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Sołectwo Bukowiec 

Otwarcie świetlicy wiejskiej
Gimnazjum Publiczne w Budzyniu 

Zdrowy styl życia i humoru 

W hali Gimnazjum Publicznego w Budzyniu 1 lutego 2013 r. odbyła się V 
Spartakiada Promowania Zdrowego Stylu Życia i Humoru.  

9 lutego 2013 roku w Bukowcu została zorganizowana uroczystość oddania 
do użytku wyremontowanej świetlicy wiejskiej.                  więcej - na stronie 4

Rywalizowali o Puchar Dyrektora GOK

Turniej Piłki w Gimnazjum
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Wieści z gminy 

Budzyń stawia na 
drogowe inwestycje

Efekt dobrej współpracy samorządu i władz spółki

Inwestycje ENEI 
na terenie naszej gminy 

Miło nam poinformować, że w 
drugim etapie konkursu ogłoszo-
nego przez Wojewodę Wielko-
polskiego w ramach narodowe-
go programu przebudowy dróg 
lokalnych wniosek naszej Gminy 
znalazł się wśród pozytywnie roz-
patrzonych. 
Do konkursu swoje wnioski zgłosi-
ło ok. 100 gmin, które rywalizowa-
ły o dofinansowanie swoich lokal-
nych dróg w ramach puli 20 milio-
nów złotych przeznaczonych na ten 
cel przez Wojewodę Wielkopolskie-
go. Selekcja wniosków była bardzo 
ostra, do realizacji zostało przyję-
tych 12 wniosków, w tym wniosek 
naszej gminy, który został oceniony 
bardzo wysoko. 
Planowana wartość zgłoszonego za-
dania inwestycyjnego to kwota 3 
miliony 400 tysięcy złotych, war-
tość wnioskowanej dotacji to kwo-
ta ok. 1 miliona 700 tysięcy złotych. 
Zostały już rozstrzygnięte wyniki 
przetargu nieograniczonego, w któ-
rym spośród 8 złożonych ofert wy-
brana wybrana została oferta firmy 
Strabag z o.o. Poznań za kwotę ok. 2 
miliony 600 tysięcy złotych. Zakres 
planowanych prac obejmuje moder-
nizację pozostałej części ulicy Ro-
gozińskiej do drogi numer 11, wy-
konanie modernizacji skrzyżowania 
ulicy Rogozińskiej z ulicą Gumową 
na wysokości nowego zakładu fir-

my Lumag, przebudowę ulicy Gu-
mowej, dostosowanie jej parame-
trów do warunków tzw. ruchu cięż-
kiego na całej długości. W ramach 
tego zadania będą także wykonywa-
ne prace na nowych ulicach: Sado-
wej i Czereśniowej, łącznie z wyko-
naniem kanalizacji deszczowej. Po-
nadto przebudowany zostanie frag-
ment ulicy Cichej, na której dodat-
kowo wykonane zostaną  parkingi w 
okolicach cmentarza.  
Łączna długość przebudowanych i 
remontowanych dróg to 3,3 km. 
Należy nadmienić, że wśród czynni-
ków ocenianych przez komisję kon-
kursową Wojewody Wielkopolskie-
go jest fakt kontynuacji zadań pod-
jętych wcześniej w ramach tego pro-
gramu (przypomnijmy, że inwe-
stycja rozpoczynana obecnie to już 
kolejny sukces naszej gminy, jeżeli 
chodzi o program przebudowy dróg 
lokalnych, ponieważ w poprzednich 
latach trzykrotnie z pozytywnym 
skutkiem przystępowaliśmy do tego 
programu), oraz fakt połączenia mo-
dernizowanych dróg z drogami kra-
jowymi, a także obsługa terenów 
przeznaczonych pod działalnosć go-
spodarczą (co może decydować o 
powstaniu nowych  miejsc pracy). 
Planowany termin zakończenia prac 
na wymienionych ulicach to czwar-
ty kwartał roku bieżącego.

26 lutego 2013 roku Wójt Gminy 
Marcin Sokołowski oraz Skarb-
nik Gminy Honorata Lisiecka w 
towarzystwie kierownika refera-
tu pozyskiwania środków unij-
nych Piotra Jankowskiego pod-
pisali w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Wielkopol-
skiego dwie umowy o dofinan-
sowanie kolejnych planowanych 
dwóch inwestycji na terenie na-
szej gminy. 
Pierwsza z nich dotyczy dofinan-
sowania planowanej moderniza-
cji sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Budzyniu kwo-

Efektem dobrej współpracy sa-
morządu naszej gminy oraz 
władz spółki ENEA są kolejne 
inwestycje realizowane od kil-
ku miesięcy przez spółkę ener-
getyczną na terenie naszej gmi-
ny. 
W miesiącach grudzień 2012 i 
styczeń 2013 roku na deptaku 
położonym przy ulicy Strażac-
kiej była budowana dodatkowa 
trafostacja wraz z nową linią ka-
blową do ulicy Rynkowej, która 
zdecydowanie poprawi zasilanie 
w energię elektryczną tej części 
Budzynia, jednocześnie stworzy 
możliwość zabezpieczenia do-
datkowej mocy pod planowaną 
modernizację Gminnego Ośrod-
ka Kultury. Wartość tych prac to 
ok. 200 tysięcy złotych. 
Następną poważną inwestycją 
ENEI na terenie naszej gminy jest 
przebudowa sieci energetycznej 
na ulicy Wągrowieckiej oraz na 
części ulicy Lipowej, w ramach 
której zaplanowano także rozbiór-
kę starego, murowanego budynku 
stacji trafo, położonego na skrzy-
żowaniu ulicy Wągrowieckiej i 
Margonińskiej (fot. poniżej). Po 
zakończeniu prac zaplanowanych 
przez ENEĘ, gmina na tych uli-
cach wybuduje nowe oświetlenie 
drogowe. Prace te zaplanowane 
zostały na pierwsze półrocze bie-
żącego roku. 

Wartość prac zaplanowanych po 
stronie ENEI wynosi ok. 260 ty-
sięcy. Inwstycja ta zdecydowanie 
poprawi parametry zasilania czę-
ści firm i gospodarstw, zwłaszcza 
tych leżących na końcu ulicy Wą-
growieckiej. Problem z jakością 
zasilania zgłaszany był od lat. Na-
leży także zaznaczyć, że planowa-
na likwidacja stacji trafo pozwoli 
w przyszłości, w ramach planowej 
modernizacji ul. Wągrowieckiej, 
na budowę ronda w tym rejonie.  
Następną inwestycją zrealizowaną 
przez ENEĘ była wymiana części 
linii energetycznej we wsi Nowe 
Brzeźno na długości ok. 1,5 km. 
Wartość tego zadania to ok. 140 
tysięcy złotych.  
Kolejną inwestycją energetyków 
było skablowanie linii energetycz-
nej w rejonie ulic Wiśniowej, Ci-
chej i Wielkopolskiej. Wartość 
prac ok. 110 tysięcy złotych. Po-
zwoliło to w efekcie na likwida-
cję lini napowietrznej, która prze-
biegała nad działkami budowlany-
mi oraz zamieszkałymi posesjami 
w tym rejonie. 
Podsumowując te i inne zada-
nia, zrealizowane w ostatnim cza-
sie przez ENEĘ, wartość prac za-
mknęła się ogółem kwotą 1 milio-
na 240 tysięcy złotych. Dzięki nim 
w zdecydowany sposób powinny 
poprawić się warunki dostarczania 
energii oraz jej parametry. 

tą 500 tysięcy złotych. Środki te po-
chodzą z programu Lider Plus w ra-
mach Lokalnej Grupy Działania 
Dolina Noteci. Wartość planowa-
nego przedsięwzięcia przekracza 
kwotę ponad miliona złotych. Wię-
cej szczegółów na temat tej inwe-
stycji w najbliższym czasie. Dru-
ga umowa dotyczyła dofinansowa-
nia kwotą blisko 90 tysięcy złotych 
modernizacji świetlicy wiejskiej w 
Sokołowie Budzyńskim. Zarów-
no modernizacja obiektów w GOK
-u, jak i świetlicy w Sokołowie Bu-
dzyńskim, zostaną zakończone do 
połowy roku 2014. 

Ze środków unijnych na modernizację GOK-u

Kolejne dofinansowanie
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Harmonogram zebrań wiejskich 
na terenie Gminy Budzyń w 2013 r.

Lp.  Nazwa sołectwa    Termin i godzina               Miejsce zebrania

1.      Wyszyny                25. 02. 2013 r.godz. 18°°    Dom Kultury
2.      Grabówka              26. 02. 2013 r. godz. 18°°   świetlica wiejska
3.      Prosna                    27. 02. 2013 r. godz. 18°°   świetlica wiejska 
4.      Wyszynki         28. 02. 2013 r. godz. 18°°   świetlica wiejska
5.      Sokołowo Budz.    01. 03. 2013 r. godz. 18°°   świetlica 
                                                                                    w byłej szkole
6.      Podstolice              11. 03. 2013 r. godz. 18°°   świetlica 
                                                                                    w byłej szkole
7.      Dziewoklucz          12. 03. 2013 r. godz. 18°°   świetlica wiejska
8.      Nowe Brzeźno       18. 03. 2013 r. godz. 18°°   świetlica wiejska
9.      Budzyń                  19. 03. 2013 r. godz. 18°°   Gminny 
                                                                                    Ośrodek Kultury
10.    Kąkolewice            20.03. 2013 r. godz. 18°°    świetlica wiejska
11.    Brzekiniec              21. 03. 2013 r. godz. 18°°   remiza OSP
12.    Bukowiec               22.03. 2013 r. godz. 18°°    świetlica wiejska
13.    Ostrówki                25. 03. 2013 r. godz. 18°°   świetlica wiejska

Systematycznie poprawia się 
jakość dróg lokalnych. W ra-
mach tego zadania zostanie 
zmodernizowana droga we 
wsi Podstolice na odcinku 1,2 
km (okolice skrzyżowanie tzw. 
„sześciu dróg”). 
Przetarg na tę inwestycję odbył 
się już w listopadzie ubiegłego 
roku. Firma, które powierzono 
to zadanie, to wyłoniona w cza-

W kolejnej placówce oświatowej 
na terenie naszej gminy dokona-
no poważnego remontu. Tym ra-
zem w Przedszkolu Samorządo-
wym przy ul. Strażackiej zakoń-
czono kompleksową moderniza-
cję węzła kuchennego wraz z za-
pleczem. Wartość prac wyniosła 
ok. 190 tysięcy złotych. 
Wykonawcą tego zadania, wyłonio-
nym w drodze przetargu nieograni-
czonego, była firma Zendach z Bu-

INFORMACJA
Informujemy, że w związku z tzw. „reformą śmieciową”, rozpoczęła 
się akcja informacyjna na terenie naszej gminy, która polega na tym, 
że pracownicy Urzędu Gminy odwiedzą wszystkich właścicieli po-
sesji. Ich zadaniem będzie poinformowanie o nowych obowiązkach 
wynikających z treści ustawy o śmieciach z dnia 1 lutego 2013 roku, 
a także dostarczenie deklaracji o wysokości opłaty, w razie potrzeby 
służyć będą pomocą w jej wypełnieniu.   

W ostatnich dniach grudnia mi-
nionego roku kolejna  jednostka 
strażacka z terenu naszej gmi-
ny, tj. OSP Prosna, otrzymała 
nowy bojowy marki Ford. 
Wartość zakupionego pojazdu to 
170 tysięcy złotych, w tym dofi-
nansowanie z budżetu gminy sta-

Z życia OSP w gminie Budzyń

Nowy pojazd dla OSP Prosna
nowiło kwotę 70 tysięcy złotych, 
pozostałą  część to dotacja Zarzą-
du Wojewódzkiego OSP i Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych. 
Po odpowiednim wyposażeniu 
do podziału bojowego pojazd zo-
stanie wprowadzony w miesiącu 
maju. 

Systematycznie poprawia się jakość dróg lokalnych  

Zyskają Podstolice
sie przetargu firma Bimex z Ro-
goźna. Wartość prac to ok. 300 
tysięcy złotych. Termin wyko-
nania zadania - koniec pierw-
szego półrocza bieżącego roku.  
Gmina na to zadanie stara się o 
dotację z Urzędu Marszałkow-
skiego  w ramach środków prze-
znaczone na modernizacji dróg 
wiejskich i dojazd do gospo-
darstw rolnych. 

Remont w budzyńskim Przedszkolu   

Kompleksowa 
modernizacja kuchni 

dzynia. Zakres prac obejmował wy-
mianę wszystkich instalacji, w tym 
wodę, gaz, prąd, a także położenie 
nowych płytek oraz wymianę czę-
ści wyposażenia zaplecza kuchen-
nego. Konieczność wykonana tych 
prac był efektem realizacji zale-
ceń pokontrolnych Powiatowej Sta-
cji Sanitarno – Epidemiologicznej z 
Chodzieży. Równocześnie wymalo-
wano pomieszczenia w Przedszkolu 
przy ulicy Przemysłowej. 
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Podziękowanie
Serdeczne  podziękowania dla pań i panów z sołectwa za pomoc w 
przygotowaniu uroczystego otwarcia świetlicy wiejskiej w Bukowcu, 
oraz za pomoc posprzątania po imprezie.
Serdeczne podziękowania dla naszych sponsorów, dzięki im mogło 
się odbyć te uroczyste otwarcie. 

Dziękują organizatorzy

W sobotę 26 stycznia 2013 roku 
w restauracji „Platinum” w Bu-
dzyniu odbył się trzeci Bal Dzia-
łaczy i Sympatyków Sportu Ma-
sowego. 
Organizatorem Balu było Gminne 
Zrzeszenie LZS w Budzyniu. Po-
witania gości i otwarcia balu do-
konał przewodniczący Gminne-
go Zrzeszenia który w kilku zda-
niach przedstawił zarys działalno-
ści związku. 
Wśród uczestników dominował 
aktyw z Kół LZS Kąkolewice, 
Prosna i Bukowiec oraz brać siat-
karska  z Chodzieży, którzy, jak są-

Trzeci Bal działaczy i sympatyków Sportu Masowego

Zabawa na 100 par
dzimy, czuli się wyśmienicie w na-
szej gościnnej Gminie. 
Do największych atrakcji tego 
balu zaliczyć należy losowanie na-
gród wśród uczestników balu oraz 
wjazd o północy okolicznościowe-
go tortu z logo LZS – słodkości 
było co niemiara.
Tańczące pary bawiły się przy mu-
zyce zespołu pana Marka Górzyń-
skiego który momentami rozgrze-
wał tańczących do czerwoności. 
Cała sala bawiła się do wczesnych 
godzin rannych, stwierdzając na 
zakończenie – spotykamy się tu 
znów za rok.  

Sukcesywnie oddawane są do 
użytku kolejne świetlice wiejskie 
na terenie naszej gminy. Tym ra-
zem w Bukowcu, gdzie 9 lutego 
została zorganizowana oficjalna 
uroczystość z udziałem władz sa-
morządowych naszej gminy i po-
wiatu wraz z przewodniczącym 
Rady Gminy Bogdanem Łasec-
kim, wójtem gminy Marcinem 
Sokołowskim oraz ze starostą cho-
dzieskim Julianem Hermaszczu-
kie. udział wzięli także mieszkań-
cy wsi Bukowiec i Nowej Wsi Wy-
szyńskiej. 
W ich imieniu podziękowania 
wszystkim osobom zaangażo-
wanym w to zadanie złożył soł-
tys wsi Wacław Pash. Poświę-
cenia dokonał ksiądz proboszcz 
Bogdan Spychaj. 
Prace zostały rozpoczęte w roku 
2011, wykonawcą zadania była 
firma Art Bud Roboty Ogólno-
budowlane Nowoczesne Aran-
żacje Wnętrz, inż. Artur Przy-
bylski z Poznania, której ofer-
ta została wybrana spośród 14 
złożonych do przetargu. War-
tość wykonanych prac wyniosła 
ok. 876 tysięcy złotych. Inwe-
stycja ta została dofinsnanowana 
ze środków Unii Europejskiej w 
ramach programu PROW kwotą 
435 tysięcy złotych, co stanowi-
ło 75 procent kosztów kwalifi-

Sołectwo Bukowiec 

Otwarcie świetlicy wiejskiej
kowalnych. Świetlica powstał na ba-
zie zamkniętej kilkanaście lat temu 
szkoły podstawowej w Bukowcu. 
Zakres prac obejmował zmianę kon-
strukcji dachu, wymianę wszystkich 
instalacji wewnętrznych, urządzenie 
zaplecza kuchennego, sali kompute-
rowej z wyposażeniem, a także szat-
ni wraz z zapleczem socjalnym dla 
sportowców LZS Bukowiec. Wy-
budowany został także niezbędny 
w dzisiejszych czasach parking. Na-
leży nadmienić, że budynek starej 
świetlicy wiejskiej jeszcze w roku 
bieżącym zostanie wystawiony na 
sprzedaż. 

13 lutego 2013 r., w Środę Popiel-
cową, o godzinie 17.20 mieszkań-
cy ulicy Wągrowieckiej w Budzy-
niu  byli świadkami przerażających 
scen, kiedy to bardzo wzburzony 
siedemnastolatek biegał z siekierką 
w ręku zatrzymując przejeżdżające 
samochody i uderzając nią w karo-
serie. Sytuacja była groźna, bo tak 
naprawdę nikt nie był w stanie oce-
nić, do czego zdolny był napastnik. 
Istniała obawa, że zagrożone było 
nie tylko zdrowie, ale i życie kie-
rowców i pasażerów. Wielu z nich 
w panice cofało i zawracało ucieka-
jąc przed napastnikiem, który jed-
nak zdążył uszkodzić cztery auta. 
Wielkim bohaterem okazał jego ró-
wieśnik, który podbiegł do niego i 
wyrwał mu z rąk siekierkę, jednak 
po krótkiej szamotaninie spraw-
ca oddalił się w nieznanym kierun-
ku. W tym czasie wielu kierowców 

dzwoniło po pomoc na 112, pierw-
si policjanci pojawili się po 28 mi-
nutach od wezwania. Zostali skie-
rowani przez mieszkańców w miej-
sce w którym znajdował się napast-
nik. Policjanci zorganizowali obła-
wę, jednak sprawca napaści dosko-
nale znający teren umknął przed nią 
i pobiegł na początek ulicy, gdzie 
zebrali się kierowcy zniszczonych 
samochodów. To oni właśnie do-
konali obywatelskiego zatrzymania 
i przekazali sprawcę w ręce Poli-
cji. Zebranych oburzył bezceremo-
nialny sposób zakładania kajdanek. 
Pytano, dlaczego tak długo, mimo 
wielu telefonicznych wezwań, trze-
ba było czekać na interwencję Po-
licji? Pytano też, dlaczego powoła-
ne do tego instytucje nie próbowa-
ły wczesniej rozwiązać trudnej sy-
tuacji w rodzinie sprawcy?  

Kronika wypadków

Z siekierą na samochody
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Podsumowanie ferii zimowych w GOK-u

Moc zabawy i atrakcji

Jak co roku podczas ferii zimo-
wych w Gminie Budzyń przygoto-
wano dla dzieci i młodzieży uroz-
maicony program zajęć. Dzieci w 
różnym wieku chętnie uczestni-
czyły w warsztatach plastycznych 
nad którymi czuwała instruktor 
GOK-u Anna Zaranek, w czasie  
których dzieci wykonywały prace 
różnorodną techniką, oprócz ma-
lowania, wycinania itp. Były tak-
że prowadzone zajęcia z ceramiki, 
które prowadził Roman Chro-
stowski. 
Dzieci korzystał z bogatego progra-
mu Ośrodka Kultury, który miał na 
celu wypełnić wolny czas od zajęć 
lekcyjnych, a przede wszystkim dać 
wiele radości. Dzieci z rodzicami, 
dziadkami chętnie brały udział w te-
atrzyku pt. „Królowa Śniegu” jak i 
również „Koziołek nie matołek”. 
Prowadzone były zajęcia zespo-
łów wokalnych przez panią Krysty-
nę Świniarską, poza tym zajęcia ze-
społu tanecznego „Czadowe Gwiaz-
deczki” prowadzone przez panią 
Marię Wierciak.
Następnie podczas ferii odbył się 2 
razy Turniej Gier Komputerowych 
który cieszył się ogromnym powo-
dzeniem wśród dzieci i młodzieży, 

nad całością czuwała pani Monika 
Jankowska. Uczestnicy w ramach 
zajętych uhonorowani zostali pa-
miątkowymi dyplomami. 
Dnia 19 stycznia 2013 r. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Budzy-
niu odbył się Turniej Szachowy, oto 
jego wyniki:   
I miejsce Nowacki Karol
II miejsce Nowacki Wiktor 
III miejsce Wróblewski Adam 
Natomiast dnia 24 stycznia podczas 
ferii zimowych miał miejsce Turniej 
Tenisa Stołowego.
W kategorii dziewcząt I miejsce za-
jęła Wiktoria Gruszczyńska, II miej-
sce zajęła Weronika Danielska, III 
miejsce Weronika Rudzka.
Natomiast w kategorii chłopców 
I miejsce zajął Łukasz Ajchsztet, 
II miejsce Eryk Gruszczyński, III 
miejsce Patryk Szpejer. 
Nad organizacją czuwał animator 
sportu Mariusz Ajchsztet, on także  
wręczył wygranym pamiątkowe dy-
plomy. 
W niedzielę 27 stycznia 2013 roku 
w Sokołowie Budzyńskim odbył się 
Gminny Turniej Warcab - 64 polo-
wych. Informacja o tym Turnieju 
publikujemy na str. 7 Informatora.  

Monika Jankowska

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu 

Zdrowy styl życia i humoru 
W hali gimnazjum 1 lutego 2013 r. 
odbyła się V Spartakiada Promo-
wania Zdrowego Stylu Życia i Hu-
moru.  Hasło tegorocznej sparta-
kiady  brzmiało następująco: „Pa-
pierosy to szybsza śmierć! Decy-
zja jest w Twoich rękach”. …A 
tak naprawdę, to fatalnie wyglą-
dasz z papierosem! 
Podczas spartakiady rywalizowa-
ły miedzy sobą klasy drugie, które 
wcześniej otrzymały do  przygoto-
wania  różnorodne zadania, a miano-
wicie: plakat  informujący  o szko-
dliwości palenia papierosów, uło-
żenie fraszki, układ taneczny: Ma-
karena, Aserehe, Zumba, Gangnam 
Style. Dodatkowym zadaniem było 
również  przygotowanie pantomimy 

przedstawiającej   negatywne   skut-
ki  palenia papierosów  oraz korzy-
ści wynikające z niepalenia. Zadania 
zostały  zaprezentowane i ocenione 
przez jury. 
Podczas trwania spartakiady uczest-
nicy odpowiadali również na pyta-
nia, wykazując się wiedzą ogólną o 
zdrowiu i szkodliwości palenia pa-
pierosów. Dodatkowym zadaniem 
było  udzielenie pierwszej pomocy  
w zakresie postępowania w przy-
padku osoby nieprzytomnej z za-
chowanymi czynnościami życiowy-
mi, w przypadku omdlenia, zadła-
wienia oraz wykazania się znajomo-
ścią techniki podnoszenia i odciąga-
nia poszkodowanych. 
Klasy rywalizowały również w kon-
kurencjach sportowych przygoto-
wanych przez Annę Dajczak, na-
uczyciela wychowania fizycznego.
Młodzież walczyła o cenne nagro-
dy, których sponsorem była Gmin-

na Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Budzyniu.
Tytuł  Mistrzów  Gimnazjum  i  500 
zł otrzymali uczniowie klasy II a z 
wychowawcą, Anną Grewling.
II miejsce - 350 zł klasa II b z  wy-
chowawcą, Elżbietą Kurkowiak- 
Pauszek.
III miejsce - 250 zł klasa II d z wy-
chowawcą, Magdaleną Ratajczak.
IV miejsce - 200 zł klasa II c z  wy-
chowawcą, Kingą Buszkiewicz.
Spartakiadę oceniało jury w skła-
dzie: Małgorzata Ferfet, przedsta-
wicielka chodzieskiego SANEPI-
DU, Edyta Radwańska i  Kazimierz 
Cembrowacz – członkowie Gmin-
nej Komisji  Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Budzy-

niu, a także Krystyna Kempka, na-
uczyciel ze Szkoły Podstawowej  w 
Budzyniu, Donata Kędzierska, na-
uczyciel ze Szkoły Podstawowej w 
Wyszynach i Wanda Łasecka, eme-
rytowany nauczyciel gimnazjum.
Głównym celem gimnazjalnej Spar-
takiady było podniesienie świado-
mości uczniów w zakresie zagrożeń 
związanych z paleniem tytoniu.
Koordynatorzy zdrowia w gimna-
zjum poprzez zabawę pragnęli prze-
kazać wiedzę na temat szkodliwego 
wpływu tytoniu i skutków biernego 
palenia, wzbudzić wśród uczniów  
zainteresowanie własnym zdrowiem 
i odpowiedzialnością za zdrowe in-
nych  oraz propagować wśród mło-
dzieży zachowania asertywne i pro-
mować zdrowy styl życia.

Koordynatorzy: 
Renata Aniołek 

i Kamila Kuczyńska 
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16 lutego w Gimnazjum nr 3 w 
Obornikach odbył się etap  okrę-
gowy Konkursu Przyrodniczego 
dla Uczniów Gimnazjów i Szkół 
Podstawowych „Ptaki Polski za-
grożone wyginięciem”, którego 
organizatorem jest PTOP „Sala-
mandra”. 
Połowa pytań związana 
była z tematem  przewod-
nim a druga część  doty-
czyła pozostałych kręgow-
ców z Polski. Uczniowie 
musieli odpowiedzieć m.in. 
na pytania : „Głosy które-
go z płazów podobne są 
do dźwięków kanarka?”, 
„Gdzie w naszym kra-
ju gniazduje pomurnik?”, 
„Zielonka to: ….” Nie było 
podziału na grupy wieko-
we. Ten sam test rozwiązywali za-
równo gimnazjaliści jak i uczniowie 
szkół podstawowych. W konkursie 
wzięło udział ok. 36 uczniów. Zgod-

Etap okręgowy Konkursu Przyrodniczego 

„Ptaki Polski 
zagrożone wyginięciem”

nie z regulaminem do konkursu mo-
gły zakwalifikować się trzy najlep-
sze osoby (fot. poniżej). I miejsce za-
jął Radosław Tokarz z klasy piątej ze 
Szkoły Podstawowej z Budzynia, II 
miejsce Jagoda Kaźmierczak z kla-
sy szóstej  (SP Budzyń), III miejsce 

Weronika Zawierucha z  drugiej kla-
sy gimnazjalnej z Zespołu Szkół  w 
Kiszewie. Etap wojewódzki odbę-
dzie się 16 marca w Poznaniu. 

28 lutego 2013 roku w Szkole Pod-
stawowej im. T. Kotarbińskiego 
w Budzyniu odbyło się uroczyste 
Pasowanie na  Czytelnika szkol-
nej biblioteki uczniów klas pierw-
szych. 
Na uroczystość pasowania zapro-
szono gości z Przedszkola Samorzą-
dowego w Budzyniu, panią dyrektor 
Grażynę Przybyszewską, panią Ma-
rię Wierciak oraz dzieci sześciolet-
nie, które niedługo staną się ucznia-

Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Pasowanie na czytelnika
mi naszej szkoły.
Uczniowie klas III przygotowali 
część artystyczną, pod kierunkiem 
pani Marleny Maczyńskiej, Han-
ny Lisieckiej i Krystyny Kempka. 
W czasie uroczystości swoje umie-
jętności taneczne zaprezentowały  
„Czadowe Gwiazdeczki” zespół ta-
neczny pod kierunkiem Marii Wier-
ciak. Uczniowie pierwszych klas 
złożyli przyrzeczenie i otrzymali pa-
miątkowe dyplomy.

25 lutego w Szkole Podstawowej 
w Budzyniu  odbyły się warszta-
ty  pt.: „Natura 2000”, w ramach 
projektu realizowanego przez 
Fundację Wspierania Inicjatyw 
Ekologicznych z Krakowa. Pro-
jekt jest także dofinansowany ze 
środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. 
Głównym celem  projektu jest pro-
mocja Sieci Natura 2000. Zajęcia 
w bardzo interesujący sposób po-
prowadził  pan Marek Maluśkie-
wicz. Wykorzystał materiały przy-
gotowane w ramach pakietu eduka-
cyjnego. Przekazał  dzieciom, jak 
istotną rolę odgrywają obszary Na-

Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Warsztaty „Natura 2000”
tura 2000 dla ochrony zagrożonych 
roślin, zwierząt, siedlisk, ochrony 
różnorodności biologicznej nie tyl-
ko w Polsce ale także  w  innych 
krajach Europy. Wytłumaczył, jakie 
korzyści wynikają z  mieszkania w 
sąsiedztwie obszarów Natura 2000. 
Dzieci miały możliwość poszerze-
nia swojej wiedzy na temat różnych 
form ochrony przyrody  a także  ga-
tunków inwazyjnych i  wymarłych. 
W ramach Projektu nauczyciele 
otrzymali pakiet edukacyjny, który 
zawiera m.in. różne gry z bogatymi 
opisami chronionych roślin i zwie-
rząt, komiks, bajkę oraz prezentację 
multimedialną. 

W dniu 19 lutego 2013 r.  odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu 
ochrony osobistej strażaków z OSP Podstolice.
Sprzęt zakupiono dzięki otrzymanej dotacji z Nadleśnictwa Podanin 
(5 tys. zł.) i Gminy Budzyń. Z ramienie Nadleśnictwa Podanin sprzęt 
przekazał zastępca Nadleśniczego Paweł Partyka, a w imieniu Gminy 
Budzyń Przewodniczący rady Gminy Bogdan Łasecki.

Nadleśnictwo i Gmina Budzyń na rzecz OSP Podstolice 

Nowy sprzęt dla strażaków
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Szkoła Podstawowa w Wyszynach

Konkurs Młodych Artystów

Szkoła Postawowa w Budzyniu 

Najlepsi nagrodzeni

Sokołowo Budzyńskie 

Królowały warcaby
W niedzielę 27 stycznia 2013 
roku w Sokołowie Budzyńskim 
odbył się Gminny Turniej War-
cab - 64 polowych. Organiza-
torami Turnieju byli: Gmin-
ne Zrzeszenie LZS w Budzy-
niu, Gminny Ośrodek Kultury 
w Budzyniu i Koło LZS w Soko-
łowie Budzyńskim.

Ogółem w turnieju udział wzięło 
50 zawodników w tym 18 kobiet. 
Turniej rozegrano w trzech kate-
goriach wiekowych kobiet i męż-
czyzn.

W kategorii kobiet zajęły miejsca:
- do 14 lat  
I Uszko Roksana 
II Musiał Samanta 
III Nowicka Nikola
- od 15-18 lat     
I Prech Karolina
II Odor Danuta 

III Kubsik Nikola 
- pow. 18 lat 
I Rozpłochowska Marika
II Pytel Hanna 
III Uszko Ewa 

W kategorii mężczyzn zajęli 
miejsca:
- do 14 lat  
I Ślesinski Krystian 
II Nowicki Kacper
III Ślesinski Kacper
Najmłodszym zawodnikiem 
w tej kategorii wiekowej był 
Uszko Mikołaj (2008) który 
zajął 6 miejsce.
- od 15 – 18 lat  
I Goldberg Patryk
II Pytel Tomasz
III Cybulski Oskar
- powyżej 18 lat 
I Góra Mieczysław
II Pytel Stanisław
III Pytel Szymon 

W ogólnej klasyfikacji po 9 
rundach:
I miejsce zajął  Góra Mieczy-
sław
II miejsce zajął Goldberg Patryk
III miejsce zajął Pytel Tomasz
Natomiast najlepsza z kobiet 
która zajęła 11 miejsce była 
Rozpłochowska Marika.

Nagrody i medale zwycięzcom 
wręczał przewodniczący Gmin-
nego Zrzeszenia LZS pan Ro-

man Schlabs. 
Organizatorzy serdecznie dzię-
kują wszystkim którzy pomagali 
w przygotowaniu                          i 
przeprowadzeniu tego turnie-
ju w szczególności pani Irenie 
Jankowskiej i panu Mikołajo-
wi Jeske oraz zarządowi koła 
LZS w Sokołowie Budzyńskim 
z przewodniczącym Mateuszem 
Jankowskim. 

Organizatorzy 

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Wyszynach wzięli udział w 
konkursie plastycznym pod na-
zwą Konkurs  Młodych Arty-

stów FAI 2013, zorganizowanym 
przez Obornickie Stowarzyszenie 
Lotnicze.  
Główny cel konkursu to promocja 

sportu lotniczego oraz lotnictwa i 
astronautyki. 
Dzieci wykonywały prace techni-
ką dowolną na temat „Moja ulu-
biona dyscyplina sportu lotnicze-
go”. W sobotę 23 lutego na lotni-
sku OSL komisja konkursowa wy-
typowała zwycięskie prace w trzech  
kategoriach wiekowych. Również 
nasi uczniowie zajęli wysokie lo-

katy: uczeń klasy III Artur Czyż - 
II miejsce w I kategorii wiekowej, 
uczennica klasy VI  Marika Banak 
– II miejsce, a uczeń klasy IV Woj-
ciech Rezner III miejsce w II kate-
gorii wiekowej. Wybrane prace we-
zmą udział w ogólnopolskim finale 
konkursu, który odbędzie się  w Be-
mowskim Centrum Kultury w War-
szawie. 

Marika Banak Wojciech Rezner  Artur Czyż

13 lutego w Szkole Podstawo-
wej im. Tadeusza Kotarbiń-
skiego w Budzyniu miała miej-
sce miła uroczystość. Piętna-
stu uczniów szkoły otrzymało 
stypendium motywacyjne za 
bardzo dobre wyniki w nauce, 

oraz ośmiu stypendia za bar-
dzo dobre wyniki sportowe. 
Stypendia za wyniki w nauce 
otrzymali: Magdalena Słowiń-
ska (VI a - 5,3), Wiktor Nowacki 
(V b - 5,2), Maciej Świergosz (V 
b - 5,2), Kacper Barczak (IV a - 

5,1), Joanna Bucholc (V a - 5,1), 
Kacper Jankowski (VI a - 5,1), 
Martyna Szurpit (IV a - 5,1), Ra-
dosław Tokarz (V b - 5,1), Wik-
toria Zielińska (V c - 5,1), Wik-
toria Habet (VI c - 5,0), Marcel 
Jankowski (IV b - 5,0), Roksa-
na Kotecka (VI c - 5,0), Daria 
Kubanek (V a - 5,0), Dominika 
Prech (IV a - 5,0), Sandra Za-
źlak (VI c - 5,0).
Stypendia za wyniki sporto-

we otrzymali: Kacper Jankow-
ski - VI a, Jakub Błachowicz VI 
a, Julia Kossakowska V a, Na-
talia Ksycka V a, Karolina Szy-
manowicz V a, Marta Szczurek 
V c, Marcel Jankowski IV b, Ju-
lia Marchlewicz IV c. Stypen-
dia wręczył dyrektor szkoły Sta-
nisław Krumplewski. Kolejne 
stypendia dla uczniów przewi-
dywane są na zakończenie roku 
szkolnego. 
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Rywalizowali o Puchar Dyrektora GOK

Turniej Piłki w Gimnazjum

24 lutego odbyło się zebranie 
sprawozdawczo – wyborcze 
koła PZW w Budzyniu. 
W czasie spotkania omawia-
no sprawy związane ze sportem 
wędkarskim oraz działalnością 
naszego koła. W pierwszej czę-
ści zebrania kol. Andrzej Wal-
czak został uhonorowany przez 
przedstawiciela Zarządu Okrę-

Z życia budzyńskich wędkarzy

Wybory w PZW
gu Nadnoteckiego PZW kol. 
Józef Jeziorskiego Srebrną Od-
znaką PZW za zaangażowanie i 
działalność związaną z propa-
gowaniem sportu wędkarskie-
go. 
Następnie zostało przedstawione 
sprawozdanie z działalności na-
szego koła, wybrano także nowy 
zarząd. W wyniku głosowa-

23 lutego 2013 roku w hali wi-
dowiskowo – sportowej przy 
Gimnazjum w Budzyniu otwar-
cia Turnieju Piłki Nożnej o pu-
char Dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury w Budzyniu 
dokonał Radny Powiatu Piotr 
Jankowski. 
Organizatorem był Gminny Ośro-
dek Kultury w Budzyniu. W Tur-
nieju tym uczestniczyli chłopcy z 
rocznika 2002 i młodsi.
Brały udział następujące drużyny, 
które  dzielnie walczyły o puchar 
Dyrektora GOK: Radwan Lubasz, 
Nielba Wągrowiec, Golnica Ry-
czywół i Kłos Budzyń. 
Sportowa rywalizacja toczyła się 
w systemie: każda drużyna roze-
grała po 2 mecze (mecz plus re-
wanż).
Ogólnie rozegrano 18 spotkań, z 
których najlepszą okazała się dru-
żyna gospodarzy Kłos Budzyń 
uzyskując 12 pkt.
Wręczenia  dyplomów i na-
gród dokonał Dyrektor Gminne-

go Ośrodka Kultury w Budzyniu 
pan Marek Bocheński drużynom 
zajmując następujące miejsca: 
II miejsce zajęła drużyna Nie-
lba Wągrowiec, III miejsce zaję-
ła drużyna Radwan Lubasz i IV 
miejsce drużyna Golnica Ryczy-
wół.
Prowadzona była klasyfikacja na 
najlepszego zawodnika Turnieju, 
którym został Marcel Jankowski 
z Kłos Budzyń, natomiast najlep-
szym bramkarzem został uznany 
Kacper Barczak z Kłos Budzyń a 
najlepszym strzelcem został Ad-
rian Banach z Kłos Budzyń. 
Serdeczne podziękowania dla 
Banku Spółdzielczego oddział w 
Budzyniu, PZU Budzyń, Firmy 
Komfort z Budzynia, pana Macie-
ja Rychlika, pana Tomasza Górz-
nego, jak i również wszystkim ro-
dzicom którzy byli obecni i tak 
mocno dopingowali swoje dzie-
ci na Turnieju, wielkie dzięki za 
wsparcie, pomoc w organizacji w 
Turnieju Piłki Nożnej.  

nia nowym prezesem został Ra-
fał Zagórski. Funkcję wicepreze-
sa w kolejnej kadencji pełnić bę-
dzie Dawid Szafran, Jan Mizio-
łek został skarbnikiem koła, obo-
wiązki kapitana sportu powierzo-
no Kazimierzowi Pauszkowi, go-
spodarzem koła został Andrzej 
Walczak, a Stanisław Okupniak 
rzecznikiem koła. 
9 marca  2013 o godz. 13 za-
planowano spotkanie członków 
koła nad jeziorem Żoń. W cza-
sie spotkania wędkarze będą 
porządkować kolejny odcinek 

linii brzegowej. Wszystkich 
serdecznie zapraszamy. Planu-
jemy również otwarcie szkółki 
wędkarskiej, informacje będą 
ogłaszane w szkołach, sklepach 
wędkarskich oraz na łamach 
Informatora Gmina Budzyń. 
Otwarcie sezonu odbędzie się 
28 kwietnia 2013 zawodami o 
tytuł Mistrza Koła. Zbiórka za-
wodników o godzinie 7.00 nad 
jeziorem Żoń. Na spotkaniu 
tym będa podane terminy kolej-
nych zawodów Grand Prix.    

W niedzielę 17 lutego 2013 r. ro-
zegrano ostatnią 11 kolejkę Li-
gii Gminnej Halowej Piłki Noż-
nej. 
W Lidze uczestniczyło 11 dru-
żyn, które od 11 listopada 2012 
roku rozegrały 66 meczy.
Wyniki ostatniej kolejki: 
LZS Ostrówki pokonały TOMEX 
C 8:3, LZS Sokołowo Budzyń-
skie przegrało z Budzyniem 4:7, 
LZS Dziewoklucz przegrał z dru-
żyną ATA – TECHNIK 0:4, LZS 
Bukowiec przegrał z LZS Prosna 
5:9, LZS Podstolice zremisowały 
z LZS Kąkolewice 1:1, LZS Bu-
dzyń pauzował.
Po rozegranej 11 kolejce końcowa 
klasyfikacja open:
I Budzyń  28 pkt, II LZS Prosna 
24 pkt, III LZS Ostrówki 22pkt, 
IV LZS Budzyń 20 pkt, V TO-
MEX-C 15 pkt, VI ATA – TECH-
NIK 15 pkt, VII LZS Bukowiec 
13 pkt, VIII Kąkolewice 10 pkt, 
IX LZS Sokołowo Budzyńskie 6 
pkt, X LZS Dziewoklucz 4 pkt, 
XI LZS Podstolice 3 pkt. 
Najlepszym strzelcem Ligii został 

Troczyński Krzysztof – LZS Pro-
sna który strzelił 25 bramek.
Drużyna FAIR-PLAY została dru-
żyna ATA-TECHNIK. 
W klasyfikacji drużyn LZS:
I  LZS Prosna 18 pkt, II  LZS 
Ostrówki 16 pkt, III LZS Buko-
wiec 13 pkt, IV LZS Budzyń 13 
pkt, V LZS Kąkolewice 10 pkt,VI 
LZS Sokołowo Budzyńskie 6 pkt, 
VII LZS Podstolice 3 pkt, VIII 
LZS Dziewoklucz 1 pkt. 
Zwycięskim drużynom pucha-
ry i dyplomy wręczali Wójt Gmi-
ny Budzyń pan Marcin Sokołow-
ski oraz przewodniczący Gmin-
nego Zrzeszenia LZS pan Roman 
Schlabs. 
Najlepszą drużyną w klasyfika-
cji open – drużyna Budzynia re-
prezentować będzie gminę i po-
wiat chodzieski w rozgrywkach 
półfinałowych w ramach Zimo-
wej Wielkopolskiej Spartakiady 
LZS i Mieszkańców Wsi 24 lute-
go 2013 roku w Złotowie – życzy-
my im sukcesów. 

RGZ LZS Budzyń 

Budzyńska Liga Halowej Piłki Nożnej 

Rozgrywki zakończone
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Sklep 

zaprasza na zakupy

Budzyń, ul. Rynkowa 14
507 121 816, olenka@life.pl

Piosenka i świąteczne życzeniadla Ojca Świętego

List z Watykanu

ALEKSANDRA 

firany, tkaniny zasłonowe, obrusowe, bielizna pościelowa (kora, bawełna satyna bawełniana, 
flanela, jersey, różne rozmiary), ręczniki, obrusy, serwety, bieżniki w różnych rozmiarach, bielizna 

damska i męska, koce, narzuty, kołdry, poduszki w różnych rozmiarach, pasmanteria
UWAGA! wyprzedaż odzieży dziecięcej, obniżka organtyn, firan żakardowych i zasłonowych 

Od Nowego Roku większy komfort w czasie zakupów, 
większa powierzchnia, większy wybór towarów 

„W hołdzie Ojcu Świętemu” to pio-
senka napisana specjalnie na wy-
jątkowe spotkanie z papieżem Be-
nedyktem XVI. 26 czerwca ubie-
głego roku Kapela Podwórko-
wa „Kombinatorzy” 
spełniła swoje naj-
większe marzenie i za-
śpiewała ten utwór w 
czasie audiencji gene-
ralnej w auli Pawła VI 
w Watykanie. 
Płytę z nagraniem tej 
piosenki wysłano wraz 
z życzeniami bożonaro-
dzeniowymi do Watyka-
nu, na ręce Ojca Świę-
tego. Jak odpisał w spe-
cjalnym liście w imie-
niu Papieża asesor Pe-
ter B.Wells, „Jego Świą-
tobliwość Benedykt XVI z 
wdzięcznością przyjął ży-
czenia nadesłane z okazji świąt Bo-
żego Narodzenia i Nowego Roku, a 
zwłaszcza zapewnienie o pamięci i 

modlitwie”. I dalej: „Odwzajemnia-
jąc świąteczną pamięć Jego Świą-
tobliwość modli się i życzy, by echo 
<wieści z Betlejem, że Bóg zstąpił 

na ziemię> dotarło 
do każdego człowieka, do każdej ro-
dziny, każdego domu, do środowisk 
pracy, wszędzie tam, gdzie żyje , tru-

dzi się i cierpi człowiek. Niech 
przeżywany Rok Wiary obfi-
tuje w szczególną Bożą łaskę, 
by każdy z nas umiał na nowo 
otworzyć swoje serce dla przy-
chodzącego Boga i razem z 
Nim iść przez codzienność. 
W tym duchu Ojciec Święty 
przesyła swoje błogosławień-
stwo”.      

Karnawał to czas kiedy wszyscy 
wesoło się bawimy. W przedszko-
lu w Wyszynach balik odbywał 
się w grupach i miał charakter te-
matyczny. Maluszki bawiły się w 
„wesołym miasteczku”, średnia-
ki w „cyrku” a starszaki w „kra-

Przedszkole Samorządowe w Wyszynach 

Balik karnawałowy
inie radości.” Nasz balik odwie-
dziło wiele ciekawych postaci, a 
wśród nich  księżniczki, piłkarze, 
Spidermani, motylki, pszczółki, a 
nawet piłkarze i skoczkowie nar-
ciarscy. Było wesoło, kolorowo i 
wszyscy świetnie się bawili.

Karnawał to fantastyczny czas 
nie tylko dla dorosłych, ale i dla 
dzieci. A może przede wszyst-
kim dla naszych milusińskich. 
Dla dzieci bal karnawałowy to 
dzień niezwykły, często wycze-
kiwany przez wiele tygodni. W 
naszym przedszkolu taki bal 
odbył się 8 lutego.
Dzieci przebrane w różnorodne, 
kolorowe stroje wspaniale bawiły 
się w rytm muzyki, którą zapew-
niła opiekunka grupy Maria Mil-
ler. Dziewczynki ubrane były w 
długie powłóczyste balowe suk-
nie księżniczek, wróżek czy też 
dam dworu, zaś chłopcy wybie-

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu 

Karnawałowe zabawy
rali strój muszkietera, pirata, mi-
sia, węża, policjanta, wampira i 
żołnierza. Podczas trwania zaba-
wy odbyły się różne quizy i kon-
kursy. Wspólna zabawa przyspo-
rzyła wiele radości pociechom, a 
to było głównym celem balu. W 
zabawie swój udział miała tak-
że Pani Dyrektor – jako królo-
wa wszystkich wróżek. W trakcie 
trwania imprezy na przedszkola-
ków czekał słodki poczęstunek 
od przepysznych cist po kolorowe 
wieże owocowe. A co dobre nie-
stety szybko się kończy i bal prysł 
jak bańka mydlana, dzieci czeka-
ją na następny…

Poduszki na każdą okazję, 
możliwość wyhaftowania 

inicjałów, imion lub 
dowolnego tekstu. 

Wiemy, ze kochasz 
najbliższą Ci osobę, ale 

czasami dobzre przytulić 
się do miłego jaśka. 
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Ogłoszenia drobne
Zatrudnię kierowcę kat. C, E. Ważne świadectwo. Praca Wyszyny. In-
formacje: 513 491 642

Ogłoszenia drobne
Działkę budowlaną SPRZEDAM!
Bardzo ładnie (zaciszne) położenie, dojazd, media – 3.000 m kw. 
Budzyń – Łucjanowo, tel. 501 212 915 
(pozwolenie na budowę!)
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Rozgrywka drużynowa „Bośka - Kop”

O Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy Budzyń

Rozgrywki „Bośka - Kop”

O „Puchar Mercuriona”
27 stycznia 2013 roku w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Bu-
dzyniu odbyła się kolejna roz-
grywka „Bośka – Kop, tym ra-
zem o „Puchar Mercuriona”.
Zwycięzcą rozgrywki został Raj-
mund Ziała (562 pkt.). Kolejne 
miejsca zajęli – Ryszard Rabczak 
(541 pkt.), Ryszard Fifer (513 
pkt.), Stefan Mulik (504 pkt.), 
Andrzej Michor (490 pkt.), To-
masz Błażej (447 pkt.), Mariusz 
Wiza (438 pkt.), czołową ósem-
kę zamykał Robert Simiński (429 
pkt.)

Klasyfikacja po VI rozgrywkach:
1. Rajmund Przybyszewski  
         1210 pkt.
2. Stefan Mulik          1175 pkt.
3. Ryszard Miziołek         965 pkt.
4. Roman Starosielec       945 pkt.
5. Mariusz Wiza            935 pkt.
6. Ryszard Geisler        
                              930 pkt. (2383)
7. Romuald Fiedorowicz
                              930 pkt. (2373)
8. Andrzej Michor             870 pkt.
9. Wojciech Wierzbiński  800 pkt.
10. Waldemar Walczak    765 pkt.
11. Włodzimierz Olejniczak  
                                          640 pkt.
12. Robert Ksycki            630 pkt.
13. Jerzy Kowalczyk        625 pkt.
14. Ryszard Fifer             570 pkt.
15. Rajmund Ziała           529 pkt.
16. Zygmunt Bukowski   524 pkt.

17. Andrzej Łukaszewski   500 pkt.
18. Tadeusz Grill           486 pkt.
19. Jarosław Polowy        450 pkt.
20. Anna Geisler          445 pkt.
21. Zbigniew Kałużny      360 pkt.
22. Ryszard Rabczak        340 pkt.
23. Zdzisław Kowalski     335 pkt.
24. Robert Simiński         325 pkt.
25. Mateusz Pienkos         310 pkt.
26. Henryk Zagrodnik       300 pkt.
27. Franciszek Mota          240 pkt.
28. Karol Marek            210 pkt.
29. Tomasz Błażej            194 pkt.
30. Henryk Kulik            190 pkt.
31. Władysław Ochnicki  185 pkt. 
32. Franciszek Buśko        160 pkt.
33. Dariusz Laskowski     130 pkt.
34. Grzegorz Walczak       120 pkt.
35. Krzysztof Przybylski  115 pkt.
36. Edward Berczyński    110 pkt.
37. Mirosław Pienkos       
                                100 pkt. (336)
38. Wojciech Kaźmierczak  
                                100 pkt. (330)
39. Władysław Szulc   
                                 95 pkt. (319)
40. Kazimierz Maliszewski
                                            95 pkt.
41. Paweł Pianka             90 pkt.
42. Witold Myszkowski  
                                  75 pkt. (309)
43. Sławomir Łukaszewicz 
                                  75 pkt. (250)
44. Jan Syska                      70 pkt.
45. Bogdan Kaczmarzyk    45 pkt.
46. Stanisław Kin              20 pkt.
47. Antoni Przybylski        18 pkt.

Dnia 10 lutego 2013r. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Bu-
dzyniu odbyła się II rozgrywka 
Drużyn z Gminy Budzyń „Boś-
ka – Kop”.
Zawody drużynowe odbyły się o 
puchar przewodniczącego Rady 
Gminy w Budzyniu.
W Turnieju uczestniczyło 5 drużyn.

Wyniki:
1. miejsce „Arar”        1425 pkt.

2. miejsce „Przyjaciele” 1377 pkt.
3. miejsce „Prosna”         1261 pkt.
4. miejsce „Rekiny”        1248 pkt.
5. miejsce „GOK”          1096 pkt. 

Podsumowanie po II rozgryw-
kach: 
1. „Arar”         2719 pkt. 
2.  „Przyjaciele”         2596 pkt.
3. „Rekiny”              2586 pkt.
4. „Prosna”         2509 pkt.
5.  „GOK”         2387 pkt.

Kolejna rozgrywka „Bośka - Kop”

Walczyli o „Puchar 
Sołectwa  Dziewoklucz”
W dniu24 lutego 2013r. w świe-
tlicy Wiejskiej w Dziewokluczu 
odbyła się VII rozgrywka „Boś-
ka – Kop” o „Puchar Sołectwa 
Dziewoklucz”. 
W zawodach uczestniczyło 24 za-
wodników. Pieczę nad sprawnie 
przeprowadzoną rozgrywką spra-
wowała Marzena Walczak. 
Zwycięzcą zawodów został Ste-
fan Mulik (452 pkt.) Drugie miej-
sce - Andrzej Michor  404 pkt. 

III miejsce  Jerzy Kowalczyk  
                          395 pkt.
IV miejsce Rajmund Ziała   
384 pkt.
V miejsce Zdzisław Kowalski  
                           379 pkt.
VI miejsce Waldemar Walczak  
                          360 pkt.
VII miejsce Ryszard Rabczak  
                          359 pkt.
VIII miejsce Robert Ksycki   
                                         349 pkt. 
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25 lutego w Gimnazjum zosta-
ło zorganizowane przedstawienie, 
prezentujące najnowszy projekt  
gimnazjalnej grupy projektowej, 
w której skład wchodzi „wspania-
ła” dwunastka: Kinga Romanow-
ska, Natalia Paczkowska, San-
dra Uszko, Patrycja Łech, Patry-
cja Simińska, Anna Wawrzyniak, 
Weronika Prech, Wiktoria Sob-
czak, Krystian Ślesiński, Rado-
sław Gut, Bartłomiej Holka, Ka-
mil Marciniak. Opiekunem grupy 
jest Kinga Buszkiewicz. 
Pomysł na nowy projekt to efekt 
prawdziwej burzy mózgów w łonie 
grupy; ilu członków, tyle osobowo-
ści, tyle także pomysłów. Ostatecz-
nie stanęło na tym, że motywem 
przewodnim projektu będą cztery 
żywioły, powiązane ze znakami Zo-
diaku: powietrze (Bliźnięta, Waga, 
Wodnik), ogień (Baran, Lew, Strze-
lec), woda (Rak, Skorpion, Ryby), 
ziemia (Byk, Panna, Koziorożec ), a 
także z temperamentami: powietrze 
- sangwinik, ogień - choleryk, woda 
- flegmatyk, ziemia– melancholik. 
Od zarania dziejów człowiek stykał 
się z czterema żywiołami i będzie 
się z nimi stykał aż do końca świata. 
Wszystkie te żywioły zostały w cza-
sie prezentacji przedstawione w 
nadzwyczaj widowiskowy sposób, 
tworząc barwne, niezwykle poru-
szające widowisko. Piosenka, ta-
niec, a także animacje komputero-

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu 

Cztery żywioły i... radio!
we, wszystko to stanowiło całość. 
Przedstawiona została także idea 
radia, kolejnego ważnego elemen-
tu projektu. Skąd zatem w gimna-
zjalnym projekcie radio? Jak stwier-
dzili członkowie grupy projekto-
wej: W czasie drugiego spotkania 
grupy  jak „grom z jasnego nieba” 
spadł na nas pomysł stworzenia ra-
dia w naszym gimnazjum. I tak naro-
dził się tytuł projektu „ Cztery żywio-
ły i radio”. W naszym projekcie za-
mierzamy połączyć przyjemne z po-
żytecznym (a właściwie to przyjem-
ne z przyjemnym) i połączyć psycho-
logię z geografią, statystyką a nasze 
umysły pozostawić otwarte na nowe 
rozwiązania. Naszym celem jest zbu-
dowanie pozytywnego i energetycz-
nego wizerunku naszego gimnazjum 

poprzez stworzenie szkolnego radia 
oraz zorganizowanie 4 imprez te-
matycznych, które w swoich założe-
niach odnosić się będą do kolejnych 
żywiołów.
„OGIEŃ - Jak uzyskać rozgłos” 
(Nauczymy się organizować happe-
ningi, które przyciągną uwagę osób 
z zewnątrz naszym projektem i poka-

żą jak wyjść z ukrycia i wreszcie za-
cząć pracować „na swoje konto. Bę-
dziemy zgłębiać tajniki skutecznej 
sztuki negocjacji by pozyskać środki 
na realizację projektu.Koszty stwo-
rzenia radiowęzła są rzędu 9 tysięcy 
złotych, ale mamy nadzieję, że nam 
się uda.
„ZIEMIA - Jak odkryć własne ta-
lenty” (Zorganizujemy zajęcia, któ-
re pozwolą nam odkryć talenty w na-
szej szkole. Każdy kto zna swoje ta-
lenty jest bardziej zmotywowany do 
działania i łatwiej osiąga sukces).
Kolejne planowane imprezy tema-
tyczne to „WODA- Jak zarządzać 
zasobami ludzkimi” oraz  „PO-
WIETRZE - Komunikacja podsta-
wą sukcesu” (Media są określane 
mianem „czwartej władzy” a w na-
szym projekcie „radio to czwarty ży-
wioł”. Szkolne radio, które stworzy-
my umożliwi uczniom naszego gim-
nazjum rozwój umiejętności dzienni-
karskich i medialnych).  
 

Od listopada ubiegłego roku na 
terenie naszej gminy rozpoczę-
ły się prace związane z budo-
wą sieci szkieletowej szerokopa-
smowego internetu. Inwestycja 
ta jest prowadzona w ramach 
zadania realizowanego przez 
samorząd Województwa Wiel-
kopolskiego przy pomocy środ-
ków Unii Europejskiej, prze-
znaczonych na sfinansowanie 
tego celu. 
Linie światłowodowe przecinają 
naszą gminę od miejscowości Za-
wady do Sokołowa Budzyńskie-
go, dalej przez Bukowiec, Wy-
szyny, Prosnę do Budzynia. Z Bu-
dzynia przez Podstolice, Radwan-

Budowa sieci szerokopasmowego internetu

Inwestycja w przyszłość
ki do gminy Margoniń. W miej-
scowościach Sokołowo Budzyń-
skie, Wyszyny i Budzyń będą tzw. 
punkty dostępowe. 
Prace te posuwają się w szybkim 
tempie. Wiąże się to, niestety, z 
tym, że część ulic w Budzyniu bę-
dzie musiała zostać rozebrana ce-
lem ułożenia sieci światłowodo-
wej. Prosimy o wyrozumiałość.  
Następnym etapem będzie wyko-
nywanie przyłączy do poszcze-
gólnych posesji. Inwestycja ta po-
zwoli w niedalekiej przyszłości 
zarówno firmom ulokowanym na 
terenie naszej gminy, jak i miesz-
kańcom, na korzystanie z najnow-
szej technologii internetowej. 
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Prace Iwony Widawskiej - Kubskiej w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu 

Wystawa „Jam dwór polski i konie” 

Zapachniało wiel-
kim światem... Wy-
stawa malarstwa, 
dostojni goście, 
przedstawiciele sa-
morządu lokalnego 
i mediów. A wszyst-
ko to z okazji wer-
nisażu wystawy ma-
larskiej pt. „Jam 
dwór polski i ko-
nie”, jaki został zor-
ganizowany w hallu 
Gminnego Ośrod-
ka Kultury 21 lute-
go 2013 roku. 

Prace, składające się 
na tytułową wysta-
wę, to obrazy któ-
rych autorem jest 
pilska malarka, Iwo-
na Widawska – Kub-
ska. Artystka z po-
nad 30 – letnim sta-
żem, wykorzystu-
jąca w swojej twór-
czości farby olejne, akwarelo-
we, akrylowe, a także, głównie 
w portretach, ołówek. Tematyka 
jej twórczości jest bardzo sze-
roka, ale do ulubionych należą 
konie, przyroda, a także dworki 
polski. Jest mistrzynią w odda-
waniu ruchu i nastroju... 
Współinicjatorami zorganizo-
wania wystawy byli – Anna Za-
ranek, instruktorka Gminnego 
Ośrodka Kultury, oraz Stefan 
Rakoczy, prezes Koła Powiato-
wego Związku Hodowców Koni 
Wielkopolskich w Chodzieży. 
Zarząd Z.H.K., wraz ze Staro-
stą Chodzieskim, Wójtem Gmi-

ny Budzyń oraz Prezesem Za-
rządu Krajowego Związku Pla-
styków Artystów RP, objęli hon-
rowy patronat nad wystawą. 
Wśród oficjalnych gości, którzy 
zaszczycili wernisaż, wymienić 
należy Starostę Chodzieskie-
go Juliana Hermaszczuka, Woj-
ciecha Burzyńskiego, wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Cho-
dzieskiego, Bogdana Gniłę, Se-
kretarza Gminy Budzyń, Wacła-
wa Kubskiego, prezesa Zarzą-
du Krajowego Związku Plasty-
ków Artystów RP, Marka Żu-
ławskiego, dyrektora Związ-
ku Hodowców Koni Wielkopol-
skich, Stefana Rakoczego, pre-

zesa Koła Powiatowe-
go Związku Hodow-
ców Koni Wielkopol-
skich w Chodzieży, 
Janinę Sługocką – Ja-
nusz, prezesa Stowa-
rzyszenia Plastyków 
„Azyl”, a także rad-
nych Gminy Budzyń, 
dyrektorów placówek 
oświatowych, dzia-
łaczy społecznych, 
wreszcie osoby zainte-
resowane twórczością 
artystki. 
Artystka została uho-
norowana pamiąt-
kową statuetką, któ-
rą wręczył jej dyrek-
tor Gminnego Ośrod-
ka Kultury Marek Bo-
cheński. Na ręce Iwo-
ny Widawskiej – Kub-
skiej zostały także zło-
żone liczne życzenia 
i wiązanki kwiatów.

Spośród nich  najdobitniej za-
brzmiały słowa Starosty Cho-
dzieskiego, Juliana Hermaszczu-
ka, który podkreślił zasługi ar-
tystki w kultywowaniu pamięci 
znikających, niestety, z naszego 
pejzażu, a tak związanych z na-
rodową tradycją dworków.  
Iwona Widawska – Kubska na-
malowała ok. 3 tysiące obrazów. 
Oprócz twórczości oryginalnej 
wykonuje perfekcyjnie kopie np. 
Brandta, Kossaka. Jest laureat-
ką wielu nagród, m.in. została 
uhonorowana przez Prezydenta 
RP Brązowym Krzyżem Zasługi 
za osiągnięcia w dziedzinie twór-
czości plastycznej 2009 r. Jej 
prace znajdują się w wielu zbio-
rach muzealnych, galeriach pań-
stwowych i prywatnych.
Wystawa w budzyńskim GOK-u 
będzie czynna przez najbliższe 
2 tygodnie i w tym czasie będzie 
możliwość zakupienia wybra-
nych prac artystki.  


