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O. Eustachy Honorowym Obywatelem Chodzieży

Budzyniak uhonorowany

Niezwykłego zaszczytu dostąpił ojciec profesor Eustachy Rakoczy, paulin 
z Jasnej Góry, kapelan środowisk kombatanckich, a także patriota, mocno 
związany z rodzinnym Budzyniem, który w sobotę, 23 czerwca, podczas 
uroczystej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży, otrzymał Akt Nadania Oby-
watelstwa Chodzieży.                                              więcej czytaj na stronie 3

W dniach od 25 do 29 czerwca 
kapela „Kombinatorzy” oraz de-
legacja naszej gminy Budzyń z 
wójtem Marcinem Sokołowskim 
przebywała w Watykanie, gdzie 
uczestniczyła w audiencji z udzia-
łem papieża Benedykta XVI. 
Członkowie kapeli wraz osobami 
towarzyszącymi otrzymali specjal-
ne przepustki umożliwiające prze-
bywanie w strefie najbliższej Ojcu 
Świętemu, a co najważniejsze, mieli 
możliwość zaprezentowania Pa-
pieżowi oraz zgromadzonej w auli 
wielotysięcznej rzeszy wiernych z 
całego świata specjalnego utworu 
„W hołdzie Ojcu Świętemu” (który 
kapela zaśpiewała w języku polskim 
i niemieckim). Utwór został spe-
cjalnie skomponowany na tę okazję 
przez Dariusza Adamczyka. W cza-
sie audiencji delegacja naszej gminy 
przekazała na ręce papieża album pt. 
„Znak Ojczyzny”, autorstwa ojca 

profesora Eustachego Rakoczego.
Występ kapeli z Budzynia spotkał 
się z ogromnym aplauzem zarów-
no Papieża, jak i wszystkich zgro-
madzonych, którzy nagrodzili ją 
oklaskami i gromkimi owacjami na 
stojąco. Kapela stała się prawdziwą 
sensacją, specjalny występ na pla-
cu świętego Marka zarejestrowała 
telewizja włoska,  program ten był 
transmitowany w stacjach telewizj-
nych we Włoszech i Hiszpanii. W 
Polsce występ kapeli transmitowała 
Telewizja Trwam. 
Nie doszłoby do tego niezwykłego 
wydarzenia, gdyby nie dwie osoby – 
pierwszą jest inicjatorką tego wyjaz-
du, Krystyna Świniarska, menedżer-
ka kapeli, natomiast drugą ksiądz 
profesor Jan Kanty Pytel, którego 
kontakty w Watykanie pozwoliły na 
zorganizowanie występu. Członko-
wie kapeli składają księdzu profeso-
rowi specjalne podziękowania. 

Kapela z Budzynia została przyjęta gromkimi owacjami 

Kombinatorzy w Watykanie

Druga edycja polskiej edycji konkursu Doodle4Google 

Kacper zwycięzcą! 

więcej czytaj na stronie 5
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Podsumowanie działalności Wójta Gminy w 2011 roku 

Sesja absolutoryjna
Debatowali o dzierżawach i zmianach w budżecie

Ostatnia przed wakacjami

Z prac komisji Rady Gminy 

O okręgach wyborczych
i zmianach nazw ulic

29 maja odbyła się XIX sesja 
Rady Gminy, która miała cha-
rakter szczególny, ponieważ  
poświęcona była przede wszyst-
kim podsumowaniu działalno-
ści Wójta Gminy jako organu 
wykonawczego Gminy w 2011 
roku. 
Poza sprawami regulaminowymi 
na wstępie zostało przedstawione 
sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu Gminy Budzyń za 2011 rok 
wraz z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Z przedstawio-
nej informacji wynika, że budżet 
po stronie dochodów stanowił 
wielkość 26 miliony 634 tysiące 
622 złote, natomiast zrealizowa-
ny został w wysokości 26 milio-
nów 312 tysiecy 385 złote i 83 
grosze, co stanowi 98,79 procent 
planu. Natomiast po stronie wy-
datków budżet został uchwalo-
ny w wysokości 32 miliony 117 
tysięcy 461 złotych, natomiast 
zrealizowano go w wysokości 30 
milionów 764 tysiące 814 zło-
te i 57 groszy, co stanowi 95,79 
procent planu. Z ogólnej kwoty 
wydatków na zadania inwesty-
cyjne Gminy z zaplanowanej w 
budżecie kwoty  12 milionów 
273 tysiące 380 złotych została 
faktycznie zrealizowana kwota w 
wysokości 11 milionów 666 ty-
sięcy 662 złotych i 18 groszy, co 
stanowi 37,92 procent wykona-
nych wydatków ogółem. Między 
innymi wydatki te obejmowały 
przebudowę dróg gminnych na 
ulicy Rogozińskiej, Strażackiej i 
Przemysłowej, na osiedlu Kwia-
towym oraz na osiedlu Zielo-
nym, gdzie przebudowano drogę 
wraz z chodnikami. Wydatki te 
obejmowały także przebudowę i 
remonty kanalizacji deszczowej 
na ulicy Przemysłowej, Rogo-
zińskiej i na osiedlu Zielonym w 
Budzyniu, przebudowę oczysz-
czalni ścieków w Wyszynach i 
budowę kanalizacji sanitarnej 
w Prośnie, Nowej Wsi Wyszyń-
skiej, Grabówce, Nowym Brzeź-
nie i Ostrówkach. Obejmowały 
także  przebudowę świetlicy w 
Grabówce i Dziewokluczu oraz 
rozpoczęcie prac z tego zakresu 
w Prośnie, Bukowcu i Nowym 
Brzeźnie. Gmina współfinanso-
wała także remont kościoła w 
Podstolicach, wśród kolejnych 

zadań nalezy wymienić termo-
modernizację Ośrodka Zdrowia 
w Wyszynach, zagospodarowa-
nie terenu przy świetlicy w Ką-
kolewicach, budowę zaplecza so-
cjalnego przy boisku sportowym 
w Wyszynach, budowę chodni-
ków w Wyszynach i Bukowcu, 
uporządkowanie centrum wsi 
w Sokołowie Budzyńskim oraz 
zagospodarowanie terenów wsi 
przy świetlicy w Nowym Brzeź-
nie. Zadanie te częściowo były 
realizowane przy pomocy fundu-
szu sołeckiego. 
O przedstawionym wyżej bu-
dżecie pozytywną opinię wyda-
ła Regionalna Izba Obrachunko-
wa. Następnie członkom Rady 
została przedstawiona opinia 
komisji rewizyjnej o wykonaniu 
budżetu, która była także pozy-
tywna. W związku z tym komi-
sja wnioskowała o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy 
Budzyń. Przedstawiony wniosek 
uzyskał także akceptację Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej. W 
czasie szerokiej dyskusji nad 
sprawozdaniem z wykonania 
budżetu oraz nad opinią  RIO, 
radni stwierdzili, ze budżet za-
równo po stronie wydatków jak i 
dochodów został wykonany pra-
widłowo i podejmowane były 
wszelkie działania niezbędne 
do jego realizacji, pomimo, 
co podkreślono, wielu obiek-
tywnych trudności. Po dysku-
sji radni podjęli jednogłośnie 
uchwałę w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania finanso-
wego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy 
za 2011 rok. Po czym wniosek 
komisji rewizyjnej o udzielenie 
absolutorium Wójtowi  Gminy 
poddany został pod głosowanie. 
W wyniku przeprowadzonego 
głosowania radni jednogłośnie 
podjęli uchwałę o udzielenie 
tego absolutorium. 
W ostatnim punkcie obrad rad-
ni dokonali zmian w budżecie 
Gminy na 2012 przyjmując sto-
sowną uchwałę. Po zmianach 
budżet po stronie dochodów na 
2012 rok zamyka się kwotą 26 
milionów 710 tysięcy 264 złote, 
natomiast po stronie wydatków 
stanowi kwotę 27 milionów 033 
tysiące 566 złotych. 

Kolejna, XX sesja Rady Gminy 
bieżącej kadencji odbyła się w 
dniu 28 czerwca 2012 roku. Była 
to ostatnia sesja przed przerwą 
wakacyjną. 
Podczas obrad tej sesji radni pod-
jęli uchwałę w sprawie wyraże-
nia zgody na zawarcie kolejnych 
umów dzierżaw, których przed-
miotem jest ta sama nieruchomość. 
Dzięki tej uchwale dotychczasowi 
dzierżawcy gruntów komunalnych 
na kolejne 3 lata będą mogli dzier-
żawić grunty rolne z zasobów ko-
munalnych. W uchwale tej radni 
wyrazili zgodę na dzierżawę grun-
tów o ogólnej powierzchni 56,24 
ha.    
Następnie została podjęta uchwała 
dotycząca wprowadzenie zmian w 
budżecie Gminy Budzyń. Po stro-

W dniu 12 czerwca 2012 roku od-
było się posiedzenie komisji statu-
towej,  samorządowej oraz prawa 
i porządku publicznego. Człon-
kowie komisji zajęli się przede 
wszystkim sprawą nowego po-
działu Gminy na okręgi wyborcze 
oraz zmianami w nazewnictwie 
ulic w Budzyniu. 
Zgodnie z obowiązującym kodek-
sem wyborczym, do 1 listopada br. 
wszystkie gminy w Polsce muszą 
dostosować się do zapisów tego 
kodeksu który stanowi, że radni do 
Rady Gminy wybierani będą tylko i 
wyłącznie w okręgach jednomanda-
towych. W związku z tym zmianie 
będzie musiał ulec podział gminy 
na okręgi wyborcze. Każda uchwa-
ła przed podjęciem musi uzyskać 
akceptację komisarza wyborczego, 
dopiero po jej uzyskaniu może być 
poddana pod głosowanie w czasie 

nie dochodów budżet został zwięk-
szony o kwotę 98 tysięcy złotych i 
po dokonanej zmianie planowane 
dochody w budżecie na 2012 rok 
wynoszą obecnie 26 milionów 
808 tysięcy 264 złote, natomiast 
po stronie wydatków budżet został 
zwiększony o 135 tysięcy 904 zło-
te i obecnie stanowi po zmianach 
kwotę 27 milionów 169 tysięcy 550 
złotych. Po dokonanych zmiana de-
ficyt budżetu stanowi obecnie kwo-
tę 361 tysięcy 286 złotych. Zgodnie 
z zapisami w budżecie zostanie on 
sfinansowany przychodami z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kredytów 
oraz wolnymi środkami. 
Ostanią uchwałą podjętą podczas 
obrad tej sesji była uchwała w spra-
wie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2012 - 2020.  

sesji Rady Gminy. Zadaniem ko-
misji było wypracowanie wstępnej 
koncepcji podziału, tak, aby moż-
na było wystąpić w odpowiednim 
wnioskiem do komisarza wybor-
czego. 
Komisja zajęła się również wnio-
skiem mieszkańców tzw. „Łucja-
nowa” w celu dokonania zmiany w 
nazwie ulicy Wybudowanie, obej-
mującą część wsi Budzyń. Radni 
uznali potrzebę generalnego roz-
patrzenia zmian nazwy ulicy Wy-
budowanie na terenie wsi Budzyń, 
której celem jest  między innymi 
uporządkowanie numeracji. Sprawa 
ta będzie jeszcze przedmiotem spo-
łecznych konsultacji i uzgodnień. 
Zostały również omówione propo-
zycje nazw nowopowstałych ulic na 
wyznaczonych terenach budowla-
nych w rejonie ulicy Margonińskiej 
i osiedla Piaski. 

Daj sobie szansę, zbadaj się! Weź udział w bezpłatnej mammografii!
 14 lipca 2012 przy remizie OSP w Budzyniu 

od godz. 9.00 
W badaniach mogą wziąć udział kobiety w wieku 50 - 69 lat, 

które w ostatnich 2 latach nie korzystały z profilaktycznej 
mammografii opłacanej przez NFZ 

rejestracja 8.00 - 15.00 - tel. 61 855 75 28; 61 851 30 77; 800 160 168 
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O. Eustachy Honorowym Obywatelem Chodzieży

Budzyniak uhonorowany

Z powiatu trostianieckiego

Wizyta delegacji z Ukrainy
Z inicjatywy Związku Gmin Wiejskich RP

Wymieniali doświadczenia
We wtorek, 19 czerwca 2012 
roku,  w Gimnazjum im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Bu-
dzyniu odbyło się IV spotkanie 
Grupy Wymiany Doświadczeń 
organizowane przez Związek 
Gmin Wiejskich RP. 
Grupa wymienia się uwagami oraz 
ustala najlepsze praktyki dotyczące 

zarządzania oświatą. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele na-
szej gminy, a także z gminy Koź-
minek, Mieścisko i Rokietnica.
Po spotkaniu dyrektorzy naszych 
placówek oświatowych, oprowa-
dzili gości po Gimnazjum, Przed-
szkolu Samorządowym oraz Szko-
le Podstawowej.

W dniu 1 czerwca 2012 r. nasza 
gmina gościła delegację z po-
wiatu trostianieckiego z Ukra-
iny. Powiat ten ma podpisaną 
umowę o współpracy z powia-
tem chodzieskim. 
Delegacja odwiedziła nasze szko-
ły, przedszkola, a także Gminny 
Ośrodek Kultury i OSP w Bu-

dzyniu. Dzięki uprzejmości wła-
ścicieli firm Kabat Sp. J. oraz 
Agro-Danmis goście z Ukrainy 
mieli okazję zobaczyć potencjał 
naszych lokalnych przedsiębior-
ców. Natomiast na przykładzie 
gospodarstwa p. Wojciecha Szej-
nera poznali możliwości miejsco-
wego rolnictwa.

Niezwykłego zaszczytu dostąpił 
ojciec profesor Eustachy Rako-
czy, paulin z Jasnej Góry, kape-
lan środowisk kombatanckich, a 
także patriota, mocno związany 
z rodzinnym Budzyniem, który 
w sobotę, 23 czerwca, podczas 
uroczystej sesji Rady Miejskiej w 
Chodzieży, otrzymał Akt Nadania 
Obywatelstwa Chodzieży. To wy-
darzenie niezwykłe, ponieważ w 
kronikach Chodzieży to dopiero 
czwarty przypadek.  

Uroczystość zaszczyciło wielu go-
ści, w tym najbliższa rodzina, przed-
stawiciele zakonu z Jasnej Góry, 
władze samorządowe zarówno mia-
sta jak i powiatu, a także delegacja 
Budzynia z przewodniczącym Rady 
Gminy Bogdanem Łaseckim oraz 
wójtem Marcinem Sokołowskim 
na czele. Laudację na cześć laureata 
wygłosił rektor Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie  
prof. Józef Garbarczyk. Profesor 
podkreślił, że wygłoszenie laudacji 

stanowi dla niego wielki zaszczyt, 
zwłaszcza kiedy przchodzi mu mó-
wić o przyjacielu ze szkolnej ławy. 
Profesor Garbarczyk zauważył, że 
działalność o. Rakoczego jest wie-
lowymiarowa i podzielił ją na cztery 
odrębne części: kapłańsko-zakonną, 
naukowo-wychowawczą, działal-
ność na rzecz kombatantów walczą-
cych o wolność ojczyzny i starania 
o uchronienie od zapomnienia po-
wstania wielkopolskiego.
Po wręczeniu Aktu Nadania Ho-
norowego Obywatelstwa i złoże-
niu gratulacji przez radnych, głos 
zabrał burmistrz Chodzieży Jacek 
Gursz. Burmistrz skoncentrował 
się na przypomnieniu rodzinnych 
związków laureata z Budzyniem a 
także wspomnieniach związanych z 

postacią laureata. W kolejnym prze-
mówieniu Roman Grewling, przed-
stawiciel Komitetu Honorowego, 
podziękował radnym za jednomyśl-
ność w podjęciu decyzji.    
Ojciec Eustachy dziękując za nada-
nie honorowego obywatelstwa i 
wszelkie honory przekazał na ręce 
burmistrza Jacka Gursza ozdobny 
ryngraf z Jasnej Góry. W czasie 
swojego przemówienia wspominał 
swoich poprzedników, kapłanów 
Stachowiaka, Łakotę, Ksyckiego, 
podkreślając ich patriotyzm i okre-
ślając mianem „szermierzy niepod-
ległości Polski”. Głos zabrał także  
starosta Julian Hermaszczuk oraz 
prezes Okręgu Towarzystwa Pa-
mięci Powstania Wielkopolskiego 
Andrzej Szymankiewicz.  
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Gminne zawody sportowo - pożarnicze

Rywalizacja w Dziewokluczu

Boże Ciało w Wyszynach i w  Budzyniu

Uroczyste procesje z 
licznym udziałem parafian

Pechowy przejazd kolejowy
W niedzielę, 10 czerwca 2012 
roku, w miejscowości Dziewo-
klucz odbyły się gminne zawody 
sportowo-pożarnicze. W zawo-
dach tych uczestniczyło ogółem 
150 strażaków z 7 drużyn - senio-
rów i 5 drużyn młodzieżowych. 
Na zawodach obecni byli m.in. 
zastępca Wójta Gminy Budzyń 
- p. Bogusław Gniła, członek za-
rządu wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP p. Zenon Nowicki oraz w 
imieniu komendanta powiatowe-
go PSP w Chodzieży - mł. kapitan 
Maciej Zwierzykowski, który był 
przewodniczącym i sędzią głów-
nym zawodów. 
Zespółem sędziowskim z gminy 
Szamocin kierował Komendant 
Gminny Remigiusz Kobus.
Wyniki seniorzy
1. Budzyń            120 pkt
2. Podstolice            125 pkt

3. Prosna            128 pkt
4. Sokołowo Budzyńskie   132 pkt
5. Wyszyny             134 pkt
6. Nowe Brzeźno           144 pkt
7. Dziewoklucz            156 pkt
Wyniki dziewczyny 16-18
1. Sokołowo Budzyńskie  150 pkt
Wyniki chłopcy 12-16
1. Wyszyny             52 pkt
2. Budzyń              58 pkt
3. Dziewoklucz                   70 pkt
Wyniki dziewczyny 12-16
1. Prosna                             50 pkt

*   *   * 
Komendant Gminny OSP Lu-
dwik Soloch pragnie podzięko-
wać strażakom i mieszkańcom 
Dziewoklucza za czynny udział w 
przygotowaniu i przeprowadzeniu 
zawodów, szczególnie p. sołtys 
Marzenie Walczak oraz Radzie 
Sołeckiej, a także prezesowi jed-
nostki OSP Dziewoklucz Janowi 
Pytlowi wraz z Zarządem.   

W poniedziałek, 18 czerwca, w godzinach popołudniowych na nie-
strzeżonym przejeździe w Sokołowie Budzyńskim w lokomotywę 
pociągu relacji Kraków - Kołobrzeg uderzył samochód osobowy vw 
passat. Mimo groźnie wyglądającego wypadku nikomu nic się nie 
stało. Elektrowóz jedynie zerwał zderzak z passata.
Dzień później, 19 czerwca,  kierowca osobowego volvo wjechał w 
pociąg na tym samym, niestrzeżonym przejeździe kolejowym w So-
kołowie Budzyńskim. Kierowca pojazdu, 46 letni mieszkaniec Par-
kowa, wyszedł ze zdarzenia jedynie lekko poobijany. 
Jak wykazały badania wykonane przez policjantów w chwili zdarze-
nia byli trzeźwi. Za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym 
zostali ukarani mandatami.

7 czerwca 2012 obchodziliśmy 
Boże Ciało, czyli Uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej. W Kościele katolic-
kim jest to święto nakazane, 
uroczystość liturgiczna ku czci 
Najświętszego Sakramentu. 
Obchody Bożego Ciała polegają 
na procesji z Najświętszym Sa-
kramentem, która zatrzymuje 

się przy czterech ołtarzach, po-
święconych fragmentom czte-
rech Ewangelii.
W Budzyniu procesję do czterech 
ołtarzy celebrował proboszcz pa-
rafii w Budzyniu, ks. Przemysław 
Prętki oraz wikariusz ks. Rafał 
Bachora. 
W parafii Matki Boskiej Pocie-
szenia w Wyszynach procesja 

Bożego Ciała przeszła w Bu-
kowcu, uroczystość celebrował 
zaproszony ks. Karol Świderski 

i proboszcz parafii ks. Bogdan 
Spychaj.
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XVI Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

Laureatki z Budzynia
6 czerwca 2012r.Kacper Bar-
czak, uczeń klasy trzeciej 
Szkoły Podstawowej im. Tade-
usza Kotarbińskiego w Budzy-
niu został zwycięzcą drugiej 
polskiej edycji Doodle4Google 
- konkursu plastycznego „Po-
zdrowienia z Polski”.
Konkurs ten był adresowany do 
uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów. Spośród 30 tysięcy 
nadesłanych prac, jury w skła-
dzie Hanna Wróblewska - dyrek-
tor Zachęty Narodowej Galerii 
Sztuki, Edward Lutczyn - arty-
sta plastyk, Iwo Zaniewski i Kot 
Przybora – przedstawiciele świa-
ta reklamy oraz Dorota Wellman 
– dziennikarka i prezenterka tele-
wizyjna, wybrało 15 najciekaw-
szych prac. Następnie internauci 
w ciągu dwóch tygodni mogli 
oddawać głosy na wybraną przez 
siebie pracę.

Druga edycja polskiej edycji konkursu Doodle4Google 

Kacper zwycięzcą! 
 Podczas gali wręczenia na-
gród, na którą zostali zaproszeni 
wszyscy finaliści, każdy z nich 
otrzymał laptopa, koszulkę z na-
drukiem swojej pracy i dyplom. 
Oprócz tego zwycięzca konkursu 
Kacper Barczak otrzymał sty-
pendium w kwocie 15 tysięcy, a 
szkoła do której uczęszcza grant 
technologiczny w wysokości 
25 tysięcy złotych. Projektowi 
Google4Doodle towarzyszyła 
akcja charytatywna, z której na 
przebudowę Kliniki Pediatrii w 
Centrum Zdrowia Dziecka prze-
kazano 130 tysięcy złotych. Spe-
cjalnym gościem uroczystości 
był Ryan Germick, szef zespołu 
grafików, który na co dzień zaj-
muje się projektowaniem doodli.
Prace wszystkich 15 finalistów 
można oglądać w galerii Zachęta 
w Warszawie.
11 czerwca, podczas apelu w 

szkole, Kac-
per prze-
kazał dy-
r e k t o r o w i 
szkoły panu 
Stanisławo-
wi Krum-
plewskiemu 
grant tech-
nologiczny 
ufundowany 
przez Go-
ogle.

Szkolniak 

20 czerwca zakończyła się 
XVI edycja Konkursu Wiedzy 
o Wielkopolsce, nad którym 
patronat honorowy sprawuje 
Marszałek Województwa Wiel-
kopolskiego, a głównym orga-
nizatorem jest Stowarzyszenie 
Gmin i Powiatów Wielkopolski. 
Tego dnia w Śremie odbyła się 
uroczystość podsumowania 
konkursu i wręczenia nagród 
laureatom. Dyplomy i nagrody 
wręczali przedstawiciele woje-
wódzkich i powiatowych władz 
samorządowych oraz wielkopol-
skiego kuratorium oświaty. 
W tym roku do finału konkursu, 
który odbył się 14 maja, zakwali-
fikowało się aż sześcioro uczniów 
Szkoły Podstawowej im. T. Ko-
tarbińskiego w Budzyniu. Tytuł 
laureata wywalczyła Wiktoria 
Zielińska z klasy IV c oraz (już po 

raz drugi) Magdalena Słowińska 
z V a.
Od wielu lat uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Budzyniu dzięki 
udziałowi w Konkursie Wiedzy 
o Wielkopolsce poszerzają swą 
wiedzą i kształtują poczucie 
związku z naszą „małą ojczy-
zną”. Odnoszą przy tym spore 
sukcesy, bowiem w ostatnich 
dziesięciu latach aż 28-krotnie 
zdobywali tytuł laureata Kon-
kursu, do którego przygotowuje 
ich nauczyciel historii Dariusz 
Dudziak. Nie było to łatwe, 
gdyż Konkurs ten składa się aż 
z czterech etapów. Najpierw od-
bywają się eliminacje szkolne, 
później etap powiatowy, z kolei 
etap rejonowy i wreszcie finał, 
do którego docierają wyłącznie 
najlepsi spośród tysięcy uczest-
ników.

Na zaproszenie pani dyrektor Bi-
blioteki do Budzynia zawitał An-
drzej Poniedzielski.   
Zaskakujące, że właśnie on z war-
szawskiego teatru Ateneum, z opol-
skiej sceny  kabaretowej,  a przede 
wszystkim spośród fraz piosenek 
pisanych dla Magdy Umer, Sewe-
ryna Krajewskiego, czy  Anny Marii 
Jopek, zagościł w półmroku sceny, 
od tak przy małym stoliku, by po-
dzielić się refleksją z  życia i własną 
twórczością. Do Budzynia poeta 
przywiózł ze sobą najnowszy tomik  
zatytułowany „Jednocześnie” oraz 

Potargane myśli Andrzeja Poniedzielskiego

Niezwykły gość Biblioteki
kalendarz przeplata-
ny wierszami. Z dużą 
dozą nieśmiałości i 
konsternacji, czytał 
uczestnikom spotka-
nia o tym  „Jak się 
czuję, no cóż?/Czasa-
mi czuję się jak gruz/ 
a czasem jak niebieski 
stróż / na wysypisku 
marzeń..” 
Andrzej Poniedzielski 
po raz kolejny udo-
wodnił, że uważny z 
niego komentator rze-

czywistości i trafne riposty buduje 
ad hoc. Te bardziej subtelne ubiera 
w wiersze, którymi dzieli się z po-
dobnymi sobie wrażliwcami. Każdy 
kto uczestniczył w tym niezwykłym 

literackim spotkaniu, mógł wrócić 
do domu z książką lub płytą An-
drzeja Poniedzielskiego, opatrzoną 
autografem i ciepłym słowem. Arty-
sta z wrodzonym sobie spokojem i 

cierpliwością znalazł czas dla 
każdego, kto chciał zamienić 
z nim słowo.
Moc wrażeń i przemyśleń na 
temat  otaczającego nas świa-
ta pozostanie z uczestnikami 
jeszcze na długo, pomimo 
tego, że  poeta udał się już 
w dalszą podróż, tembr gło-
su jeszcze brzmi i namawia 
nas aby się „w życiu nama-
rzyć”…

Honorata Struzik 
– instruktor 

WDK Wyszyny
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Uczennica Szkoły Podstawo-
wej w Wyszynach – Maria 
Krüger, została laureatką 
etapu powiatowego konkur-
su  plastycznego pod hasłem 
„Palić, nie palić – oto jest 
pytanie?”.  Konkurs skiero-
wany był do uczniów klas V 
szkół podstawowych, a jego 
organizatorem był Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny. Marysia zajęła III miejsce,  
otrzymała nagrodę książko-
wą  i została zaproszona na 
finał wojewódzki konkursu do 
Poznania, który odbył się  24 
maja w Multikinie. Finalistów 
przywitali organizatorzy kon-
kursu, dyrektor Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno - Epidemiologicz-
nej, przedstawiciel Kuratorium 
Oświaty oraz przedstawiciel szpi-

tala onkologicznego w Poznaniu. 
Po wręczeniu nagród i poczęstun-
ku, dzieci obejrzały film pt. „Kapi-
tan Piracki”. 

Podsumowanie roku szkolnego 2011/2012  
SP Budzyń – rok szkolny 2011/12
ogólna liczba uczniów  -  369
oddziałów  -  17
kl VI ukończyło  -  67 uczniów
do klasy I od września 2012 – 63 uczniów    „6” latków – 2

SP Wyszyny  -  rok szkolny 2011/12
ogólna liczba uczniów  -  126
oddziałów -  6
kl VI ukończyło  -  23 uczniów
do klasy I od września 2012  -  20 uczniów   „ 6 latków”  -  3

Gimnazjum  -  rok szkolny 2011/12
ogólna liczba uczniów  -  331
oddziałów  -  13
kl III ukończyło – 107 uczniów
do klasy I od września 2012  -  84 uczniów

Piątek, 29 czerwca, był praw-
dopodobnie najpiękniejszy 
dzień w roku dla setek tysięcy 
uczniów w całej Polsce. To ko-
niec roku szkolnego i początek 
wymarzonych wakacji. Jest 
to również czas pożegnań dla 
tysięcy absolwentów szkół róż-
nych typów. 
W tym roku szkołę podstawową 
w Budzyniu ukończyło w kom-
plecie 67 absolwentów. Wśród 
nich na szczególnie wyróżnienie 
zasłużyła Aleksandra Gabryjel-
ska laureatka Wojewódzkiego 
Konkursu Humanistycznego, za 
co na sprawdzianie klas VI otrzy-
mała maksymalną ilość 40 pkt. Z 
tej też okazji otrzymała specjalną 
nagrodę ufundowaną przez Wójta 
Gminy Budzyń Marcina Soko-
łowskiego. Sześciu absolwentów 
otrzymało stypendium za wyso-
kie wyniki w na-
uce. 
Jedenastu absol-
wentów otrzy-
mało stypendia 
za sukcesy osią-
gnięte w roz-
grywkach sporto-
wych. Stypendia, 
fundowane przez 
władze samo-
rządowe, dodat-
kowo motywują 
uczniów szkoły. 
Rok szkolny za-
kończyli także 

uczniowie klas I – V. Wielu osią-
gnęło świetne wyniki. W klasach 
I – III nagrody książkowe otrzy-
mało 28 uczniów. W klasach 
starszych kolejnych 18 uczniów 
otrzymało stypendia za wyniki 
w nauce. 11. uczniów otrzymało 
stypendia za osiągnięcia sporto-
we. Uczniowie ci otrzymali także 
nagrody w postaci książek. Tra-
dycyjnie wręczono również na-
grody książkowe uczniom szcze-
gólnie angażującym się w pracę 
Samorządu Uczniowskiego oraz 
redagującym  szkolną gazetką 
Szkolniak. 

*     *    *
Po podsumowaniu sprawdzianu 
klas VI, według danych z OKE 
Szkoła Podstawowa z Budzynia 
w powiecie chodzieskim na 13 
szkół zajęła 6 miejsce.

Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Wakacje rozpoczęte
Szkoła Podstawowa w Wyszynach

Maria Krüger laureatką

Baśniowo i teatralnie w Wyszynach

„Kot w butach” na nowo
„Kot w butach” to historia do-
brze znana nie od dziś, ciągle 
jednak bardzo aktualna i warta 
przekazywania. Grupa teatralna 
Wiejskiego Domu Kultury w Wy-
szynach  pn. „Na Małej Scenie” 
postanowiła zmierzyć się z ada-
ptacją baśni i  jej interpretacją. 
Spektakl pod kierunkiem Mag-
daleny Olczak oraz Donaty Kę-
dzierskiej przeszedł najśmielsze 
oczekiwania. „Kota w butach” wy-
stawiono trzy razy, przy czym za 

każdym razem, chętnych do obej-
rzenia widzów było ponad 60-ciu. 
Cieszy nas niezmiernie, że młodzi 
aktorzy przyciągają tak szeroką pu-
bliczność. Mam również nadzieję, 
że czerwcowe spektakle, zakorze-
niły się w pamięci mieszkańców i 
są już swego rodzaju tradycją. Cie-
kawe czym grupa „Na Małej Sce-
nie” zaskoczy nas za rok?

Honorata Struzik 
– instruktor WDK Wyszyny

Sołtys wsi Brzekiniec Ludwik Soloch dziękuje 
panu Maciejowi Koszny za odnowienie figury we wsi Brzekiniec.
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Ogłoszenia drobne

Sprzedam działkę budowlaną 3.000 m.kw. - 501 212 915

Przedszkole Samorządowe w  Wyszynach  

Koziołek Matołek patronem
Spartakiada w budzyńskim Gimnazjum

Zdrowy styl życia i humor

1 czerwca 2012 roku w Wyszy-
nach odbyła się uroczystość nada-
nia imienia Przedszkolu Samorzą-
dowemu. Przedszkolacy i rodzice, 
spośród kilku propozycji, wybrali 
na patrona Koziołka Matołka. 1 
czerwiec to szczególna data, tego 
dnia bowiem Koziołek Matołek 
obchodzi swoje urodziny.
Uroczystość miała bardzo podniosły 
charakter. Były przemówienia, pre-
zenty, występy przedszkolaków, za 
które dzieci dostały duże brawa.
Przedstawiciel Organu Założy-
cielskiego, pan Bogdan Łasecki, 
odczytał Uchwałę z posiedzenia 
Rady Gminy w Budzyniu dotyczącą 
nadanie imienia Przedszkolu Samo-
rządowemu w Wyszynach.
Z dniem 1 czerwca 2012 roku pełna 
nazwa  przedszkola brzmi:

Przedszkole Samorządowe 
im. Koziołka Matołka 

w Wyszynach

Uroczystość naszą zaszczycili swoją 
obecnością: przedstawiciele Rady 
Gminy w Budzyniu, dyrektorzy 
zaprzyjaźnionych placówek oświa-
towych, byli i obecni pracownicy 
przedszkola oraz rodzice i pozostali 
zaproszeni goście.
Przedszkole ma swoje logo i hymn.
W tym miejscu pragnę podzięko-
wać wszystkim za okazaną pomoc: 
dziękuję twórcom logo, pani Marii 
Sell i pani Małgorzacie Rujna; au-
torowi tekstu hymnu, panu Lesz-
kowi Marchalewiczowi; twórcom 
muzyki, panu Maksymilianowi 
Rzekońskiemu i panu Maciejowi 
Pawłowskiemu; dziękuję pani Dag-
marze Kęsickiej za przygotowanie 
prezentacji multimedialnej; dziękuję 
rodzicom za pomoc w przygotowa-
niu spotkania. Dziękuję pracowni-
kom Wiejskiego Domu Kultury w 
Wyszynach.
Mam nadzieję, że nasza uroczy-

stość na długo pozostanie w 
pamięci, gdyż takie wydarzenia 
nie zdarzają się co dzień. Nasza 
placówka jest drugą w powiecie 
chodzieskim i pierwszą w Gmi-
nie Budzyń, która ma swojego 
patrona.

Przemysława Kaczmarczyk

Dzieci, rodzice i personel Przed-
szkola Samorządowego im. Ko-
ziołka Matołka w Wyszynach 
dziękują Wójtowi, panu Marci-
nowi Sokołowskiemu i Radzie 
Gminy w Budzyniu za sfinanso-
wanie placu zabaw dla dzieci.

W hali gimnazjum dnia 19 
czerwca 2012 r. odbyła się 
IV Spartakiada Promowania 
Zdrowego Stylu Życia i Humo-
ru.
Jest ona zwieńczeniem całego 
roku pracy w ramach promowa-
nia wśród uczniów zdrowego 
stylu życia. Podczas spartakia-
dy rywalizowały miedzy sobą 
klasy drugie, które wcześniej 
otrzymały różnorodne zadania: 
narysować i przedstawić hasło 
promujące zdrowy styl życia,  
przygotować  wcześniej  wyloso-
wany  taniec  narodowy: polonez, 
kujawiak, oberek, krakowiak i 
mazur. Dodatkowym zadaniem 
było również  przygotować 
scenki  do wierszy mówiących o 
zdrowiu oraz ułożyć i zaśpiewać 
piosenkę o zdrowiu.
Podczas trwania spartakiady 
uczestnicy  odpowiadali  na py-
tania qiuzowe z wiedzy ogólnej 
o zdrowiu i żywieniu. Klasy ry-
walizowały również w konku-
rencjach sportowych przygoto-
wanych przez p. Annę Dajczak, 
nauczyciela wychowania fizycz-

nego.
Młodzież walczyła 
o cenne nagrody, 
których  sponsorem  
była Gminna Ko-
misja Rozwiązy-
wania Problemów 
Alkoholowych w 
Budzyniu.
Tytuł  Mistrzów  
Gimnazjum  i 
500 zł otrzymali   
uczniowie klasy II 
d z wychowawcą,  
Małgorzatą Jeska.
II miejsce - 300 zł 

klasa II a z  wychowawcą Hanną 
Danielewicz.
III miejsce - 200 zł klasa II c z 
wychowawcą Katarzyną Pawlak.
IV miejsce - 100 zł klasa II e z  
wychowawcą Barbarą Adamską.
V miejsce - 100 zł klasa II b z 
wychowawcą Eweliną Wesołow-
ską- Knopp.
Spartakiadę oceniało Jury w 
składzie: zaproszeni goście Edy-
ta Radwańska i Kazimierz Cem-
browacz – członkowie Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz 
Krystyna Kempka, nauczyciel 
ze Szkoły Podstawowej  w Bu-
dzyniu, Donata Kędzierska, na-
uczyciel ze Szkoły Podstawowej 
w Wyszynach i Wanda Łasecka, 
emerytowany nauczyciel gimna-
zjum.
Spartakiada poprzez zabawę do-
starczyła uczniom dużo wiado-
mości na tak ważny temat,  jakim 
jest dbanie o nasze zdrowie.

koordynatorzy:  
Renata  Aniołek 

i Kamila Kuczyńska
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Sztuka polega nie na perfekcji, ale na pasji

Artystyczny plener w Kamienicy
W dniach od 17 do 23 czerwca ar-
tyści ze Stowarzyszenia Plastyków 
„Azyl” spotkali się na wiosenno – 
letnim plenerze w Kamienicy nad 
jeziorem Kaliszany Duże. To już 
kolejny plener „Azylu” pod skrzy-
dłami samorządu w Budzyniu. 
To, w jaki sposób lokalna władza 
docenia znaczenie artystów w ży-
ciu lokalnej społeczności widoczne 
było chociażby w dniu podsumo-
wania pleneru, który miał miejsce 
w piątek, 22 czerwca. Na spotkanie 
z uczestnikami pleneru pojawił się 
wójt Marcin Sokołowski oraz radni 
Rady Gminy Kazimierz Cembro-
wicz i Zbigniew Dumke. Wspólnie 
przyglądali się efektom pleneru. 
Janina Sługocka – Janusz, która pre-
zesuje Stowarzyszeniu, tak podsu-
mowała efekty pleneru: - „W dniach 
wiosenno – letniego przesilenia za-
rezerwowaliśmy sobie miejsce, prze-
strzeń i czas, aby pracować, fruwać 
i kochać. Urok miejsca, w którym się 
znaleźliśmy, oraz potrzeba konfron-
tacji z innymi artystami i doskonale-
nia się sprawiły, że w czasie pleneru 
powstało aż 96 prac. Słońce, deszcz 
i wzajemne relacje artystów stwo-
rzyły magiczną atmosferę umożli-

wiającą wyzwolenie się talentów 
uczestników pleneru. Wszystko to 
było możliwe dzięki zaproszeniu, 
jakie Stowarzyszenie Azyl otrzyma-
ło od wójta Gminy Budzyń Marcina 
Sokołowskiego. Chcielibyśmy także 
podkreślić nieocenioną rolę, jaką 
w czasie naszego pleneru odegrał 
Kazimierz Cembrowicz, twórca i 
opiekun Ośrodka Agroturystycznego 
w Kamieniecy. Dzięki takim ludziom 
którzy rozumieją, że artyści potrze-
bują mecenatu, mogliśmy zrealizo-
wać ten plener”. 
W trakcie pleneru zorganizowano 

także warsztaty plastyczno – cera-
miczne dla uczniów klasy Va Szkoły 
Podstawowej w Budzyniu. Zajęcia 
z artystami bardzo zaintrygowały 

dzieci, pierwszy raz miały kontakt z 
tworzeniem sztuki. 
W tegorocznym plenerze wzięli 
udział: Janina  Sługocka – Janusz, 
Maria Burzyńska, Maria Wilczak, 
Ryszard Pyrzyński, Danuta Gościń-
ska, Hanna Grabowska, Barbara 
Kujawa, Kazimierz Słodowy, Da-
nuta Skowrońska, Alicja Leasińska, 
Krzysztof Kuczer, Janian Smolicz 
– Papiór, Danuta Dobrzykowska, 
Maria Jabłońska, Tadeusz Małec-
ki, Sławomir Stępniak, Kazimierz 
Cembrowicz, Anna Leśko, Anna 
Zaranek. 

Czerwiec w Bibliotece Publicznej 
w Budzyniu  już tradycyjnie upły-
wa pod znakiem „Lata artystycz-
nego”. To cykliczne wydarzenie 
zdeklasowało na polu kultury ry-
wali i na stałe wpisało się w kalen-
darz lokalnych imprez. 
Mieszkańcy Budzynia i okolic coraz 
liczniej uczestniczą w spotkaniach 
oraz imprezach pod szyldem „Lata 
artystycznego”. W ciągu kilku lat 
Biblioteka Publiczna gościła w ra-
mach tego wydarzenia  pisarzy, po-
etów, bardów, redaktorów – osobo-
wości  nietuzinkowe – takie, dzięki 
którym uczestnicy spotkań, mogli 
zaszczepić w sobie nowe zaintereso-
wania oraz pasje. 
Najważniejszym wyznacznikiem i 
kluczem do tego jak będzie wyglą-
dało kolejne „Lato artystyczne”, jest 
świadomość by zaskakiwać i nie 
popaść w rutynę – mówi dyrektor 
Biblioteki Publicznej, a zarazem 

„Lato Artystyczne” w Bibliotece Publicznej 

Taneczno - teatralnie w Budzyniu
organizator imprezy, pani Maria 
Ganclerz. „Lato artystyczne” ma 
inspirować, zaskakiwać i budzić 
ciekawość wśród stałych bywalców, 
jak i osób, które pierwszy raz uczest-
niczą w tego rodzaju imprezie.
W tym roku „Lato artystyczne”  
miało charakter taneczno – teatralny. 
Wśród artystów pojawiła się para 
tańcząca taniec towarzyski, argen-
tyńskie tango, a także gorącą, ku-
bańską salsę. Tancerze opowiadali 
o swoich pierwszych, parkietowych 
krokach, a przede wszystkim zachę-
cali do nauki tańca – dobrej formy 
relaksu w tym szybkim świecie.
Poza tańcem nie mogło zabraknąć 
również muzyki. Na scenie pojawi-
ła się niesamowita para muzyków 
estradowych, którzy od lat w ryt-
mie bluesa śpiewają wielkie polskie 
przeboje. Duetowi nie brakowało też 
iskierki kabaretowej, czym chętnie 
podzielili się z zebranymi goścmi.

Jednak najwięcej uśmiechu wzbu-
dził aktor Piotr Witoń. To właśnie 
jemu udało się namówić  gości do 
zabawy w rzeźbę, czy ekstremalne 
ćwiczenia strun głosowych. Aktor, 
wcielający się w postać kota nie 
oszczędził nikogo – nawet Wójt 
Gminy Budzyń poddał się tym arty-
stycznym zabiegom.

Każdy z przybyłych na tegoroczne 
„Lato artystyczne” otrzymał statu-
etkę – jako wyróżnienie i gratulacje, 
za dotychczasową działalność twór-
czą i artystyczną. 
Lato dopiero przed nami, a już mo-
żemy powiedzieć, że rozpoczęło się 
hucznie. Z niecierpliwością czeka-
my na kolejne pomysły i odsłony 
tego wydarzenia. Lato na nas czeka, 
a może to my czekamy na lato? To 
bardziej artystyczne? 

Honorata Struzik 
– instruktor GOK w Budzyniu
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Z życia Ludowych Zespołów Sportowych 

Piłkarski maj 
1 maja br. jak co rocznie na bo-
isku sportowym w Dziewokluczu 
rozegrano I kolejkę Gminnego 
Turnieju Piłki Nożnej – drużyn 6 
osobowych rocznik 1996 i młod-
si o Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminnej Zrzeszenia LZS 
w Budzyniu. 
Organizatorami  są: Wójt Gminy 
Budzyń, Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu, Gminny Ośrodek 
Kultury w Budzyniu oraz Koło 
LZS w Dziewokluczu.
W Turnieju uczestniczyły cztery 
drużyny piłkarskie które rozegrały 
6 meczy (każdy z każdym).  Najle-
piej wypadła drużyna z LZS Pod-
stolice zdobywając 9 pkt, następne 
drugie miejsce zdobyła drużyna 
gospodarzy LZS Dziewoklucz -  6 
pkt.  dalej uplasowały się drużyny 
z LZS Grabówka i LZS Sokołowo 
Budzyńskie. 
Druga finałowa kolejka zostanie ro-
zegrana również w Dziewokluczu 
25 sierpnia, gdzie zostanie wyło-
niona drużyna do Pucharu. W imie-
niu organizatorów serdecznie dzię-
kujemy za przygotowanie boiska 
przez Koło LZS w Dziewokluczu. 
2 maja br. kolejny raz na boisku 
sportowym w Kąkolewicach został 
rozegrany Gminny Turniej Piłki 
Nożnej – drużyn 5 osobowych 
rocznik 1999 r. i młodsi. Organiza-
torami Turnieju byli: Wójt Gminy 
Budzyń, Gminne Zrzeszenie LZS 

w Budzyniu oraz Koło LZS w Ką-
kolewicach. 
Uczestniczyło 6 drużyn piłkarskich 
które rozegrały 15 meczy (każdy z 
każdym) 2 x 8 minut. W ogólnej 
klasyfikacji pierwsze miejsce zdo-
była drużyna z LZS Prosna zdo-
bywając 13 pkt., drugie miejsce 
zdobyła drużyna reprezentująca 
Orlik w Budzyniu – 8 pkt. trzecie 
miejsce przypadło drużynie LZS 
Podstolice. Następne miejsca za-
jęły drużyny: LZS Dziewoklucz, 
LZS Kąkolewice, LZS Sokołowo 
Budzyńskie. Zwycięskie druży-
ny otrzymały medale a wszystkie 
drużyny biorące udział w tym Tur-
nieju pamiątkowe dyplomy które 
wręczali: przewodniczący Gmin-
nego Zrzeszenia LZS pan Roman 
Schlabs oraz v-ce przewodniczący 
koła LZS w Kąkolewicach pan 
Grzegorz Krzyścin.  

 
*    *    * 

W niedzielę 27 maja br. na bo-
isku sportowym w wsi Ostrów-
ki rozegrano ostatnie mecze Li-
gii Gminnej Piłki Nożnej sezon 
2011/2012 r. 
Rozegrano trzy ostatnie spotka-
nia w ramach Ligii Gminnej. W 
pierwszym spotkaniu lider tabeli 
LZS Bukowiec uległ drużynie 
LZS Dziewoklucz 2:3. Strzelca-
mi bramek byli: Mateusz Szuber-
ski, Piotr Polcyn i Dominik Teda 

(LZS Dziewoklucz), oraz Paweł 
Lubański (LZS Bukowiec).
W drugim spotkaniu LZS Kąko-
lewice przegrał z LZS Prosna/
Sokołowo 1:4,  strzelcami bra-
mek byli Łukasz Szajek (LZS 
Kąkolewice), oraz Oskar Cy-
bulski 1 bramka i Michał Przy-
bylski – 3 bramki (LZS Prosna/ 
Sokołowo. 
Ostatnie spotkanie które miało być 
kulminacyjnym punktem tej kolej-
ki nie obyło się ponieważ drużyna 
LZS Grabówka oddała je walkowe-
rem, a szkoda, byłoby to spotkanie 
dwóch dobrych drużyn. 
Ostatecznie w ogólnej klasyfikacji 
tabela przedstawia się następująco:
I miejsce LZS Ostrówki     15 pkt 
II miejsce LZS Bukowiec     13 pkt 
III miejsce LZS Grabówka    12 pkt
IV miejsce LZS Prosna/Sokołowo        
                  9 pkt
V miejsce LZS Podstolice        7 pkt
VI miejsce LZS Kąkolewice    3 pkt
VI miejsce LZS Dziewoklucz 
                                                   3 pkt

Wszystkie drużyny otrzymały na-
grody rzeczowe. 
Miłym akcentem tego finału było 
wręczenie odznaczeń zasłużonym 
działaczom Koła LZS Ostrówki. 
Srebrną Honorową Odznakę LZS 
otrzymali: Łukasz Musiał i Witold 
Piper, natomiast Złotą Honorową 
Odznakę LZS otrzymał pan Ka-
zimierz Kędzierski który bardzo 
wspiera działalność swego koła bo 
tak je nazywa, człowiek z wielkim 
sercem i zaangażowaniem dla spor-
tu masowego, mający olbrzymie 
zaufanie wśród młodzieży. 
Nagrody i odznaczenia wręczali: w 
imieniu Wójta Gminy Budzyń pan 
Piotr Jankowski oraz przewodni-
czący Gminnego Zrzeszenia LZS 
pan Roman Schlabs. 
Zwycięzcom jak i odznaczonym w 
imieniu organizatorów składamy 
serdeczne życzenia dalszych sukce-
sów w życiu osobistym i działalno-
ści sportowej. 

GZ LZS w Budzyniu

2 czerwca 2012 roku Oddział Re-
jonowy PZERiI w Budzyniu zor-
ganizował II Gminną Paraspar-
takiadę dla Seniorów w związku z 
obchodami „Dni Budzynia”. 
Paraspartakiada odbyła się w sali 
gimnastycznej i na boisku sporto-
wym w Szkole Podstawowej im. 
Tadeusza Kotarbińskiego. Gościem 
honorowym tych zawodów spor-
towych był Wójt Gminy Budzyń 
Marcin Sokołowski. W paraspar-
takiadzie wzięło udział 5 drużyn z 
Budzynia, Dziewoklucza, Prosny, 
Sokołowa i Wyszyn. 
Około 100 osób odśpiewało hymn 
paraspartakiady specjalnie ułożony 
na tą okoliczność. Następnie wzię-

II Gminna Paraspartakiada dla ludzi „trzeciego wieku”

Seniorom animuszu nie brakuje
ło udział w 7 konkurencjach indy-
widualnych dla kobiet i mężczyzn, 
oraz jednej zespołowej męskiej. Nie 
zabrakło też nagród i dyplomów 
dla zwycięzców I, II i II miejsca, 
oraz upominków dla wszystkich 
uczestników, które ufundował Wójt 
Gminy. Systemem gospodarczym 
seniorzy na to spotkanie przygoto-
wali sobie posiłek. Paraspartakiada, 
przebiegała w radosnej atmosferze, 
przeplatana śpiewem i okrzyka-
mi zagrzewającymi zawodników 
do walki. Seniorzy udowodnili że 
animuszu i sił witalnych im nie bra-
kuje.   Rywalizacja sportowa prze-
biegała tak jak w jednej ze zwrotek 
hymnu:

„Chociaż mamy stare kości
dużo w nas młodości.
Walczymy zawzięcie
Bo mamy zacięcie.”

Krystyna  Przywarczak  
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Wernisaż nićmi i pędzlem pleciony

Podziwiali prace pani Marii

Na wiosnę rozegrano 30 spotkań 
w których uczestniczyło 120 piłka-
rzy z naszej gminy podzielonych 
na dwie ligii.
Najlepszą drużyną w I Lidze okaza-
ła się firma Kabat (fot. powyżej) z jej 
najlepszym strzelcem Mateuszem 
Baryłkowskim, II miejsce dla Kom-
fortu z najlepszym bramkarzem Ma-
ciejem Gołębiowskim, a III miejsce 
dla firmy Mad-Dom. Spadek do II 
Ligii dla zespołów Leśnicy i Tome-
xu.
Awans natomiast z II Ligii uzyskały 
zespoły z firmy Ata-Technik i Bu-
dowlańcy Stróżewo. III miejsce dla 
drużyny Rolników z Wyszynek.
W II Lidze najlepszym strzelcem 
został Tomasz Jasiński z drużyny 

Rywalizacja na Orliku 

Liga Zakładów Pracy - finał
Zakończono rozgrywki Ligii Za-
kładów Pracy na Orliku w Budzy-
niu w sezonie 2011/2012 gdzie 
organizatorem był Gminny Ośro-

dek Kultury w Budzyniu. W roz-
grywkach uczestniczyło 12 dru-
żyn z naszej gminy podzielonych 
na dwie Ligii (wyniki poniżej).

Ata-Technik, a najlepszym bramka-
rzem w II Lidze został uznany Mi-
łosz Lisiecki z firmy Budowlańcy 
Stróżewo. 
Zawody wzorowo prowadzili sę-
dziowie Bogumił Stefański i  Hen-
ryk Sienkiewicz, Wojciech Wierz-
biński i Krystian Wiśniewski. 
Rozgrywki cieszą się dużym zainte-
resowaniem i na jesień dołączą dwa 
nowe zespoły do II Ligii.
Nagrody i puchary wręczał Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury w 
Budzyniu pan Marek Bocheński, 
nad całością rozgrywek czuwał ani-
mator sportu pan Mariusz Ajchsztet. 
Serdecznie dziękujemy  za pomoc 
w organizowaniu rozgrywek panu 
Tomkowi Górznemu. 

„Kiedy w pełni zdecyduję, że dany 
rezultat jest wart osiągnięcia za-
czynam robić próbę za próbą, aż 
go osiągnę …” powiedział kiedyś 
geniusz i nowator Thomas Edi-
son. Pod tymi trafnymi słowami 
mogłaby się z pewnością podpi-
sać Maria Jabłońska – autorka 
prac, którym została poświęcona 
kolejna już z wystaw Gminnego 
Ośrodka Kultury w Budzyniu.
Wernisaże, wystawy, promocje sztu-
ki na stałe zagościły w kalendarzu 
budzyńskich wydarzeń kultural-
nych. Inicjatorem oraz animatorem 
owych działań jest instruktor GOK 
Anna Zaranek, która wynajduje lo-
kalne talenty, „perełki” i zachęca do 
podzielenia się twórczością i pasją z 
mieszkańcami gminy. 
Maria Jabłońska również uczest-
niczyła w licznych spotkaniach 
artystycznych jako gość, cichy ob-
serwator, zbyt skromny by wyja-
wić swój talent. Jednak ciekawość 
i chęć podzielenia wrażeń z innymi 
artystami okazała się na tyle silna, 
że zaczęła uczestniczyć w plene-
rach i warsztatach Stowarzyszenia 
Plastyków „Azyl”. Pani Maria przez 
36 lat wyszywała obrazy za pomocą 
kolorowych włóczek i nici . W jej 

twórczości pojawiają się motywy 
góralskie i łowieckie dlaczego? Ma-
ria Jabłońska ma w sobie wiele z gó-
ralki, tam sięgają jej korzenie – jak 
opisuje nam artystkę Anna Zaranek 
– Tradycje góralskie przekazywane 
są z pokolenia na pokolenie, wraz 
z wiarą w Boga i talentem. Jeśli do 
tego dołączymy jeszcze męża zwią-
zanego z myślistwem łatwiej będzie 
nam odnaleźć kontekst w jakim osa-
dzone są obrazy. 
Na wystawie pośród wielu zaproszo-
nych gości pojawił się również Wójt 
naszej gminy, który wręczył autorce 
statuetkę wraz z listem gratulacyj-
nym, nie zabrakło także przewodni-
czącego Rady Gminy z życzeniami 
i naręczem kwiatów, a także prezes 
Stowarzyszenia „Azyl”, która opo-
wiedziała o początkach malowania 
na płótnie autorki już pośród arty-
stów. 
Wystawę Marii Jabłońskiej uświet-
niła oprawą muzyczną kapela Kom-
binatorzy. Muzycy dodali odwagi i 
uśmiechu skromnej artystce, tak aby 
ten wielki dla niej dzień nie przyspa-
rzał stresu, a pozwolił cieszyć się 
otwartymi oknami sztuki dla ludzi.
Kończąc spotkanie Anna Zaranek 
zadała pytanie – jak wielu jeszcze 

budzyńskich ta-
lentów, za zasłoną 
skromności ukry-
wa się w domu? 
Jedno jest pewne  
- Maria Jabłońska 
to od dziś znany 
lokalnie artysta – 
plastyk, kto wie co 
będzie następnym 
krokiem ku sztu-
ce? 
Honorata Struzik 

– instruktor 
WDK Wyszyny
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Znów wakacje. Zakończył się 
kolejny rok szkolny, nastał czas 
podsumowań i analiz. To odpo-
wiednia chwila, aby przypomnieć 
co ważnego wydarzyło się w tym 
roku w Szkole Podstawowej w 
Wyszynach.
W ramach cyklu „Spotkania z kultu-
rą”, przygotowanego przez artystów 
z Poznania, uczniowie mieli okazję 
brać udział w koncertach: Muzyka 
filmowa, Musicale, W Krainie Sło-
dyczy i Wakacyjne muzykowanie.
Miłośnicy teatru mogli też obejrzeć 
spektakl pt. „Królowa Śniegu” w 
poznańskim Teatrze Muzycznym, 
a w ChDK „Porwanie Baltazara 
Gąbki” oraz „Czerwony Kapturek”  
(klasy I-III), natomiast w Rogo-
zińskim Centrum Kultury starsze 
klasy zobaczyły adaptację „Księgi 
Dżungli”. Zorganizowaliśmy też 
wyjazdy do kina w Pile dla dzieci z 
klas I-III na film „Goryl Śnieżek w 
Barcelonie”, a klasy V i VI w ChDK 
film o Januszu Korczaku.  Ucznio-
wie obejrzeli też przedstawienie w 
Domu Kultury pt. „Kot w butach” 
oraz szkolny teatrzyk „Czapla, ryby 
i rak” na podstawie bajki I. Krasic-
kiego. Klasy najmłodsze mogły 
obejrzeć przedstawienie teatralne 
pt. „Lato, lato” dotyczące bezpiecz-
nego zachowania się nad wodą  
w czasie wakacji. 
Dzięki Bibliotece Publicznej mogli-
śmy spotkać się z wieloma cieka-
wymi osobami. Jednym z nich był 
pisarz Grzegorz Seredyński, twórca 
najnowszej biografii Adama Mic-
kiewicza. Autor opowiadał o mniej 
znanych wydarzeniach z życia pol-
skiego wieszcza oraz podkreślał 
jego związki z Wielkopolską. W li-
stopadzie spotkaliśmy się z Krzysz-
tofem Petkiem, autorem powieści 
sensacyjno-przygodowych, reporta-
żystą, organizatorem wypraw i szkół 
przetrwania. Następnie mieliśmy 
okazję poznać pisarkę panią Dorotę 
Kasprzak, autorkę książki „Smok  
z Zamkowej Góry”.
W szkole odbywały się też apele 
okolicznościowe z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej, Święta Odzyska-
nia Niepodległości, świąt Bożego 
Narodzenia oraz 3 Maja. W okre-
sie przedświątecznym najmłodsze 
dzieci mogły obejrzeć prezentację 
multimedialną o św. Mikołaju prze-
plataną wierszykami o nim. Warto 
zwrócić uwagę na oprawę arty-

styczną Święta 11 Listopada przy-
gotowaną przez naszych uczniów i 
przedstawioną w Domu Kultury w 
Budzyniu. Apel był zrealizowany w 
duchu nowoczesnego patriotyzmu, 
ukazywał spojrzenie na Polskę jako 
ojczyznę z bogatą historią oraz jej 
współczesnymi problemami. Uro-
czystość bardzo się podobała i wy-
wołała ogromne owacje. 
Dzień Dziecka to od lat w naszej 
szkole święto sportu, a szczególnie 
piłki nożnej, wiec tego dnia rozegra-
no wiele meczy w szkolnym turnie-
ju.  W październiku pierwszoklasiści 
po ślubowaniu zostali uroczyście 
pasowani na ucznia, a w kwietniu w 
Bibliotece Publicznej na czytelnika. 
Dzieci otrzymały też certyfikat czy-
telnika oraz książeczkę w prezencie. 
Braliśmy też udział w akcji „Góra 
Grosza”, w której zbieraliśmy drob-
ne pieniądze na rzecz domów dziec-
ka. Pod patronatem Pilskiego Banku 
Żywności zorganizowaliśmy zbiór-
kę żywności. Tradycją naszej szko-
ły stał się Dzień Języków Obcych. 
Tym razem uczniowie obejrzeli pre-
zentację na temat państw niemiec-
kojęzycznych oraz państw Wielkiej 
Brytanii. , następnie zmagali się z 
wieloma zadaniami związanymi z 
danymi państwami lub miastami. 
Odbył się Wojewódzki Konkurs 
Humanistyczny, Matematyczny i 
Przyrodniczy. W nawiązaniu do 
Halloween zorganizowaliśmy kon-
kurs na najpiękniejszy dyniowy 
lampion oraz dwuetapowy   konkurs 
ortograficzno-gramatyczny z języka 
angielskiego dla klas IV-VI. Nasza 
szkoła wzięła udział w Ogólnopol-
skim Konkursie Języka Niemiec-
kiego MIX 2010, w którym wysokie 
miejsce zajęła Angelika Ludowicz z 
kl. IV. Na poziomie szkoły zorgani-
zowaliśmy „Deutsch ist prima” dla 
klas III-VI. W styczniu odbył się 
szkolny etap konkursu j. niemiec-
kiego „Deutsch ist mein Hobby” 
organizowanego przez Szkołę Pod-
stawową nr 1 w Chodzieży. Do eta-
pu rejonowego zakwalifikowali się: 
Szymon Cebulski, Olga Ciba i Nata-
lia Rewers. Ponadto uczniowie chęt-
nie uczestniczyli w pozaszkolnych 
konkursach, m.in. konkursie recyta-
torskim „Jesienna zaduma” (organi-
zowany pzrez GOK Budzyń).  Jesie-
nią biegacze przełajowi wzięli udział 
w zawodach w Kąkolewicach. W 
Halowym Turnieju Piłki Nożnej o 

Puchar Gminy Budzyń chłopcy za-
jęli III miejsce. Wzięliśmy też udział 
w turnieju piłki nożnej Orlik 2012 w 
Chodzieży.   W marcu najlepsi stra-
żacy wykazali się wiadomościami i 
umiejętnościami w Konkursie Wie-
dzy Pożarniczej. Na etapie szkol-
nym dzieci mogły też brać udział w 
wielu konkursach organizowanych 
przez bibliotekę: konkurs plastycz-
ny „Świat moich marzeń”, konkurs 
ortograficzny, czytelnicze „Świat 
Andersena” i „Czy można pokochać 
drewnianego chłopca”, konkurs na 
najpiękniejszą bombkę. Odbyły się 
także inne konkursy plastyczne o 
tematyce pożarniczej, prewencyjnej, 
łowieckiej, dotyczące zdrowego od-
żywiania oraz oszczędzania w SKO. 
W naszej szkole realizowaliśmy 
programy profilaktyczne: „Znajdź 
właściwe rozwiązanie” oraz „Nie 
pal przy mnie, proszę”. We wrześniu 
ruszy program „Postaw na rodzinę”.  
Wzięliśmy także udział w konkur-
sie zorganizowanym przez Sanepid 
„Palić, nie palić – oto jest pytanie”.

Dla uświadomienia uczniom zna-
czenia energii elektrycznej w życiu 
człowieka oraz sposobów pozyski-
wania jej z odnawialnych źródeł 
realizowano program „Odnawialne 
źródła energii”.
Uczniowie klas I-III brali udział w 
programie edukacyjnym „Ratujmy 
i uczmy ratować” prowadzonym 
przez Fundację Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Pod koniec 
roku szkolnego w każdej klasie zre-
alizowaliśmy program „Bezpieczne 
wakacje- bezpieczna droga”
Uczniowie klasy III ukończyli kurs 
pływania „Pływam jak ryba”. Kolej-
ny kurs rozpoczęła klasa II. Dziew-
częta z szóstej klasy przeszły też 
kurs gry na flażoletach.
W maju klasy III i VI wyjechały na 
wycieczkę do Warszawy.  Tuż przed 
końcem roku szkolnego klasy IV i V 
wyjechały do Poznania.
Rok szkolny 20011/2012 zakończył 
się uroczystym apelem przygotowa-
nym przez klasę VI. Najlepsi ucznio-
wie otrzymali nagrody, wyróżnienia 
oraz stypendia, a ich rodzice listy 
gratulacyjne oraz podziękowania. 
W miłej atmosferze pożegnaliśmy 
kolejny rok szkolny.

Magdalena Olczak

Szkoła Podstawowa w Wyszynach 

Podsumowanie roku szkolnego

Masz od 50 do 64 lat?
Czeka Cię zmiana pracy lub grozi Ci jej utrata?
Chcesz sprostać wymaganiom rynku pracy?
Chcesz dalej się rozwijać, ale nie wiesz w jakim 
kierunku?
Zgłoś się do nas i daj nam szansę, a my 
pokażemy Ci, że stać Cię na wiele!

Zapraszamy Cię do udziału w projekcie:

„Dorośli do wiedzy – promocja   kształcenia ustawicznego”
Już wkrótce w Twojej gminie odbędzie się dwudniowe spotkanie, podczas którego:
 Odkryjesz swoje predyspozycje zawodowe
 Spotkasz się ze znajomymi i nawiążesz nowe znajomości
 Poznasz ofertę edukacyjną szkół północnej Wielkopolski
 Pomożemy Ci w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej
 Nauczymy Cię, jak pozytywnie zaskoczyć swojego przyszłego pracodawcę
 Odkryjemy Twoje predyspozycje zawodowe i osobowościowe
 Zmotywujemy Cię do działania!

Uczestnikom zapewniamy:
 Ciekawe zajęcia grupowe oraz indywidualne z profesjonalnymi doradcami zawodowymi
 Bezpłatne, atrakcyjne materiały warsztatowe
 Wyżywienie w trakcie zajęć
 Sympatyczną atmosferę i dużo pozytywnych emocji!

Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat ukończenia warsztatów

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA, WIĘC NIE CZEKAJ, AŻ TWÓJ SĄSIAD BĘDZIE PRZED TOBĄ!
TO WSZYSTKO JEST DLA CIEBIE I NIC CIĘ TO NIE KOSZTUJE!

Informacje i zapisy: Dominika Niedbalska
Tel 507 926 557, e-mail: edukacja50plus@wirpe.pl
Biuro Projektu: 64-800 Chodzież, ul. Zwycięstwa 23
tel. (67) 215 27 04, e-mail: biuro.projektu@wirpe.pl

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

„Człowiek – najlepsza inwestycja”
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Po raz kolejny  świętowaliśmy dni miejscowości  

Dni Budzynia 2012
Jak co roku  tradycyjnie budzy-
nianie świętują dni swojej miej-
scowości. Dni Budzynia to wiele 
różnych wydarzeń o charakterze 
przede wszystkim kulturalnym 
(więcej na ten temat w bieżącym 
wydaniu Informatora), których 
kulminacja nastąpiła w sobotę, 2 
czerwca 2012 roku. 
Wszystko rozpoczęło się wcześnie 
rano, kiedy to na placu przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury zebrali się 
uczestnicy zawodów wędkarskich 
z okazji Dnia Dziecka, by następnie 
przystąpić do rywalizacji nad jezio-
rem Zbyszewice.   O godz. 14.00 
wystartował Mały Bieg Budników, 
a po nim do biegu ruszyli uczest-
nicy głównego Biegu Budników. 
W godzinach od 16.00 do 19.30 na 

letniej estradzie  odbyły się wystę-
py prezentacji artystycznych, mię-
dzy innymi młodzi wykonawcy z 
Przedszkole, Szkoła Podstawowa, 
Gimnazjum w Budzyniu, Dom 
Kultury, Zespół  JAN – BOYS, 
Budzyńska Orkiestra Dęta, Kapela 
„Kombinatorzy”, dzieci i młodzież 
z GOK.
Niewątpliwie atrakcją wieczoru 
był zespół „Skaldowie”. Po raz 
pierwszy chyba w okolicy wystą-
piła legendarna już polska grupa 
Skaldowie, autorzy takich hitów 
jak „Wszystko mi mówi, że mnie 
ktoś pokochał”, „Medytacje wiej-
skiego listonosza” czy „Prześliczna 
wiolonczelistka”. Trzon zespołu 
do dziś stanowią bracia Andrzej 
i Jacek Zielińscy oraz grający z 

W niedzielę, 3 czerwca, punktu-
alnie o godzinie 14 w kilku punk-
tach Budzynia rozpoczęły się 
krótkie koncerty kilku orkiestr 
dętych.  To  mieszkańcom naszej 
miejscowości zaprezentowały się 
orkiestry z Trzcianki, Gołańczy, 
Ujścia, Czarnkowa, Rogoźna oraz 
Budzynia, które w ten sposób 
rozpoczęły Galę Orkiestr Dętych 
„Budzyń 2012”. Tegoroczna Gala 
była jednym z ważniejszych wy-
darzeń w czasie Dni Budzynia. 
Gala Orkiestr Dętych jest impre-
zą cykliczną, jej organizatorem 
jest Oddział Nadnotecki Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr w Pile, 
tegoroczną odsłonę współorgani-
zował Gminny Ośrodek Kultury 
w Budzyniu. Jej celem jest popu-
laryzacja muzyki oraz idei orkiestr 

nimi niemal od początku gitarzysta 
Konrad Ratyński i perkusista Jan 
Budziaszek. Mimo nieprzyjemnej  
aury koncert krakowskiej grupy na 
pewno zapadnie w pamięci widzów 
na długo. Warto dodać, że razem 
ze Skaldami przyjechała liczna re-
prezentacja fanklubu - miłośników 
zespołu z całej Polski. Tańcom i 
wspólnym śpiewom nie było koń-
ca…  

*    *    *
XIII Uliczny Bieg Budników na dy-
stansie 4,7 km, którego organizato-
rem było Budzyńskie Towarzystwo 
Sportowe, ze względu na deszczo-
wą pogodę na starcie stanęło tylko 
18 zawodników. Zwycięzcą został 
Hubert Lechniak z Buku z czasem 
14.45 tym samym ustanowił rekord 
trasy, drugi to Grzegorz Kropidłow-
ski z Gdyni, trzeci Damian Tupaj   z 
Zacharzyna, a najszybszą kobietą 
okazała się Wiktoria Marchlewicz 
z Budzynia. W kategorii Gimna-

zjum wśród chłopców zwyciężył 
Damian Tupaj, a wśród dziewcząt 
Wiktoria Marchlewicz.  Wcześniej 
bo  o godzinie 14.00 odbyły się 
biegi dla dzieci szkól podstawo-
wych: w kategorii klas I i II wśród 
dziewczynek zwyciężyła Wiktoria 
Gruszczyńska, a wśród chłopców 
Adam Simiński, w kat. Klas III i 
IV wśród dziewczynek zwyciężyła 
Marta Szczurek, a wśród chłopców 
Mikołaj Kanke. W kat. Klas V i VI 
wśród dziewczynek zwyciężyła 
Róża Cildorf, a wśród chłopców 
Kacper Jankowski. Największym 
odkryciem sportowym roku okazał 
się najstarszy zawodnik biegu Piotr 
Warzocha z Łucjanowa
Sponsorami Biegu byli: Firma TO-
MEX-C Czesław  Tomczyk, Firma 
TOMEX-T Tadeusz Tomczyk, Za-
kład Metalowy Roman Hoffmann, 
Firma ALLADYN Konrad Bukow-
ski, Firma ATA-Technik Maciej i 
Wiesław Gramowscy.    

Gala Orkiestr Dętych
dętych, które w ostatnim czasie 
przeżywają prawdziwy renesans, 
przyciągając do orkiestr rzesze mło-
dzieży, z drugiej strony ciesząc uszy 
i oczy publiczności. 
Z rynku, gdzie zebrały się orkiestry, 
nastapił przemarsz pod budynek 
GOK-u. W czasie indywidualnych 
występów na scenie plenerowej 
zaprezentowały się kolejne orkie-
stry.  Aleksander Korkowicz, prezes 
Oddziału Nadnoteckiego Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr każdej 
z orkiestr wręczał pamiątkowy dy-
plom i szklaną statuetkę. Wystąpiły 
kolejno: Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta działająca przy Ujskim Domu 
Kultury, która zagrała pod batutą 
kapelmistrza Wiesława Pawlaka, 
Orkiestra Dęta z Trzcianki, działają-
ca od 1997 roku, której dyrygentem 

jest Tomasz Wyrzykowski, a także 
orkiestra Dęta z Czarnkowa pod 
batutą Tadeusza Kurzaca, pocho-
dzącego, nota bene, z Budzynia. Na-
stępnie na deski sceny plenerowej 
wyszła Orkiestra Dęta z Gołańczy 
pod dyrekcją Eugeniusza Hańczuka, 
Orkiestra Dęta działająca przy RCK 

w Rogoźnie, której kapelmistrzem 
jest Roman Tylutki (odnotujmy, 
że występ mażoretek z Rogoźna, 
zespołu PA-MAR-SZE, zrobił na 
wszystkich wielkie wrażenie), oraz 
Budzyńska Orkiestra Dęta działają-
ca przy Gminnym Ośrodku Kultury 
pod dyrekcją Wiesława Pawlaka.           


