydowskiej i Izraelskiej

Shalom w Gimnazjum

Bractwo Kurkowe w Budzyniu

Królewskie strzelanie

Dni Kultury Żydowskiej i Izraelskiej w Wielkopolsce odbywają 
się już po raz ósmy. Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich 
w Budzyniu  oraz Dom Kultury w Budzyniu były organizatorami 
spotkania z  pieśnią i humorem żydowskim. 
Gości przybyłych w dniu 20 czerwca 2011r., Bogusław Łowiński, 
organizator Dni powitał hebrajskim słowem Shalom ,  które ozna-
cza  pokój. Wydarzenie  to skierowane jest  przede wszystkim do 
tych, którzy chcą pogłębiać swoje wiadomości o Żydach i przy-
czynić się  do szerzenia tolerancji między kulturami i wyznaniami 
religijnymi.

W sobotę, 11 czerwca, na terenie strzelnicy brackiej Bractwa Kur-
kowego w Budzyniu zorganizowano tradycyjne, doroczne strzela-
nie zielonoświątkowe o tytuł Królowej i Króla Kurkowego. 
Tym razem tytuł ten wywalczyl brat Marian Wróblewski (strzelił 9), i 
to on przez najbliższy rok będzie pełnił obowiązku Króla Kurkowego. 
Równolegle przeprowadzono turniej strzelecki dla sióstr kurkowych.  
Celnym okiem popisała się Arleta Bielecka i to ona pełnić będzie obo-
wiązki Królowej. 
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Żoń  to niewielka miejscowość 
położona niedaleko Wągrow-
ca, ot taka skromna niepozorna 
można by pomyśleć jedna z wielu 
polskich wsi. Nic bardziej mylne-
go. Już po raz III w czerwcowy 
weekend Żoń powrócił do śre-
dniowiecznej świetności. Jednym 
pociągnięciem miecza, rozsianym 
zapachem ziół, stał się ponownie 
grodziskiem dumnie położonym 
pomiędzy trzema jeziorami.
To już III Festyn Rycersko - Arche-

Średniowieczny festyn w Żoniu 

„Po trzykroć sława!”

ologiczny zorganizowany 
przez radnego Margoni-
na - Wojtka Burzyńskiego.  
Dzięki pomysłowości i po-
zytywnej ekspresji instruktor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
- Anny Zaranek, nie zabrakło 
na nim również reprezentan-
tów Gminny Budzyń. Przy-
gotowane przez panią Anię 
centrum słowiańskiej promo-
cji wpisało się w charakter 

festynu i dostarczyło wiele atrakcji 
odwiedzającym Żoń.
 Przekraczając bramy grodu uwodził 
nas zapach chleba - to piekarnia pań-
stwa Eugeniusza i Grażyny Gawry-
chów z Budzynia, przygotowując 
bułki, bułeczki, słodkości, warkocze 
zamieniła się w prehistorycznych 
wypiekaczy chleba. Po tym jak na-
cieszyły się oczy można było skosz-
tować ów chleb z domowym smal-
cem i przepysznymi ogórkami, które 
przygotowała również  budzynianka 

pani Katarzyna Twardowska. 
Swoje produkty z koziego mleka 
do średniowiecza przeniosła także 
firma DANMIS państwa Gramow-
skich. Mleko , różne wariacje serowe 
oraz hojny poczęstunek cieszyły się 
niebywałym powodzeniem wśród 
osób odwiedzających gród. Nie 
mogło również zabraknąć produk-
tów najbardziej pracowitych stwo-

rzeń, które pozwalały 
Słowianom zaznać 
słodyczy - złociste 
miody budzyńskich 
pszczelarzy pana Eu-
geniusza Nochowicza 
oraz państwa Elżbiety 
i Andrzeja Patalasa 
przypomniały nam 
jak zdrowo i słodko 
można czerpać z na-
tury.
Sycąc zmysły smaku 
oraz zapachu można 
było również pobu-
dzić doznania este-
tyczne - swój talent 
przelany na płótno, 

czy też misternie wykonane dzie-
ła z bibuły, papieru prezentowała 
budzyńska artystka  - pani Danu-
ta Gościńska jak zawsze pogodna 
uśmiechnięta.
Prehistoryczny charakter podkreśla-
ły także rekwizyty rdzennie pocho-
dzące z początku XIII wieku, zgro-
madzone w kolekcji państwa Marii i 
Krzysztofa Jabłońskich z Budzynia. 
Aby podkreślić charakter miejsca i 
uczynić je w ten magiczny sposób 
odległe historycznie, pośród biesiad-
ników stoiska gminy Budzyń, hono-
ry gościnności czyniły szlachcianki  
wraz z przybocznymi rycerzami 

- również miałam przyjemność no-
sić zdobioną suknię i poczuć się jak 
dama u boku dzielnego rycerza.
Średniowieczne biesiadowanie 
trwało do późnych godzin nocnych. 
Przygrywał fidel i ciche piszczałki, 
na polanie odpoczywały konie, a 
goście choć przybywali „na chwilę” 
zostawali przy budzyńskim domo-
stwie    o wiele dłużej, czując ciepło i 
sympatię zgromadzonych tam ludzi. 
„PO TRZYKROĆ SŁAWA!” oraz 
gorące podziękowania za pomoc i 
współpracę przy promocji Gminy 
Budzyń na III Festynie Rycersko – 
Archeologicznym w Żoniu dla:
- Grażyna Eugeniusz Gawrych  Pie-
karnia Budzyń
- Firma „AGRO – DANMIS” Gra-
mowscy Sp. J.
- Eugeniusz Nochowicz Budzyń
- Elżbieta Andrzej Patalas Chodzież
- Maria Krzysztof Jabłońscy Budzyń
- Agnieszka Konieczna Kwiaciarnia 
„AGA” ul. Rogozińska 11
- Danuta Gościńska Budzyń
- Lidia Buszkiewicz Budzyń
- Krystyna Tadeusz Kuklińscy Bu-
dzyń
- Katarzyna Twardowska Budzyń
- Honorata Struzik Wyszyny
- Jakub Herfort Wyszyny
- Jerzy Jankowski Budzyń
- Andrzej Łukaszewski Podstolice
- Dorota Wierzbińska Budzyń
- Szymon Owczarzak Budzyń
- Kamil i Herbert Zaranek 
Składa instruktor GOK Budzyń oraz 
organizator stoiska promocyjnego 
Gminy Budzyń                    Anna 
Zaranek.

Honorata Struzik 
Instruktor Gminnego Ośrodka 

Kultury w Budzyniu
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Nasze sukcesy w roku szkolnym 2010 - 2011
Rok szkolny 2010 – 2011 powo-
li dobiega końca. Za kilka dni 
wszyscy uczniowie otrzymają 
świadectwa, a najlepsi stypen-
dia i nagrody. Mijający rok 
szkolny przyniósł wiele suk-
cesów. Uczniowie naszej szko-
ły uczestniczyli w olbrzymiej 
liczbie konkursów i zawodów 
sportowych, wykazywali się 
również w innych dziedzinach. 

Wśród konkursów wiele przy-
niosło znaczące osiągnięcia. W 
XVI edycji ogólnopolskiego 
konkursu „Losy żołnierza i dzie-
je oręża polskiego w latach 1531-
1683. Od Obertyna do Wiednia” 
Filip Kołodziejczyk zwyciężył 
w etapach rejonowym i woje-
wódzkim, i zakwalifikował się 
do finału ogólnopolskiego, gdzie 
zajął 23 miejsce w klasyfikacji 
ogólnej, i jednocześnie 1 miejsce 
w konkurencji „Eksponat muze-
alny”. W XV edycji Konkursu 
Wiedzy o Wielkopolsce Wiktoria 
Anastaziak, Filip Kołodziejczyk 
i Magdalena Słowińska zostali 
laureatami finału wojewódzkie-
go, a wcześniej zwycięsko prze-
szli etapy powiatowy i rejonowy. 
Laureatami etapu powiatowego 
byli również: Joanna Czerwiń-
ska, Mikołaj Serocki i Krystian 
Ślesiński.
Michał Simiński został laure-
atem (2 m.) etapu okręgowego 
Konkursu Przyrodniczego dla 
Uczniów Gimnazjów i Szkół 
Podstawowych „Rośliny i zwie-
rzęta mokradeł” i zakwalifikował 
się do etapu wojewódzkiego, a 
następnie ponadwojewódzkie-
go. Kinga Romanowska zajęła 
3 miejsce w finale okręgowym 
Konkursu Wiedzy Przyrodniczej 
LOP, a wcześniej zwyciężyła w 
I etapie konkursu. Zuzanna Świ-
derska zajęła 3 miejsce w etapie 
powiatowym Ponadpowiatowej 
Olimpiady Ekologicznej subre-
gionu pilskiego.
Dobrze wypadli w etapie rejono-
wym Wojewódzkiego Konkursu 
Humanistycznego Wiktoria Ana-
staziak i Mikołaj Serocki. W fi-
nale międzyszkolnego konkursu 
języka angielskiego w Chodzie-
ży 1 miejsce zajęła Zuzanna Żak. 
Zuzanna Żak zajęła również 3 

miejsce w powiatowym konkur-
sie „Palić, nie palić – oto jest py-
tanie”. Radosław Tokarz został 
wicemistrzem powiatu w IX Po-
wiatowym Konkursie Matema-
tycznym „Mistrz tabliczki mno-
żenia”. Joanna Bucholc zajęła 2 
miejsce, a Grzegorz Michalak 3 
w powiatowym konkursie o tytuł 
Mistrza Ortografii.
Reprezentacja naszej szkoły za-
jęła 1 miejsce podczas zawodów 
powiatowych Turnieju Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego 
oraz 3 miejsce w Powiatowym 
Turnieju Wiedzy Prewencyjnej.
Czas na sukcesy sportowe. Wy-
mieniamy je w kolejności, od 
najbardziej znaczących:
5 m-ce w Mistrzostwach Wiel-
kopolski w piłce ręcznej dziew-
cząt (A. Krajewska, J. Grill, W. 
Mścisz, W. Binert, K. Kozioł, K. 
Mazur, L. Paszkiewicz, N. Szur-
pit, W. Anastaziak, P. Żegała, O. 
Janiszewska, W. Kamińska, K. 
Twardowska).
3 m-ce w Mistrzostwach Wielko-
polski w biegach przełajowych w 
klasyfikacji drużynowej dziew-
cząt (indywidualnie: R. Cilsdorf 

– 19 m-ce, A. Kępka – 34, P. Że-
gała – 37, S. Aniołek – 42).
28. m-ce w Mistrzostwach Wiel-
kopolski w sztafetowych bie-
gach przełajowych (P. Żegała, 
R. Cilsdorf, K. Kozioł, A. Kęp-
ka, A. Krajewska, K. Mazur, A. 
Gruszczyński, P. Kucharski, M. 
Górzny, K. Grill, S. Ziółkowski, 
M. Ceranek).
Awans do Mistrzostw Wielko-
polski w biegach przełajowych: 
A. Gruszczyński, M. Gruszczyń-
ski.
9 m-ce w Finale Rejonu Pilskie-
go w czwórboju lekkoatletycz-
nym dziewcząt (K. Mazur, W. 
Mścisz, R. Cilsdorf, P. Żegała, K. 
Kozioł, A. Krajewska, J. Grill).
3 m-ce w Mistrzostwach Powia-
tu w piłce nożnej chłopców (M. 
Górzny, W. Moskalik, A. Grusz-
czyński, K. Grill, K. Gościński, 
J. Krawiec, M. Cholewiński, M. 
Simiński, P. Kucharski, M. Cera-
nek, M. Nowak).
3 m-ce w Mistrzostwach Powia-
tu w piłce siatkowej dziewcząt 
(A. Krajewska, W. Binert, W. 
Mścisz, J. Grill, K. Mazur, K. 
Kozioł, P. Żegała, W. Kamińska, 

K. Twardowska, D. Adamska).
Międzynarodowy Bieg Grzyma-
litów w Chodzieży:
1. m-ce – P. Żegała – bieg kl. VI 
– V
3. m-ce – R. Cilsdorf – bieg kl. 
VI – V
4. m-ce – J. Burzyńska – bieg kl. 
IV – III
5. m-ce – A. Kępka – bieg kl. VI 
– V
1. m-ce w turnieju piłki siatko-
wej w Niemczynie (A. Krajew-
ska, W. Mścisz, W. Binert, W. 
Anastaziak, K. Mazur).
Tradycją naszej szkoły stało się 
również duże zaangażowanie w 
akcjach charytatywnych. XIX 
edycja Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy przyniosła re-
kordowy wynik zbiórki. Ucznio-
wie uczestniczyli również po raz 
kolejny w akcji „Góra grosza”.
Nasi uczniowie uczestniczyli 
również w akcjach „Sprzątanie 
świata” i Dzień Ziemi oraz w re-
alizacji wielu projektów przyrod-
niczych i ekologicznych jak np. 
Beagle czy Spring Alive.

Szkolniak

296 uczniów z klas I - V uzyskało promocję do klas wyższych, nie uzyskało promocji 5 uczniów z tego trzech 
ma egzamin poprawkowy, 77 ukończyło szkołę (na zdjęciu powyżej). 
Nagrody książkowe w klasch I - III otrzymało 37 uczniów natomiast w klasach IV -VI 23. Świadectwo z wyróż-
nieniem w klasach IV - VI otrzymało 33, stypendia zza wyniki w nauce otrzymało 23, za wyniki w sporcie 18. 
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Wiejski Dom Kultury w Wyszynach

Dzień Dziecka 
3 lipca 2011 r. na stadionie w Bu-
dzyniu odbyła się Powiatowa Wy-
stawa Koni. Otwarcia wystawy 
dokonał Wójt Gminy Budzyń - 
Pan Marcin Sokołowski. 
Tym razem nagrodę publiczności 
zgarnął ogier Harlensky z hodowli 
Stefana Rakoczego. Główna nagro-
da w loterii czyli źrebak trafił do Mi-
chała Krzeszewskiego.
Impreza rozpoczęła się od przejaz-
du korowodu ulicami Budzynia, a 
później na stadionie KS Kłos wy-
ceniano konie w poszczególnych 
kategoriach, premiowano źrebięta, 
zaprezentowano także konie po-
kazowe. Głównym celem imprezy 
było porównanie koni hodowla-

nych, ich jakości, sposobu przygoto-
wania do wystawy oraz prezentacji. 
Wręczenia nagród w trakcie wysta-
wy dokonali Starosta Chodzieski - 
Julian Hermaszczuk oraz wójtowie 
i burmistrzowie z terenu powiatu 
chodzieskiego. Podczas wystawy 
przeprowadzone zostało Premio-
wanie źrebiąt, które przeprowadziła 
komisja w składzie: Jarosław Szy-
moniak - Przewodniczący, Wojciech 
Ganowicz i Dobrochna Olesińska - 
członkowie. 
Przeprowadzono także konkurs w 
powożeniu. Wystawa pomimo nie-
sprzyjającej aury, cieszyła się sporą 
popularnością wśród mieszkańców 
Budzynia.

Powiatowa impreza na stadionie w Budzyniu

Wystawa Koni
1 czerwca to data szczególna i 
wyjątkowa dla każdego dziec-
ka. Z tej właśnie okazji Wiej-
ski Dom Kultury w Wyszynach 
przygotował dla najmłodszych 
popołudnie pełne niespodzia-
nek, gier i zabaw.  
Zawody na wesoło rozpoczęły 
się od malowania kredą w druży-
nach - tematem przewodnim  było 
„Moje ulubione miejsce w Wy-
szynach” - przed Domem Kultury 
zrobiło się kolorowo jak na łące 
pełnej kwiatów., na chodniku po-
jawiały się barwne bloki, tęczowe 
boisko do piłki nożnej i ulubiony 
plac zabaw.
Dzieci zmagały się również w 

konkurencjach sztafetowych tj. 
rzut do celu, bieg w parach, ska-
kanka, do których namówiliśmy 
również obecne mamy. Nie było 
wygranych i przegranych  - li-
czyła się tylko dobra zabawa i 
uśmiech a każdy z uczestników 
otrzymywał garść słodyczy za 
udział w konkurencji. 
Oprawę muzyczną zapewnił nam 
Dj Guncek za co mu serdecznie 
dziękujemy. Najatrakcyjniejsza 
niespodzianka pozostała na ko-
niec - dzieciaki stoczyły bitwę na 
balony wodne, piskom i radości 
nie było końca. 

Honorata Struzik  
instruktor WDK Wyszyny

W niedzielę 26 czerwca 2011 roku 
na boisku sportowym w Podsto-
licach odbyła się ostatnia kolejka 
Pucharowych Mistrzostw Gminy 
w Piłce Nożnej o Puchar Wój-
ta których organizatorami byli: 
Wójt Gminy Budzyń i Gminne 
Zrzeszenie LZS w Budzyniu.
Przy pięknej słonecznej pogodzie i 
miłej sportowej atmosferze odbyła 
się ostatnie trzy spotkania w tych 
mistrzostwach.
Pierwsze spotkanie o Vi VI miejsce 
rozegrały drużyny LZS Podstolice 
i LZS Grabówka. Wynik spotkania 
2:0 i tym samym LZS Podstolice 
zajęło V miejsce a LZS Grabówka 

VI miejsce.
Następne spotkanie o III i IV miej-
sce rozgrywały drużyny LZS Bu-
kowiec i LZS Prosna/Sokołowo. 
Wynik spotkania remisowy 3:3 o 
wyniku spotkania zadecydowały 
rzuty karne 7:6 dla drużyny z LZS 
Bukowiec które zajęła III miejsce 
a IV miejsce pozostało drużynie z 
LZS Prosna/Sokołowo.
Ostatnie spotkanie finałowe o I i II 
miejsce rozgrywały drużyny LZS 
Kąkolewice i LZS Dziewoklucz 
które zakończyło się wynikiem 3:1. 
LZS Kąkolewice zajmując I miej-
sce zdobył Puchar Wójta Gminy 
oraz będzie reprezentować Gminę 

Budzyń na  Powiatowych Mistrzo-
stwach w Piłce Nożnej o Puchar Sta-
rosty Chodzieskiego.
II miejsce zajęła drużyna LZS Dzie-
woklucz której kolejny raz zabrakło 
trochę szczęścia by w końcu wygrać 
ten upragniony Puchar. 
Zwycięzcom i pozostałym druży-

nom puchary i dyplomy pamiątko-
we wręczali : Starosta Chodzieski – 
przewodniczący Powiatowej Rady 
LZS pan Julian Hermaszczuk, Wójt 
Gminy Budzyń pan Marcin Soko-
łowski.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu

Walczyli o Puchar Wójta 

Mistrzostwa Gminy
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Przedszkole Wyszyny

Rodzinny festyn

Czerwiec już po raz  kolejny 
upływa w Budzyniu pod zna-
kiem kulturalno - artystycz-
nym.
Cykliczne wydarzenie jakim 
stało się „Lato Artystyczne” 
organizowane przez Bibliotekę 
Publiczną w Budzyniu  przy-
ciągnęło miłośników kultury z 
zakątków całej gminy.
Już w poniedziałkowy poranek 
13 czerwca  Dom Kultury w 
Wyszynach miał przyjemność 
gościć  Wiolettę Piasecką, która 
w ramach „Lata Artystycznego” 
spotkała się z dziećmi ze Szkoły 
Podstawowej.
Pani Wioletta jest autorką ponad 
40 baśni i bajek dla dzieci, dwóch 
biografii m.in. Hansa Chrystiana 
Andersena i Faustyny Morzyc-
kiej, czterech sztuk teatralnych 
oraz wielu słuchowisk radiowych.
Pisarka odwiedziła także Przed-
szkole Samorządowe w Budzyniu 
- tam również stworzyła wspania-
łą kreację bajkowej wróżki, która 
w magiczny sposób przedstawiła 
maluchom proces powstawania 
książki - od pomysłu do druku.
„Lato Artystyczne” otwiera swo-
je kulturalno - edukacyjne drzwi 
, nie tylko dla najmłodszych. Do 
Szkoły Podstawowej w Budzyniu 
zawitała Zuzanna Przeworska - 
dziennikarka, poetka, wydawca 
literacki a także  prezes Fundacji 
Literackiej im. Agnieszki Bartol. 
To spotkanie miało już dojrzalszy 
charakter i naświetliło młodzieży 
sztukę dziennikarską oraz wy-

Biblioteka Publiczna w Budzyniu 

II Lato Artystyczne
dawniczą.
Kolejny  gość spotkał się z mło-
dzieżą gimnazjalną.  Była to nie 
lada niespodzianka - przybył sam 
Zbigniew Waleryś- aktor obecnie 
grający w Teatrze Polskim w Po-
znaniu, znany budzyńskiej mło-
dzieży już z wielu spotkań. 
Pamiętając o tym, że obchodzi-
my właśnie rok Czesława Miło-
sza - aktor  zaprezentował jego 
twórczość przeplataną wątkami 
biograficznymi.
Najliczniejszą grupę słuchaczy 
na spotkaniu w GOK zebrał Lech 
Konopiński - przybyło ponad 150  
dzieci szkoły podstawowej. Pan 
Konopiński jest znanym satyry-
kiem, poetą, autorem licznych 
tekstów piosenek, laureatem wie-
lu prestiżowych nagród w tym  
tej najważniejszej, przyznawanej 
przez dzieci - Orderu Uśmiechu.
Ukoronowaniem wszystkich spo-

tkań, które odbyły się  pod patro-
natem „Lata Artystycznego” była 
uroczysta gala z udziałem zapro-
szonych gości, młodzieży gimna-
zjalnej oraz gawędziarzem i hu-
morystą  - Mieczysławem Górą, 
w roli konferansjera na czele. 
Literaci zaprezentowali się na 
scenie szeroko zebranej publicz-
ności. Forma była dowolna - Pan 
Waleryś opowiadał aktorskie 

anegdoty z planu a pan Kono-
piński czytał satyryczne wiersze. 
Na scenie pojawiły się także wo-
kalistki ze Studia Piosenki GOK, 
które uświetniły galę swoim śpie-
wem. 
Tradycją jest już również to, iż 
każdy z honorowych gości otrzy-
muje pamiątkową statuetkę „Lata 
Artystycznego” oraz bukiet kwia-
tów. 
Dyrektor Biblioteki Publicznej w 
Budzyniu a zarazem pomysłodawca 
i organizator wydarzenia  - pani Ma-
ria Ganclerz, zapytana o to w jakim 
kierunku zmierza Lata Artystyczne 
odpowiada : „Impreza z roku na rok 
rozwija swoja formę, poszerza spo-
tkania  już nie tylko o te poetyckie  
ale i dziennikarskie, wydawnicze. 
Uczestnikom daje to możliwość po-
znania procesu tworzenia  nie tylko 
jako idei ale również rzemiosła. Po-
mysłów mam jeszcze wiele, jednak 
do czerwca przyszłego roku pozo-
staną one owiane tajemnicą”

Honorata Struzik
instruktor GOK  Budzyń

Na początku czerwca w przedszko-
lu w Wyszynach odbył się festyn 
rodzinny. Spotkanie miało na celu 
zacieśnienie więzi rodzinnych oraz 
to, aby rodzice spędzili wolny czas z 
dzieckiem na wspólnych zabawach. 
Na początku dzieci zaprezentowały 
krótki progam artystyczny z oka-
zji Dnia Mami i Taty. Kolejnym 
punktem były zabawy sprawnościo-
we dla rodziców i dziecka. Jak się 
można było spodziewać wszyscy 

doskonale sie spisali. Było pieczenie 
kiełbasek, malowanie twarzy kolo-
roweymi kredkami. Pragnę w tym 
miejscu podziękować pani Hono-
racie Struzik za pomoc w przepro-
wadzeniu konkurencji oraz naszym 
drogim strażakom za ich nieocenio-
ną pomoc. Wierzę, że spotkanie do-
starczyło wszystkim niezapomnia-
nych wrażeń i pozwoliło rodzicom i 
dzieciom mile spędzić czas.

 Przemysława Kaczmarczyk
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USC BUDZYŃ

Organizujemy również imprezy okolicznościowe, 
szkolenia, dziecięce, kinderbale, catering.

Zajmujemy się również kompleksową obsługą 
imprez plenerowych.

Zapewniamy stoły, ławki, parasole, 
grille, roll-bary.

  
RESTAURACJA & PIZZERIA BARRAKUDA

ul. Łokietka 27, Budzyń
tel. 67 2844 074

czynne: wtorek - niedziela 12 - 22
w poniedziałki - nieczynne

Ponownie otwarta! 
Restauracja Barrakuda
Zapraszamy amatorów dobrej kuchni.

Naszą dewizą jest: 
zawsze świeżo, smacznie i niedrogo.

Małżeństwa
Gołębiowski Maciej i Pauszek Joanna  27.04.2011
Olejniczak Sergiusz i Kowalewska Agnieszka 29.04.2011
Furmann Ireneusz i Żelazowska Sylwia  30.04.2011
Woltmann Rafał i Andrzejczak Kamila  30.04.2011
Dajczak Grzegorz i Zawłocka Marta  07.05.2011
Klepacz Dawid i Gąska Agata  14.05.2011
Kierna Przemysław i Wiśniewska Natalia 14.05.2011
Tomczyk Sławomir i Rabczak Anna  03.06.2011
Barańczak Andrzej i Wawrzyniak Karolina 04.06.2011
Ernst Adrian i Ignaczak Marlena  04.06.2011
Wyka Błażej i Kolasińska Angelika  04.06.2011
Łaciak Tomasz i Świętosławska Beata  04.06.2011
Hoffmann Michał i Maślak Maja  11.06.2011
Nochowicz Paweł i Urbańska Milena  18.06.2011
Maroszek Krystian i Wyka Kamila  18.06.2011
Środa Zbigniew i Redam Maria  24.06.2011
Pokrywka Sebastian i Jankowska Daria  25.06.2011

Urodzenia
Domecki Ksawery  Ostrówki  13.02.2011
Koczorowski Stanisław Budzyń  22.04.2011
Janicki Robert  Budzyń  23.04.2011
Krasnopolski Marcel Budzyń  25.04.2011
Mataczyński Jakub  Budzyń  04.05.2011
Benkowski Igor  Grabówka 05.05.2011
Wawrzyniak Bartłomiej Budzyń  08.05.2011
Kawlewska Alina  Podstolice 09.05.2011
Żuchowska Joanna  Budzyń  11.05.2011
Buszkiewicz Adam  Budzyń  12.05.2011
Knop Igor  Kąkolewice 12.05.2011
Nowak Iga  Grabówka 20.05.2011
Śleboda Oliwia  Budzyń  23.05.2011
Brzana Maksymilian Budzyń  24.05.2011
Krüger Zuzanna  Brzekiniec 25.05.2011
Jeziorowski Kacper  Podstolice 27.05.2011
Janowski Aleks  Budzyń  29.05.2011
Wollherr Adam  Budzyń  10.06.2011
Mierzwa Anita  Wyszynki 13.06.2011
Piochacz Marcelina  Dziewoklucz 17.06.2011
Przywarczak Lena  Wyszyny  18.06.2011

Zgony
Kanke Dawid, Wyszyny       ur.05.06.1995 zgon 02.04.2011
Ludowicz Bogumiła,  Kąkolewice    ur.06.03.1960 zgon 22.04.2011
Lewandowski Kazimierz, Budzyń   ur.02.03.1943 zgon 13.05.2011
Jura Helena, Budzyń      ur.18.05.1933 zgon 16.05.2011
Zimoch Danuta, Budzyń      ur.08.08.1956 zgon 19.05.2011
Buszkiewicz Andrzej, Budzyń      ur.28.12.1960 zgon 22.05.2011
Dąbrowski Michał Wyszyny      ur.10.10.1939 zgon 21.05.2011
Niedbalska Kazimiera, Budzyń   ur.02.01.1915 zgon 28.05.2011
Łasecka Marianna Budzyń      ur.25.07.1927 zgon 08.06.2011
Jóźwiak Kazimiera, Brzekiniec   ur.11.04.1942 zgon 09.06.2011
Kruświcki Stefan Budzyń      ur.21.03.1955 zgon 12.06.2011
Szymański Tadeusz Budzyń      ur.17.06.1954 zgon 15.06.2011
Strzałkowski Aleksander, Budzyń    ur.02.01.1941 zgon 24.06.2011

Przedszkole w Budzyniu

Koniec edukacji i zabawy

Uroczystość zakończenia roku w Przedszkolu Samorządowym w Bu-
dyzniu odbyła się w sali kinowej GOK-u i połączona była z występami 
i rozdaniem dyplomów. 
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Liga Zakładów Pracy na „Orliku” w Budzyniu 

„Na małej scenie”

28 kwietnia 2011 r. ruszyła Liga Zakładów 
Pracy na ORLIKU w Budzyniu. Organiza-
torem turnieju  jest Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Budzyniu.
W  rozgrywkach bierze udział 9 zespołów. Co 
czwartek na ORLIKU odbywają 2 lub 3 meczy 
pomiędzy zakładami pracy, zespoły grają ze 

sobą 2 x 30 min w systemie każdy z każdym.                                    
W sumie odbędzie się 36 meczy spośród, któ-
rych wyłoni się najlepszą drużynę. Do tej pory 
drużynami niepokonanymi są zespoły  firmy 
KABAT i firmy ŁUMAG natomiast  na 3 miej-
scu jest firma KOMFORT z jednym remisem.
Planowany finał rozgrywek jest przewidują or-

ganizatorzy na koniec września, w tym dniu zo-
staną  wręczone puchary, medale i pamiątkowe 
statuetki dla najlepszego strzelca, najlepszego 
bramkarza  i najstarszego zawodnika.
Wszystkich miłośników gry piłki nożnej w każ-
dy czwartek serdecznie zapraszamy do wspól-
nego kibicowania. 

Drużyna ATA - TECHNIK Drużyna FORMAT Drużyna IZOLBET

Drużyna KABAT Drużyna KOMFORT Drużyna LEŚNICY

Drużyna ŁUMAG Drużyna MAD - DOM Drużyna TOMEX

Od trzech lat w Domu Kultury 
w Wyszynach swoje umiejęt-
ności sceniczne rozwija grupa 
teatralna  „Na małej scenie” 
pod opieką pani Magdaleny 
Olczak i Donaty Kędzierskiej. 
Zwieńczeniem całorocznej 
pracy jest już tradycyjnie  
czerwcowy spektakl, grany na 
przywitanie lata. 
W minionych latach widzowie 
mieli  okazję poznać historię  
„Złotej  rybki” czy też nietuzin-

kową  „Panią Twardowską”. A 
co tym razem zagościło na de-
skach małej sceny?
Sentymentalna i czarująca 
„Baśń o dobrym Kopciuszku i 
jego złych siostrach” otoczyła 
nas magią i przeniosła w świat, 
gdzie dobro i uczciwość zasłu-
gują na nagrodę. Pierwszymi 
recenzentami a zarazem gośćmi 
byli najwięksi znawcy bajek - 
dzieci z Przedszkola Samorzą-
dowego w Wyszynach. Patrząc 

na te zdumione buzie można 
śmiało powiedzieć, że byli za-
chwyceni historią Kopciuszka. 
Tuż po najmłodszych widzach 
grupa „Na małej scenie” ode-
grała baśń dla swoich kolegów 
i koleżanek ze szkoły podsta-
wowej w Wyszynach. Trema 
była ogromna, jednak oklaski 
widzów jeszcze większe. 
Z myślą o wszystkich miesz-
kańcach Wyszyn oraz okolic 
przedstawienie wystawiono 
również w niedzielę. Publicz-
ność pomimo ulewnego desz-
czu dopisała i nie zawiodła 
młodych aktorów. Pragnę dodać 

również, iż swoją obecnością 
zaszczycili nas Wójt i Sekre-
tarz  Gminy Budzyń, Przewod-
niczący Rady Gminy, Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Dyrektorzy Szkół i Przedszko-
li ks. Proboszcz,  a także Pani 
Doktor Ośrodka Zdrowia w 
Wyszynach. 
Wszystkim przybyłym na spek-
takl grupy teatralnej „Na małej 
scenie” serdecznie dziękujemy 
i zapraszamy na następne spo-
tkania.

Honorata Struzik 
instruktor WDK Wyszyny 
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Dni Budzynia 2011
Na terenie naszej gminy dnia  
4.06.2011 r. odbyły się po raz ko-
lejny Dni Budzynia. 
W ramach tej imprezy przy placu 
Gminnego Ośrodka Kultury była 
zbiórka uczestników zawodów 
wędkarskich z okazji Dnia Dziecka 
i przejazd na jezioro Zbyszewickie  
o godz. 9.00 rozpoczęcie zawodów 
wędkarskich J. Zbyszewice. Na-
stępnie o godz. 11.00 miał miejsce 
II Rajd Rowerowy, potem odbył się 
o godz. 14.00 Mały Bieg Budników 
gdzie chłopcy i dziewczęta z Szkół 
Podstawowych zajęły następujące 
miejsca:
Szkoły Podstawowe
Dziewczęta, klasa III  - IV:
1.Julia  Burzyńska
2. Magdalena Parzybut
3. Sandra Tręda
Chłopcy, klasa III - IV:
1 Kacper Jankowski
2 Eryk Gruszczyński
3 Mikołaj Kanke
Dziewczęta, klasa V - VI:
1 Paulina Żegała
2 Róża Cilsdorf
3 Katarzyna Kozioł

Chłopcy, klasa V - VI:
1 Mikołaj Górzny
2 Mikołaj Gruszczyński
3 Przemysław Kucharski

Następnie młodzież z Gimnazjum 
prezentowała się następująco:
Gimnazjum chłopc:y
Damian Tupaj, KS NOTEĆ Cho-
dzież
Paweł Sroka, KS Noteć Chodzież
Tomasz Mścisz, Olimpijczyk Bu-
dzyń
Gimnazjum dziewczyny: 
Wiktoria Marchlewicz, Olimpijczyk 
Budzyń

Lida Lisiewicz,  Stró-
żewo
Pamela Żurek, Cho-
dzież

Potem odbył się 
Główny XI Bieg Bud-
ników ulicami Budzy-
nia  gdzie klasyfikacja 
kobiet i mężczyzn 
wyglądała tak:
Klasyfikacja gene-
ralna kobiet:
Sandra Żurek, Cho-
dzież
Klasyfikacja gene-

ralna mężczyzn:
Paweł Gibas, Budzyń
(pierwszy raz zawodnik z Budzynia 
który wygrał Bieg Budników)
Czesław Polcyn, LZS Czarnków
Janusz Sarnowski, Złotów

Wyniki Biegu Budników kształto-
wały się następująco:
Paweł Gibas, 1984r.  Budzyń
Damian Tupaj, 1996r.  KS Noteć  
Chodzież

Paweł Sroka, 1997r.   KS Noteć 
Chodzież
Czesław  Polcyn, 1976 r.   LZS 
Czarnków
Tomasz Mścisz, 1996r.    Olimpij-

czyk Budzyń
Janusz Sarnowski,  Złotów

W godzinach od 16.00 do 18.30 
odbyły się występy prezentacji ar-
tystycznych tj.:  Przedszkole, Szko-
ła Podstawowa, Gimnazjum, Dom 
Kultury, Zespół  JAN – BOYS, Bu-
dzyńska Orkiestra Dęta. 
Zaprezentowano również stroje dla 
młodych sportowców, którym fun-
datorem jest Gminny Ośrodek Kul-
tury w Budzyniu  gdzie będą rozwi-
jać swoje umiejętności na ORLIKU, 
pod opieką animatora ORLIKA pa-
nem Mariuszem Ajchsztetem. 
Niewątpliwie miłą atrakcją była 
Śląska Biesiada Piwna z zespołem 
TROJOK gdzie było wspólne śpie-
wanie, konkursy z nagrodami gdzie 
całość prowadził pan Grzegorz Sta-
siak. 
Gwiazdami wieczoru był zespół 
SARAGOZZA SHOW gdzie wyko-
nano utwory z lat 70 i 80. A potem 
do późnego rana zabawa ludowa, 
tańce i śpiewy.


