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Inwestycje w gminie 

Przetargi, przetargi...

Szanowni mieszkańcy Gminy  Budzyń!
W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach informuję o zasadniczych zmia-
nach, które z dniem 1 lipca nastąpią w naszej Gminie w zakresie odbioru odpadów stałych zmieszanych oraz odbioru i zagospodarowania 
odpadów selektywnie zebranych. 
Informuję, że w miesiącu czerwcu br. rozstrzygnięto przetarg na odbiór i transport odpadów zmieszanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów 
selektywnie zebranych. Spośród 3 złożonych ofert, w drugim przetargu nieograniczonym, najkorzystniejszą (najtańszą) ofertę złożyła firma Wro-
cławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania „Alba” S.A. z Wrocławia. Umowa została zawarta na okres od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014 roku. Za 
kwotę 278 tysięcy 510 złotych 40 groszy firma „Alba” będzie zbierać i transportować odpady zamieszane na sortownię odpadów w miejscowości 
Kłoda gmina Szydłowo k/Piły, natomiast odpady selektywnie zebrane będzie zagospodarowywać we własnym zakresie. Gmina, niezależnie od wy-
nagrodzenia za zbiórkę i transport, płacić będzie także właścicielowi sortowni w Kłodzie, firmie Alwater Piła, za zagospodarowanie odpadów w sor-
towni kwotę 260 złotych netto z jedną tonę (plus 23 procent VAT). Oplata ta obejmuje przesortowanie odpadów oraz składowanie pozostałości po 
sortowaniu na składowisku odpadów w tejże miejscowości. 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Budzyń!
Na stronie 2 oraz 11 tego wydania Informatora zamieszczamy uzgodniony z wykonawcą harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i selektywnie 
zebranych na następnych rok. Proszę w tych terminach do godziny 8 rano wystawiać pojemniki z odpadami zmieszanymi przed swoją posesję, oraz po-
jemniki na szkło i worki z plastikami i papierem. Przypominam, że każdy właściciel nieruchomości lub jej zarządca był i jest nadal zobowiązany do wy-
posażenia swojej  posesji w pojemnik do zbiórki odpadów zmieszanych. Wielkość pojemnika to minimum 120 l w kolorze zielonym/brązowym na 4 
osobową rodzinę, przy częstotliwości wywozu co dwa tygodnie. 
Gmina w miesiącu u lipcu wyposaży nieodpłatnie wszystkie nieruchomości w pojemniki 120 l koloru niebieskiego do zbiórki szkła, i worki plastikowe 
do zbiórki plastiku i makulatury. Dotyczy to tylko tych właścicieli którzy zadeklarowali w swoich deklaracjach ze będę prowadzić zbiórkę selektywną u 
tzw. źródła. Informuję, że po tym terminie zlikwidowane zostaną poszczególne punkty zbiórki selektywnej w poszczególnych sołectwach. 
W tym miejscu apeluję, by ci spośród mieszkańców naszej gminy, którzy zadeklarowali, że nie będą prowadzić selektywnej zbiórki raz jeszcze swoją 
decyzję przemyśleli. Informuję, że w każdej chwili istnieje możliwość zmiany decyzji w tym zakresie. Informuję ponadto że firma „Alba” Wrocław bę-
dzie wypożyczać pojemniki do zbiórki odpadów zmieszanych: wypożyczenie pojemnika 120 l będzie kosztować rocznie 34,90 zł plus 23 proc. VAT, wy-
pożyczenie pojemnika 240 l będzie kosztować rocznie 42,90 zł plus 23 proc. VAT, a wypożyczenie pojemnika 1100 l będzie kosztować rocznie 179,90 
zł plus 23 proc. VAT.   
Zainteresowani mogą się kontaktować w tej sprawie pod numerem telefonu 67 284 87 45 lub adresem e-mail: zgkimszamocin@poczta.onet.pl. W tej 
sprawie można też kontaktować z Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu, ul. Strażacka 1, tel. 67 2843 430, gdzie powyższe po-
jemniki będą zmagazynowane.    

Należy także wyjaśnić, że zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami gmina nasza należy do tzw. Regionu 1, i zgodnie z decyzją Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego instalacją regionalną dla naszej gminy jest sortownia odpadów komunalnych w Kłodzie k/Piły. Dotychczasowe miejsce 
składowania naszych odpadów, tj. Kopaszyn k/Wągrowca, do czasu zakończenia koniecznej rozbudowy nie ma tego statusu. Stara kwatera wysypiska 
w Kopaszynie będzie w drugim półroczu br. zamykana ze względu na wyczerpanie możliwości składowania odpadów. Według zapowiedzi władz spółki 
zakończenie prac nad rozbudową składowiska w Kopaszynie oraz uzyskanie odpowiednich opinii i zezwoleń to kwestia końca roku 2014. 
Informuję ponadto, że w aptekach  w Budzyniu i w Wyszynach znajdują się pojemniki na przeterminowane lub zużyte lekarstwa, gdzie nieodpłatnie 
można oddać tego typu odpady, za utylizację których płaci także gmina. Ponadto co kwartał będziemy także organizować zbiórki odpadów elektrycz-
nych i elektronicznych, tj. zużyty sprzęt komputerowy, RTV i AGD i tym podobne. Terminy i miejsca będą podawane z uprzedzeniem na stronie inter-
netowej www.budzyn.pl, a także na tablicach ogłoszeń i w lokalnej prasie. 

Zwracam się z prośbą o to, by ewentualne problemy jakie mogą wystąpić na początku wdrażania nowego systemu, przyjąć ze zrozumieniem. Dołożymy 
wszelkich starań, by wszelkie usterki były jak najszybciej usuwane tak, by system działał jak w przysłowiowym szwajcarskim zegarku.   

Wójt Gminy Budzyń
Marcin Sokołowski

W czerwcu odbyły się kolej-
ne przetargi na wykonanie in-
westycji związanych z popra-
wą stanu dróg na terenie naszej 
gminy. 
Pierwszy przetarg dotyczył dro-
gi gminnej we wsi Sokołowo 
Budzyńskie. Jest to kontynu-
acja wcześniej rozpoczętego za-
dania, które polega na przebudo-
wie drogi gminnej Sokołowo Bu-

dzyńskie - Karolewo na odcinku 
ok. 1,3 km. Zakres prac obejmu-
je utwardzenie nawierzchni dro-
gi tłuczniem kamiennym, a także 
odwodnienie koryta  drogi, wy-
cinka krzewów i drzew. Planowa-
ne wartość zadania to  ok. 140 ty-
sięcy złotych. Na powyższe zada-
nie gmina uzyskała częściowe do-
finansowanie ze środków samo-
rządu Województwa Wielkopol-

skiego. Wykonawcą zadania jest 
wyłoniona w drodze przetargu 
nieograniczonego firma Bimex z 
Rogoźna. 
Także w miesiącu czerwcu roz-
strzygnięto drugi przetarg. Doty-
czył on modernizacji drogi dojaz-
dowej do osiedla w Wyszynach, 
które polegała na ułożeniu no-
wej nawierzchni bitumicznej. W 
powyższym przetargu ujęto tak-

że budowę chodnika na ulicy Po-
wstańców Wielkopolskich w Bu-
dzyniu, a także niewielki frag-
ment chodnika we wsi Prosna. 
Wartość całości zadania wynosi 
ponad 190 tysięcy złotych. Także 
i w tym przypadku spośród kilku 
złożonych ofert najtańszą ofertę 
złożyła firma Bimex z Rogoźna. 
Ponadto w miesiącu czerwcu 
ogłoszono przetarg na termomo-
dernizacją Gminnego Ośrodka 
Kultury w Budzyniu, a lada dzień 
zostanie ogłoszony kolejny prze-
targ, na remont kapitalny sali wi-
dowiskowej w GOK-u. 
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Samorząd gminny

XXVIII sesja Rady Gminy
Samorząd gminny

Z prac komisji Rady Gminy
W dniu 5 czerwca odbyło się po-
siedzenie komisji rozwoju gospo-
darczego i finansów Rady Gmi-
ny Budzyń. Na posiedzeniu tym 
omówione zostały materiały, któ-
re następnie miały być przedłożo-
ne radnym na najbliższej zaplano-
wanej sesji Rady Gminy. 
W czasie posiedzenia komisji omó-
wiono, między innymi, projekt 
uchwały w sprawie ustalenia ogra-
niczonego prawa rzeczowego - słu-
żebności przesyłu na nieruchomości 
stanowiącej własność komunalną. 
Członkowie komisji omawiali także 
projekt uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody na zawarcie umowy naj-
mu nieruchomości z ich dotychcza-
sowymi najemcami. Poza tym ana-
lizowano także następujące projek-
ty uchwał:
- w sprawie wyrażenie zgody na na-
bycie nieruchomości na mienie ko-
munalne; 
- w sprawie wyrażenia zgodny na 
sprzedaż nieruchomości zabudowa-
nej stanowiącej własność gminy Bu-
dzyń, 
- w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie kolejnych umów dzierżaw, 
których przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość;
- w sprawie zmiany uchwały Rady 
Gminy Budzyń;

- w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie umowy na wynajem garaży 
z ich dotychczasowymi najemcami; 
-  z sprawie zmiany uchwały doty-
czącej ochrony środowiska wraz z 
planem gospodarki odpadami na 
lata 2013 - 2015 dla Gminy Budzyń. 
Następnie omówione została 
uchwała w sprawie przyjęcia Gmin-
nego Programu Opieki Nad Zabyt-
kami dla Gminy Budzyń na lata 
2013 - 2016. Kolejny omawianym 
projektem była uchwała zmieniają-
cą uchwałę w sprawie regulaminu 
utrzymaniu czystości i porządku na 
terenie gminy Budzyń. Przedostat-
nim projektem poddamy konsultacji 
na posiedzeniu komisji była uchwa-
ła w sprawie zmiany uchwały Rady 
Gminy Budzyń w sprawie termi-
nu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. Ostatnią uchwa-
łą, której projekt był omawiany na 
posiedzeniu tej komisji, była uchwa-
ła w sprawie zarządzanie na terenie 
Gminy Budzyń poboru opłat za go-
spodarowanie odpadami komunal-
nymi w drodze inkasa oraz wyzna-
czenie inkasentów i określenia  wy-
nagrodzenie za inkaso. Po omówie-
niu projektów uchwał członkowie 
komisji udali się na wizytację zmo-
dernizowanej drogi w Podstolicach. 

W dniu 26 czerwca na kolejnej, 
XXVIII już sesji VI kadencji, ze-
brali się członkowie Rady Gmi-
ny. Także i tym razem obrady to-
czyły się przy stuprocentowej fre-
kwencji, sesja była bardzo praco-
wita. Oprócz spraw procedural-
nych radni podjęli wiele ważnych 
dla życia gminy uchwał. 
W pierwszej kolejności poszcze-
gólne komisje Rady Gminy złoży-
ły sprawozdania ze swojej działal-
ności za rok 2012. Sprawozdanie 
złożyła: komisja rozwoju gospo-
darczego i finansów, komisja sta-
tutowo - samorządowa, prawa i po-
rządku publicznego, komisja zdro-
wia, oświaty, spraw socjalnych, 
sportu i turystyki, oraz komisja re-
wizyjna Rady Gminy. Sprawozda-
nia zostały przyjęte do wiadomości 
Rady Gminy. 
Następnie radni przystąpili do po-
dejmowania uchwał. Ogółem deba-
towano nad 13 uchwałami, w tym, 
między innymi, podjęto uchwa-
łę zmieniającą uchwałę w spra-
wie programu ochrony środowiska 
wraz z planem gospodarki odpada-
mi na lata 2010 - 2015 dla Gminy 
Budzyń. Uaktualniono plan o ko-
lejne inwestycje z zakresu ochrony 
środowiska, które mają być realizo-
wane w najbliższym czasie na tere-
nie naszej gminy, budowę kanaliza-
cji sanitarnej w Ostrówkach II etap, 
i budowę stacji uzdatniania wody w 
miejscowości Dziewoklucz. 
W kolejnej uchwale wyrażona zgo-
dę na sprzedaż byłej świetlic wiej-
skiej w Bukowcu, w związku z od-
daniem do użytku nowego obiektu 
świetlicy. 
Następnie radni wyrazili zgodę 
na dalszą dzierżawę dotychczaso-
wym najemcom dwóch garaży przy 
Ośrodku Zdrowia w Budzyniu. 
W kolejnej uchwale wyrażono zgo-
dę na przedłużenie umów dzierżaw 
z dotychczasowymi dzierżawca-
mi gruntów komunalnych na kole-
je 3 lata. 
Następnie podjęto uchwałę doty-
cząca ustanowienia ograniczone-
go prawa rzeczowego -służebno-
ści przesyłu na nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Bu-
dzyń. Dzięki tej uchwale pracow-
nicy energetyki będą mogli prowa-
dzić prace konserwacyjne, moder-
nizacje lub remonty transformato-
ra zlokalizowanego tuż przy osie-

dlu Zielonym. 
Następnie radni wyrazili zgodę na 
nabycie ogółem 101 m kw. gruntu 
od trzech właścicieli działek uloko-
wanych przy ulicy Klonowej w Bu-
dzyniu z przeznaczeniem na tereny 
zielone. 
Radni podjęli także decyzję o zmia-
nie uchwały w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Budzyń. Z obowią-
zującej uchwały usunięto punkty co 
do których zastrzeżenia miała Pro-
kuratura Rejonowa w Wągrowcu, 
w związku ze zbyt daleko posunię-
tymi uregulowaniami w stosunku 
do psów pozostających bez nadzo-
ru w miejscach publicznych. 
W kolejnej uchwale radni podję-
li decyzje o zmianie swojej uchwa-
ły z dnia 8 listopada 2012 roku w 
sprawie terminu, częstotliwości i 
trybu uiszczania opłaty za gospoda-
rowanie  odpadami komunalnymi. 
W uchwale tej poszerzono możli-
wości wnoszenia opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalny-
mi. Zgodnie ze zmienioną uchwałą 
tzw. opłatę śmieciową będzie moż-
na obecnie uiszczać w kasie Urzę-
du Gminy, przelewem na rachunek 
bankowy oraz w drodze inkasa. W 
kolejnej uchwale Rada zarządziła 
dokonywanie poboru opłat za go-
spodarowanie odpadami komunal-
nymi w drodze inkasa,  wyznaczy-
ła inkasentów i określiła wysokość 
opłaty za tę działalność. Na inka-
sentów wyznaczeni zostali sołtysi 
poszczególnych sołectw. Ustalono, 
że wynagrodzenie za inkaso wyno-
sić będzie 3 procent od sumy po-
branych opłat. 
W kolejnej uchwale radni podję-
li decyzję o przyjęciu Gminnego 
Programu Opieki Nad Zabytka-
mi Gminy Budzyń na lata 2013 - 
2016. Projekt tego programu uzy-
skał pozytywną opinię Wielkopol-
skiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków i zawiera, mię-
dzy innymi, katalog zabytków na-
szej gminy oraz wyszczególnia 
prace, jakie powinny zostać pod-
jęte, by ich stan nie uległ pogor-
szeniu. 
Podczas  obrad tej sesji radni wy-
słuchali prezentacji dotyczącej no-
wych zadań organów gminy w za-
kresie budowy komunalnych sys-
temów gospodarowania odpa-
dami.

27 czerwca 2013r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu 
odbyło się zebranie sołtysów wszystkich sołectw z terenu Gminy Budzyń. 
Na zebraniu szczegółowo zostaly omówione kwestie związane z wchodzą-
cą w życie z dniem 1 lipca br. Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Wstępnie omówiono także kwestie związane z organizacją do-
żynek gminnych, które w tym roku zostaną zorganizowane 1 września w 
miejscowości Nowe Brzeźno.

Spotkali się w Gminnym Ośrodku Kultury

Zebranie sołtysów 
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Sokołowo Budzyńskie  

Remiza oddana do użytku! 
W sobotę, 28 czerwca, w Sokoło-
wie Budzyńskim uroczyście od-
dano do eksploatacji nowo wybu-
dowaną remizę strażacką. Uro-
czystość poprzedziła Msza święta 
w intencji strażaków, później na-
stąpiło uroczyste oddanie remi-
zy do eksploatacji oraz przekaza-
nie przez wójta Gminy Budzyń, 
Marcina Sokołowskiego, kluczy 
do obiektu. 
W imieniu strażaków z Sokoło-
wa Budzyńskiego odebrał je pre-
zes OSP, Szczepan Antoniewicz. 
Uroczystość była także okazją do 
wręczenia wyróżnień i odznaczeń 
szczególnie zasłużonym druhom. 
Następnie zaproszeni goście skła-

dali życzenia i na ręce druha prezesa 
przekazywali drobne upominki na 
wyposażenie remizy.   
W uroczystości brali udział m.in. 
przedstawiciele Zarządu Wojewódz-
kiego i Powiatowego OSP, Komen-
dant Powiatowy Straży Pożarnej, 
wiceprzewodniczący Sejmiku Wiel-
kopolskiego Jerzy Kado, starosta 
chodzieski Julian Hermaszczuk, a 
także radni gminy Rady Gminy i 
powiatu. Wśród honorowych gości 
był także powiatowy kapelan straża-
ków, ksiądz Ireneusz Szypura, któ-
ry odprawił Mszę święta i poświę-
cił obiekt.
Uroczystość zakończyła biesiada 
strażacka i zabawa.

Wybudowanie remizy to koszt 40 
tysięcy złotych, pieniądze na ten cel 
pochodziły w całości z budżetu gmi-
ny. Wykonawcą zadania była firma 
budowlana Sławomira Lisiewicza 

ze Stróżewa. Przeprowadzając się 
do nowej remizy jednostka OSP So-
kołowo Budzyńskie opuściła  drew-
nianą szopę drewnianą, która służy-
ła strażakom ponad 30 lat.  

XX lecie Bractwa Kurkowego w Budzyniu 

Piękny jubileusz 
Dnia 16 czerwca 2013 r. odby-
ły się uroczystości jubileuszo-
we z okazji XX-lecia odrodze-
nia Bractwa Kurkowego im. 
ks. Stanisława Łakoty w Bu-
dzyniu. Przy huku strzałów pi-
stoletowych, tuż przed godzi-
ną 11, zaproszeni goście i pocz-
ty sztandarowe wkroczyły do 
Kościoła p.w. św. Andrzeja Bo-
boli w Budzyniu. Mszę w in-
tencji braci i ich rodzin cele-
brował ksiądz prof. Jan Kan-
ty Pytel, który w niezwykłym  
kazaniu mówił o historii i ide-
ałach bractw kurkowych. Uro-
czystość uświetniła Budzyńska 
Orkiestra Dęta. N a s t ę p n i e , 
poprzedzone przez orkiestrę, 
króla i królową, poczty sztanda-
rowe i goście przy salwach ar-
matnich przemaszerowali ulica-
mi miasta na strzelnicę przy ul. 
Powstańców Wlkp. Po odśpie-
waniu hymnu brackiego Prezes 
Bractwa brat Ryszard Cybulski 
powitał zaproszonych gości. Na  
jubileusz  bractwa przybyli – 
Adam Gołembecki  Prezes Zjed-
noczenia i jednocześnie Prezes 
Okręgu Poznańskiego Bractw 
Kurkowych RP, Paweł Przychod-
niak członek EGS – Europej-
skiej Wspólnoty Historycznych 
Strzelców, January Bątkiewicz 
– BS Poznań, ksiądz profesor Jan 
Kanty Pytel,  Julian Hermasz-

czuk starosta chodzieski, Mar-
cin Sokołowski  wójt gminy Bu-
dzyń, Bogdan Łasecki przewod-
niczący rady gminy Budzyń, soł-
tys wsi Budzyń i prezes Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Budzy-
niu druh Zenon Nowicki, dyrek-
tor Domu Kultury w Budzyniu 
Marek Bocheński oraz bractwa 
z Chodzieży, Czarnkowa, Gołań-
czy, Łobżenicy, Margonina, Mu-
rowanej Gośliny, Piły, Pozna-
nia, Szamocina, Sępólna Krajeń-
skiego, Wągrowca, Wrześni. Na-
stępnie zebranym zaprezentowa-
no krótki rys historyczny, po któ-
rym najstarszy członek bractwa 
i jego założyciel brat Edmund 
Świergosz w towarzystwie pre-
zesa Adama Gołembeckiego od-
słonił pamiątkowy obelisk. Za-
proszeni goście składali budzyń-
skim braciom życzenia i wręcza-
li przywiezione na jubileusz upo-
minki. Na koniec wręczono od-
znaczenia. Medal za Zasługi dla 
Okręgu Poznańskiego otrzyma-
li: Ewa Kabat i brat Marian Wró-
blewski, któremu z okazji jego 
80 urodzin złożono serdeczne 
życzenia zdrowia i wszelkiej po-
myślności oraz zaśpiewano tra-
dycyjne sto lat. Potem Krzyż Ry-
cerski Orderu Zasługi otrzymał 
brat Sławomir Binert, Krzyż Ofi-
cerski Orderu Zasługi otrzymali 
bracia: Jacek Ajchsztet, Dariusz 

Bączkowski, Dariusz Bielec-
ki, Waldemar Parzybut, Przemy-
sław Tomczak, Krzyże Koman-
dorskie Orderu Zasługi otrzyma-
li bracia: Ryszard Cybulski, Ste-
fan Dąbrowicz, Andrzej Kabat, 
Tadeusz Kabat, Stanisław Ku-
pidura, Grzegorz Simiński, Ed-
mund Świergosz, Czesław Tom-
czyk, Henryk Walerowski. 
Po uroczystościach wszyscy bra-
cia stanęli do wspólnego zdję-
cia i rozpoczął się turniej strze-
lecki. Strzelano do czterech tarcz 
– rocznicowej, Wójta Gminy Bu-
dzyń, firmy „Kabat” i firmy „To-
mex – AJC” oraz do kura. Do tar-
czy rocznicowej najcelniej strze-
lał brat Janusz Gębala z Czarn-
kowa, drugi był brat Tadeusz Ka-
bat z Budzynia, trzecie miejsce 
zajął brat Aleksander Mitkowski 
z Wrześni. Strzelanie do tarczy 
Wójta Gminy Budzyń na pierw-
szym miejscu ukończył brat Da-
riusz Błażejak z Margonina, na 

drugim miejscu uplasowała się 
siostra Beata Gębala z Czarnko-
wa a na trzecim brat Aleksander 
Mitkowski z Wrześni. Tarczę fir-
my „Kabat” wystrzelał brat Ja-
nusz Gębala z Czarnkowa, Dru-
gie miejsce przypadło w udzia-
le bratu Stefanowi Dąbrowiczo-
wi z Budzynia, a trzecie bratu 
Arkadiuszowi Wierzbickiemu, 
również z Budzynia. Tarcza fir-
my „Tomex” stała się własnością 
siostry Beaty Gębala z Czarn-
kowa, drugi w tym strzelaniu 
był brat Arkadiusz Wierzbicki 
z Budzynia i trzeci brat Dariusz 
Bielecki też z Budzynia. Wiel-
ce emocjonujące strzelanie do 
„kura” wygrał Brat Dariusz Bła-
żejak z Margonina, za nim był 
brat Grzegorz Dziekan z Czarn-
kowa i brat Ryszard Kaźmier-
czak również z Czarnkowa. Spo-
tkanie zakończyła biesiada brac-
ka przy muzyce.
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Ogłoszenia drobne

Sprzedam działkę budowlaną – 3000 m. Wszystkie media, pozwolenie 
na budowę. Tel. 501 212 815. Bardzo ładne położenie rekreacyjne. 

W rocznicę nawiedzenia obrazu i ślubów zakonnych

Msza święta na Okręgliku

Inwestycje w gminie

Jaśniej w Budzyniu
W ostatnim tygodniu czerwca zabłysły nowe lampy na ulicach w Bu-
dzynia. W sumie ustawiono ok. 50 nowych punktów świetlnych przy 
ulicach: Czereśniowa, Sadowa,  Wielkopolska, Akacjowa, Klonowa, a 
także przy ulicy Wągrowieckiej i części ulicy Lipowej. 

30 czerwca 2013 roku  na Okrę-
gliku w Budzyniu odprawiono 
Mszę św. w 36 - tą rocznicę na-
wiedzenia Cudownego Obra-
zu Matki Boskiej Częstochow-
skiej oraz z okazji 50 - tej rocz-
nicy ślubów zakonnych O. Eu-
stachego Rakoczego. Uroczystej 
mszy przewodniczył ks. prof. 
Jan Kanty Pytel, który modlił 
się również za Matki Różańcowe 
i Bractwo Piwowarów. 
W homilii jubilat o. Eustachy 
przywitał gości: starostę chodzie-
skiego Juliana Hermaszczuka, wi-
cestarostę chodzieskiego Mirosła-
wa Juraszka, wójta Marcina So-
kołowskiego, majora dr Ryszarda 
Stefaniaka z Częstochowy, Matki 
Różańcowe i najmłodszych Braci 
Piwowarów, Braci Turków i Bra-
ci Kurków, prezesa budzyńskich 
kombatantów Mariana Wróblew-
skiego, któremu złożył serdecz-
ne życzenia z okazji 80 - tych uro-
dzin, wspomniał jego ojca Józefa 
Wróblewskiego, który jako ostatni 
Powstaniec Wielkopolski dzięko-
wał za zwycięstwo na Jasnej Gó-
rze, witał ks. Tomasza Kościelne-
go Naczelnego Kapelana Harcer-
stwa i zaraz wspomniał jego mamę 
Krystynę Kościelną, która jako 
pierwsza spisała przebieg Powsta-

nia Wielkopolskiego w Budzyniu, 
witał prezesa powiatowego Towa-
rzystwa Powstania Wielkopolskie-
go Romana Grewlinga. W kaza-
niu O. Eustachy ze łzami w oczach 
przypomniał swoją drogę do ka-
płaństwa i to że właśnie ks. Pytel 
był jego wzorem młodego kapła-
na. Wyjaśnił że na chrzcie otrzy-
mał imię Kazimierz i tak wielu do 
dzisiaj go nazywa, ale kiedy wstę-
puje się do zakonu przyjmuje się 
nowe imię, wybrał imię Eustachy 
po swoim wielkim i mądrym pro-
boszczu budzyńskim Eustachym 
Czesławie Struku, na koniec O. 
Rakoczy odnowił śluby zakonne, 
które złożył 50 lat temu na Jasnej 
Górze. Szczególne podziękowania 
otrzymał Antoni Nowak, kustosz 
Okręglika, który od wielu lat opie-
kuje się tym miejscem. Przed bło-
gosławieństwem ks. prof. Jan Py-
tel złożył serdeczne życzenia ju-
bilatowi i wtedy wszyscy zoba-
czyli bardzo wzruszający ale jak-
że wymowny gest, kiedy to O. Ra-
koczy dziękując pocałował w rękę 
ks. Profesora.  na sam koniec ks. 
profesor podziękował Bogu za tak 
wspaniałego Wójta Gminy Bu-
dzyń. Po mszy wszyscy otrzymali 
okolicznościowe obrazki od o. Ra-
koczego.

Już po raz czwarty

„Lato Artystyczne 2013”
W środę, 12 czerwca, w sali wi-
dowiskowej Gminnego Ośrod-
ka Kultury Biblioteka Publicz-
na w Budzyniu z dyrektor Marią 
Ganclerz na czele zorganizowa-
ła galę „Lato Artystyczne 2013”. 
To niezwykłe wydarzenie kultu-
ralne na stałe już wpisało się w 
kalendarz regionu, warto bo-
wiem odnotować, że tegorocz-
ne „Lato” to już czwarta odsło-
na tej gali. 
W tym roku poprowadził ją znany 
satyryk Mieczysław Góra. Impre-
za ma charakter kulturalno-edu-
kacyjny i promuje ogólnie poj-
mowaną twórczość artystyczną. 
Tak było i tym razem: w gali udział 
wzięli: Jan Hyjek, poeta i pisarz, 
człowiek o wręcz renesansowych 
zainteresowaniach, państwo Ewa 
i Paweł Kowalscy, organizatorzy 
programów autorskich z piosenka-
mi dla przedszkoli, szkół i domów 
kultury, Piotr Sońta, którego akro-
bacje rowerowe wzbudziły niekła-
many podziw widzów gali „Lato 
Artystyczne”, a także znany do-
brze budzyńskiej publiczności To-
masz Górkiewicz, gitarzysta i kom-
pozytor. 
Uczestniczący w „Lecie Artystycz-
nym” artyści zostali uhonorowa-
ni okolicznościowymi statuetkami. 
Tradycyjnie już w czasie gali przy-
znawana jest także dodatkowa sta-
tuetka, którą w tym roku otrzymał 
wicestarosta chodzieski, Mirosław 

Juraszek.    
Trzeba podkreślić, że gala w Sali 
widowiskowej  była zwieńczeniem 
spotkań z dziećmi w przedszkolach 
i szkołach na terenie gminy. Od go-
dzin porannych wszyscy uczestni-
cy „Lata Artystycznego” aktywnie 
promowali twórczość artystycz-
ną; Ewa i Paweł Kowalscy spotka-
li się z przedszkolakami w Wyszy-
nach i w Budzyniu i zaprezentowa-
li część ze swojego szerokiego pro-
gramu, Jan Hyjek zagrał na gitarze 
młodzieży ze Szkoły Podstawowej 
w Budzyniu, Tomasz Górkiewicz 
spotkal się z widzami w WDK i 
w Szkole Podstawowej w Wyszy-
nach, a Paweł Sońta zaprezentował 
swoje umiejętności przed młodzie-
żą w budzyńskim gimnazjum.  
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Plener malarski w Kamienicy

Tydzień ze sztuką 
Jak co roku w Kamienicy w 
Ośrodku Agroturystycznym, w 
dniach od 23 do 28 czerwca od-
był się plener malarski Stowa-
rzyszenia Artystów „Azyl” wraz 
z lokalnymi twórcami działa-
jącymi przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Budzyniu. Zamy-
słem tego pleneru było połącze-
nie profesjonalnego warsztatu 
przybyłych gości z weną twórczą 
i zapałem rodzimych artystów. 
Lasy, pola, łąki, jeziora, najdłuż-
sze dni i najkrótsze noce sprawi-
ły, że idea tego spotkania ziściła 
się i objawiła w postaci wspania-
łych prac malarskich i rękodzieł.
Przykładem tego mogą być obra-
zy pani Marii Jabłońskiej malują-
cej na płótnie, która udoskonali-
ła swoje umiejętności malarskie 
dzięki cennym radom koleżanek z 
„Azylu”.

Nasze Stowarzyszenie Artystów 
Ziemi Budzyńskiej  prowadzone 
przez Annę Zaranek miało okazję 
zapoznać się z twórczością ponad 
20-artystów z całej Wielkopolski 
(Poznań, Wągrowiec, Chodzież, 
Margonin, Piła, Wieleń, Złotów). 
Było to świetne doświadczenie dla 
tak młodej i początkującej grupy 
wnoszącej jednak od siebie dużo 
świeżego powiewu i entuzjazmu 
w całokształt zmagań tworzenia.  
Kolejny plener mógł się odbyć 
dzięki mecenatowi i zaangażo-
wania pana Wójta Gminy Bu-
dzyń Marcina Sokołowskiego, 
który rozumie i wspiera artystów, 
pomaga w integracji stowarzy-
szeń, by mogli pracować i two-
rzyć wspólne dzieła, które spra-
wiają, że życie jest piękniejsze, 
a my czujemy się szczęśliwsi.  

7 czerwca 2013r. w Gimnazjum 
w Budzyniu odbyło się otwarcie 
boiska do siatkówki plażowej. 
Boisko to jest efektem projektu 
„e-szkoła Moja Wielkopolska’’. 
Grupa liczy 12 wspaniałych i am-
bitnych uczniów klasy II i III bu-
dzyńskiej szkoły. Opiekunem gru-
py jest nauczyciel chemii, Barba-
ra Adamska. Po przydzieleniu 
obowiązków i zadań zabraliśmy 
się do wstępnych prac. Wyzna-
czyliśmy miejsce pod boisko, roz-
rysowaliśmy jego plan na płasz-
czyźnie. Pozyskaliśmy sponso-
rów i po długiej wyczerpującej zi-
mie rozpoczęliśmy wreszcie pra-
ce w terenie. Najwięcej problemu 
sprawiło nam pozyskanie piasku. 

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu

Chemiczna piłka!
Dzięki życzliwości sponsorów 
udało nam się wszystko zorgani-
zować i dopiąć na ostatni guzik. 
W piątek 7 czerwca uroczyście 
otworzyliśmy nasze boisko. Mini 
atrakcją były pierwsze rozgryw-
ki w których udział wzięli Wójt 
Gminy Budzyń Marcin Sokołow-
ski, pan Piotr Jankowski i nauczy-
ciele wychowania fizycznego na-
szego Gimnazjum państwo Anna 
i Jarosław Dajczak, oraz nasi 
uczniowie. Czas który poświęćili-
śmy w budowe nowej atrakcji w 
naszej szkole nauczył nas pracy w 
zespole i marketingu. Niesie to za 
nami dużo miłych wspomnień. 

Uczestnik projektu
 

24 maja Weronika Mścisz  była 
jedną z dwóch reprezentan-
tek Gimnazjum w Budzyniu w 
I Festiwalu Piosenki Angielskiej 
Gimnazjów organizowanym 
przez Publiczne Gimnazjum w 
Gębicach.
Uczennica, za wykonanie piosen-
ki  A Fine Frenzy „ Almost Lover”  
otrzymała III miejsce. A to wcale 
nie było takie proste do osiągnięcia.  
Jury festiwalowe oceniało walory  
wykonawcze:  poprawność języ-
kową, poprawność dykcji,  muzy-
kalność, dobór repertuaru, wykona-

Festiwal Piosenki Angielskiej

Sukces Weroniki
nie oraz ogólny wyraz artystyczny. 
Umiejętności wokalne Weroniki  
Mścisz są ogólnie znane, lecz tym 
razem do festiwalu przygotowy-
wała się pod opieką anglistki, Na-
talii Walczak, gdyż poprawność ję-
zykowa wykonywanych utworów 
była najważniejsza. Poziom kon-
kursu był bardzo wysoki, można 
było usłyszeć wiele młodych talen-
tów w miłej i przyjemnej atmosfe-
rze. Weronice należą się najszczer-
sze gratulacje i życzenia dalszych 
sukcesów.

21 czerwca 2013r. w Zbyszewi-
cach odbyło się Zakończenie Ligii 
Zakładów Pracy na Orliku. Naj-
lepszą drużyną w I Lidze została 
drużyna Komfortu, II miejsce za-
jęła firma Kabat, III miejsce ATA 
TECHNIK. Natomiast w II Lidze 
zwyciężyła drużyna Twoje Auto, 
II miejsce Team Troczyńscy, III 
miejsce Tomex – C.
Najlepszym strzelcem w I lidze był 
Paweł Lubański, a w II lidze Krzysz-
tof Troczyński. 
Najlepszym bramkarzem w I Lidze 
był Maciej Gołębiowski z Komfortu 
a najlepszym bramkarzem w II Li-
dze okazał się Dariusz Bartkowiak z 

drużyny Twoje Auto. 
Najstarszym zawodnikiem Turnieju 
został Zbigniew Skoczyński z Kom-
fortu. 
Nagrody i puchary wręczał Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury w 
Budzyniu pan Marek Bocheński w 
obecności szefów firm: pana Jana 
Kubackiego, Tadeusza Kabata, Jac-
ka Tomczyka i Karola Stefańskiego. 

Ważna Informacja:
Od września startujemy z nową edy-
cją Ligii Zakładów Pracy 
na którą już serdecznie zapraszamy! 

Animator sportu 
Mariusz Ajchsztet

Podsumowanie Ligii Zakładów Pracy na Orliku

Spotkanie w Zbyszewicach
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Gimnazjum Publiczne w Budzyniu

Radiowęzeł już nadaje!

Festiwal Śpiewających Przedszkolaków

Ola wśród wyróżnionych 

W dniu 24 czerwca 2013r. w 
Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu od-
była się skromna uroczystość 
wręczenia wyróżnienia w kon-
kursie literackim i plastycznym 
pt. „Jestem Polakiem”. 
Informujemy, że Natalia Gło-
wacka, uczennica klasy IIIa na-
szego gimnazjum, zdobyła wy-
różnienie. Organizatorem kon-
kursu była Pani Poseł na Sejm 
RP - Maria Małgorzata Janyska, 

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu

Konkurs „Jestem Polakiem”
któa osobiście wręczyła wyróż-
nienie.
W uroczystości uczestniczyła tak-
że delegacja władz samorządowych 
w osobach przewodniczącego Rady 
Gminy Budzyń Bogdana Łaseckie-
go oraz zastępcy Wójta Gminy Bu-
dzyń Bogusława Gniły. Gratula-
cje uczennicy złożyła także zastęp-
czyni dyrektora Gimnazjum Wanda 
Kempińska. Nagrodzona praca pla-
styczna została wykonana pod opie-
ką Hanny Danielewicz.

W środę, 5 czerwca, w auli bu-
dzyńskiego gimnazjum  uroczy-
ście zainaugurowano działalność 
szkolnego radiowęzła. Po raz 
pierwszy, a w każdym razie po 
raz pierwszy w sposób oficjalny, 
z głośników popłynęła muzyka i 
słowa lektora.   
Uroczystość miała charakter pod-
sumowania dotychczasowych do-
konać w ramach projektu „Czte-
ry żywioły”. Wzięli w nim udział 
nie tylko uczniowie, pedagodzy 
czy dyrekcja szkoły, ale również te 
osoby, które projekt wsparły, przed-
stawiciele lokalnych firm i sponso-
rzy. Nie zabrakło władz samorzą-
dowych, a wśród nich wójta na-
szej gminy Marcina Sokołowskie-
go, oraz reprezentanta Starostwa 
Powiatowego Piotra Jankowskie-
go. W formie atrakcyjnej prezenta-
cji członkowie grupy projektowej 
„Cztery żywioły i radio” przedsta-
wili historię projektu oraz sposoby 
jego realizacji. Celem projektu jest 

zbudowanie pozytywnego i ener-
getycznego wizerunku gimnazjum 
oraz zapoznanie się i funkcjono-
waniem radia i prowadzeniem au-
dycji radiowych. Wszystko zaczęło 
się jakiś czas temu od „burzy mó-
zgów” dwunastki uczniów uczest-
niczących w projekcie. Narodzi-
ło się wówczas kilka pomysłów, 
tak jednak różnych, jak różniły się 
osobowości uczniów.  Jaki zatem 
temat wybrać? Jak stworzyć plan 
pracy mając do dyspozycji  60 go-
dzin? Samoistnie nasunął się mo-
tyw przewodni projektu – „4 ży-
wioły”, które powiązane są ze zna-
kami zodiaku oraz z temperamenta-
mi ludzi. Podczas drugiego spotka-
nia grupy projektowej ktoś rzucił 
pomysł stworzenia radia w gimna-
zjum. I tak narodził się tytuł projek-
tu „Cztery żywioły i radio”…
Uczestnicy projektu podziękowali 
sponsorom, a także opiekunce pro-
jektu nauczycielce Kindze Busz-
kiewicz za wsparcie i zaangażowa-

nie w doprowadzeniu  projektu do 
finału. Przy okazji przeprowadzone 
zostały pierwsze wywiady m. in. z 
wokalistką jazzową i wolontariusz-
ką, która pół roku spędziła w Izra-
elu, Aleksandrą Klepacką. Brawa-
mi został przywitany przygotowa-
ny przez uczniów program kaba-
retowy. Po prezentacjach nadszedł 
kulminacyjny moment - goście ho-
norowi udali się na piętro budynku 
gimnazjum, gdzie znajduje się sie-

dziba radiowęzła.  Po uroczystym 
przecięciu wstęgi można było obej-
rzeć pomieszczenia oraz wyposa-
żenie. 
Szkolne radio ma nadawać przez 
cały tydzień, z wyjątkiem piątku. 
Początkowo będzie nadawać mu-
zykę, z biegiem czasu do programu 
zostaną włączone materiały dzien-
nikarskie tworzone przez uczniów, 
w tym ciekawostki i informacje z 
życia szkoły. 

18 kwietnia w Chodzieskim MDK po raz XVI odbył się finałowy 
koncert  Festiwalu Śpiewających Przedszkolaków. Po wysłuchaniu 
23 wykonawców komisja postanowiła wyróżnić Aleksandrę Michor  
z Przedszkola Samorządowego w Budzyniu oddział w Sokołowie 
Budzyńskim (wychowawczyni Jolanta Mikołajewicz).
Zwycięscy otrzymali nominację do Regionalnego Festiwalu Śpiewa-
jących Przedszkolaków w Trzciance. Ten etap Ola przeszła pomyślnie 
i zakwalifikowała  się do Wojewódzkiego finału w Poznaniu. Bardzo 
się cieszymy z sukcesu Oli! Trzymamy kciuki za następny etap w Po-
znaniu. 
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Sklep 

zaprasza na zakupy

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

Sukcesy budzyńskich uczniów w konkursie PZW

Czyste wody - zdrowe ryby

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 

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu 

„Skok na Wielkopolskę”

U NAS KUPISZ HERBATY NA WAGĘ!

DUŻY WYBÓR, W TYM HERBATY ZIELONE, 

OWOCOWE, CZARNE, YERBA MATE, A TAKŻE AKCESORIA 

DO PARZENIA 

4 czerwca 2013r. w auli Gimna-
zjum im. Powstańców Wielkopol-
skich w Budzyniu odbyło się spo-
tkanie podsumowujące działal-
ność uczniów biorących udział w 
Projekcie edukacyjnym „eSzko-
ła – Moja Wielkopolska ”. 
W roku szkolnym 2012/2013 w 
skład grupy  projektowej pani Ali-
cji Kępki wchodzili uczniowie klas 
pierwszych i drugich: Sandra Anio-
łek, Karolina Kisiel,  Aleksandra Le-
wandowska, Jan Kulpiński, Alek-
sander Kaczmarek, Aleksander Ko-
walak, Jonasz Nadoliński, Oliwia 
Janiszewska, Wiktoria Kuczyń-
ska, Katarzyna Lewandowska, Ka-
mil Wawro i Mariusz Cholewiński. 
Uczestnicy projektu na pierwszym, 
grudniowym spotkaniu natchnieni 
skokiem  Felixa  Baumgartnera, zde-
cydowali się poszerzyć wiadomości 
na temat lotnictwa.  Temat  projektu: 
„Skok  na Wielkopolskę” zdradza 
dążenia uczestników projektu. 
27 kwietnia 2013 roku zorganizowa-
li na stadionie dla mieszkańców ca-
łej społeczności rodzinne „Święto 
latawca”. Włączyli w swoje przed-
sięwzięcie dzieci z Samorządowego 
Przedszkola i Szkoły Podstawowej 
w Budzyniu.  Dzieci i młodzież na-
grodzono cennymi nagrodami  ufun-
dowanymi przez Wójta Gminy Bu-
dzyń Marcina Sokołowskiego, dy-
rektor Gimnazjum  im. Powstańców 
Wielkopolskich  Teresę Krótką i dy-
rektora GOK w Budzyniu  Marka 
Bocheńskiego. Imprezę zakończył  
pokaz lampionów szczęścia.  
4 maja 2013 roku członkowie gru-
py w ramach tematyki projektu wy-
ruszyli na lotnisko na Bednarach w 
Poznaniu, gdzie dokonali kilku sko-
ków w tandemie wraz z instrukto-
rem. Dzięki wspaniałej atmosferze, 
którą od samego przyjazdu na lot-
nisko  stworzyli członkowie Szkoły  
Spadochronowej „SkyLive” Aero-
klubu Poznańskiego: kierownik ze-
społu – Maciej Nowowiejski - Broż-
ko, Kinga Komorowska, Ewa No-
wowiejska  – Brożko,  Laura Sta-
chowska,  Dariusz Kajdy i pilot sa-
molotu Delfina młodzież skakała 
bez żadnych oporów.  
17 maja 2013 roku członkowie gru-
py projektowej wybrali się na lotni-
sko na Kobylnicy pod Poznaniem, 
gdzie mieli możliwość latania samo-
lotem nad Poznaniem. 
Projekt został zrealizowany dzię-

ki Wójtowi Gminy Budzyń,  Mar-
cinowi Sokołowskiemu, który jest  
dla uczniów gimnazjum  wzorem 
i  Przyjacielem Szkoły. Serdecz-
ne słowa podziękowania skierowa-
li również do wszystkich  pozosta-
łych  sponsorów – Przyjaciół Szko-
ły, którymi byli: Beata i Jacek Ku-
lupa, Roman Hoffmann, Mieczysła-
wa i Benedykt Łuszczki, Aurelia i 
Marian Kubaccy, Maciej i Wiesław 
Gramowscy,  Grażyna i Eugeniusz 
Gawrych,  Iwona i Marek Wollherr,  
dyrektor Spółdzielczej Grupy Ban-
kowej Barbara Ksycka, Kamila i 
Krzysztof Kuczyńscy, Mariola i Da-
riusz Aniołek,  Mariola i Roman Ki-
siel, Kinga i Jacek Kulpiński, Julia i 
Krystian Marciniak, dyrektor GOK 
w Budzyniu, Marek Bocheński  
oraz  Aeroklub Poznański - Szkoła 
Spadochronowa „SkyLive” (www.
spadochron.pl).Uczniowie biorący 
udział w projekcie „Skok na Wiel-
kopolskę” dziękowali również dy-
rektor Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu, Tere-
sie Krótkiej, której wsparcie i ser-
deczność otrzymywali przez cały 
czas realizacji projektu. Ponadto sło-
wa podziękowania padły pod ad-
resem dyrektor Gimnazjum Wan-
dy Kempińskiej, sekretarza Gminy 
Budzyń - Bogusława Gniły, Kry-
styny Świniarskiej, która przygo-
towała część artystyczną podczas 
trwającego spotkania oraz rodzi-
ców, którzy zawsze towarzyszyli  
dzieciom podczas lotów i skoków. 
Wyróżnieni zostali Gabriela i An-
drzej Nadolińscy oraz Agnieszka i 
Leszek Janiszewscy. Podziękowa-
nia przekazano pod adresem Justy-
ny Barczak, która była koordynato-
rem „Święta latawca”. 
Podczas spotkania podsumowują-
cego projekt wylosowano szczęśli-
wy los (profesjonalny latawiec fir-
my „LevelOne”, którą ufundowa-
li Julia i Krystian Marciniak), któ-
ry trafił do Karoliny Walkowiak 
uczennicy  klasy I c.  Drugi, taki 
sam latawiec trafił, za pośrednic-
twem Justyny Barczak, do Szkoły 
Podstawowej  im. Tadeusza Kotar-
bińskiego w Budzyniu do uczniów, 
którzy zbudowali latawce i wzięli 
udział w „Święcie latawca”. 
Prawdziwym hitem spotkania były 
prezentacje ze skoków uczestniczek 
projektu „Skok na Wielkopolskę”.

Uczniowie  Szkół podstawowych  
brali udział w konkursie pla-
stycznym ogłoszonym  przez Pol-
ski Związek Wędkarski pod na-
zwą „Czyste wody - zdrowe ryby”.
Prace konkursowe oceniano w 
dwóch kategoriach: do 10 lat i od 11 
do 13 lat.  Do Zarządu Okręgu nade-
szło 558 prac z całego okręgu  Pil-
skiego. Do finału wybrano 97 prac, 
z czego znalazło się tam 27 prac bu-
dzyńskich uczniów. 
W kategorii do 10 lat 1 miejce za-
jeła  Świerkowska Zuzanna, 2 miej-
sce Kostecki Mateusz, 4 miejsce 
Nowak Agnieszka, 6 miejsce Krion 
Sara. W tej kategorii przyznano rów-
nież 13 wyróżnień, które otrzymali: 
Krion Emilia, Nowicki Karol, West-
phal Maciej, Kukla  Łukasz, Ław-

niczak Adam, Jaworska Natalia, 
Uszko Roksana, Jankowski Mar-
cel, Danielska Weronika, Śliwińska  
Marysia, Rudzka Weronika, Grusz-
czyńska Wiktoria, Reisner Norbert. 
W kategorii od 11 do 13 lat 2 miej-
sce zajeła Helak Agnieszka, i w tej 
grupie wiekowej przyznano 9 wy-
różnień które otrzymali: Kostrzew-
ska Michalina, Wierzbińska Wikto-
ria, Wawrzyniak Sylwia, Kaźmier-
czak Jagoda, Biernat Małgorzata, 
Świergosz Maciej, Kędzierska Ju-
lia, Szczurek Marta, Habet Wiktoria.
Wszystkim laureatom składam ser-
deczne gratulacje życząc kolejnych 
sukcesów.

prezes Koła  PZW Budzyń  
Rafał Zagórski          

WIELKA WYPRZEDAŻ 
FIRAN GOTOWYCH!

obniżki od 30 do 80%
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7 czerwca  w  Szkole Podstawo-
wej  nr 1 w Chodzieży  odbył się 
Powiatowy  Konkurs  Czytelni-
czy  dla  uczniów  klas III.  Szkołę  
Podstawową  im. T. Kotarbińskie-
go  w  Budzyniu  reprezentowali: 
Gabriela  Budyła  i Karol  Nowac-
ki  z  klasy  III b  oraz  Małgorzata 
Polcyn  z  klasy  III a.  
Konkurs  przebiegał  
w  formie  pisemnej. 
Uczestnicy  rozwiązywa-
li  zadania  testowe  oraz  
multimedialne  dotyczą-
ce  sześciu  obowiązko-
wych  lektur. 
Najlepszą  znajomo-
ścią  lektur  wykazał  się  
uczeń  Szkoły Podstawo-
wej  im. T. Kotarbińskie-
go  w  Budzyniu – Ka-

W Szkole Podstawowej nr 1 w Chodzieży

Konkurs czytelniczy
rol  Nowacki,  który  zajął  I  miejsce  
oraz  jego  klasowa  koleżanka – Ga-
briela  Budyła,  która uplasowała się 
na III  miejscu.
Zwycięzcy  otrzymali  cenne  nagro-
dy  oraz  dyplomy.
Uczniów  do  konkursu  przygoto-
wywały  Marlena Maczyńska  oraz  
Anna  Lisiecka.

4 kwietnia 2013r. odbył się 
sprawdzian szóstoklasisty. Ar-
kusz standardowy zawierał 26 
zadań sprawdzających poziom 
opanowania umiejętności czyta-
nia, pisania, rozumowania, ko-
rzystania z informacji i wyko-
rzystywania wiedzy w prakty-
ce. Uczniowie mogli zdobyć na 
sprawdzianie 40 pkt. 
27 maja ogłoszono wyniki uzy-

Sprawdzian szóstoklasisty

Budzyńscy uczniowe górą!
skane przez uczniów. Informu-
ję, że średnia ze sprawdzianu w 
Szkole Podstawowej im. Tade-
usza Kotarbińskiego w Budzy-
niu wyniosła 26,53 pkt. Jest to 
najlepszy wynik w powiecie cho-
dzieskim. Wynik ten  jest rów-
nież wyższy od wyników kraju i 
województwa. Poniżej przedsta-
wiam tabelaryczne zestawienie 
wyników: 

XVII edycja Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce

Czterech uczniów w finale
17 czerwca w Suchym Lesie od-
była się uroczystość podsumowa-
nia XVII edycji Konkursu Wie-
dzy o Wielkopolsce oraz wręczenia 
nagród laureatom. Laureatom na-
grody wręczali przedstawiciele wo-
jewódzkich i powiatowych władz 
samorządowych a także poznań-
skiego kuratorium oświaty.
Od wielu lat w Konkursie uczestni-
czą uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. T. Kotarbińskiego w Budzyniu. 
Dzięki udziałowi w Konkursie Wie-
dzy o Wielkopolsce uczniowie po-
szerzają swą wiedzą i kształtują po-
czucie związku z naszą „małą ojczy-
zną”. I corocznie ten udział jest bar-
dzo owocny. Potwierdzeniem tego 
był finał tegorocznej XVII edycji 
konkursu, który odbył się 14 maja. 
Zakwalifikowało się do niego czte-
rech uczniów z SP Budzyń. W fina-
le zaprezentowali się bardzo dobrze, 
bowiem laureatami zostali: Magda-
lena Słowińska (I miejsce w woje-
wództwie w kategorii kl. VI) oraz 
Kacper Jankowski (II miejsce w kat. 
klas VI). Warto dodać, że Magdale-
na Słowińska jako pierwsza uczen-
nica SP Budzyń została laureatką te-
goż konkursu trzykrotnie z rzędu. O 
włos od sukcesu w finale była Wik-

toria Zielińska, której zabrakł 1 punkt 
oraz Maciej Świergosz.
Od 2003 roku uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Budzyniu aż 30-krotnie 
zdobywali tytuł laureata Konkursu 
Wiedzy o Wielkopolsce, do którego 
przygotowuje ich nauczyciel histo-
rii Dariusz Dudziak. Nie jest to łatwe, 
gdyż do finału docierają najlepsi spo-
śród tysięcy uczestników konkursu.
Konkurs odbywa się w czterech eta-
pach. Uczniowie rywalizują w sze-
ściu kategoriach wiekowych (kl. 
IV – VI szkół podstawowych oraz 
I – III gimnazjów). Do tegorocz-
nej edycji przystąpiło 3717 uczniów 
z 315 szkół. Do etapu powiatowe-
go zakwalifikowało się 1695. W eta-
pie rejonowym uczestniczyło już tyl-
ko 515 uczniów. W finale, do które-
go zakwalifikowało się 250 uczestni-
ków konkursu, by zostać laureatem, 
należało w teście zdobyć 90% moż-
liwych do uzyskania punktów. By to 
jednak osiągnąć, należało wykazać 
się wręcz olbrzymią wiedzą o histo-
rii, zabytkach, słynnych postaciach, 
kulturze i gwarze naszego regionu. 
Ta wiedza z pewnością zaprocentu-
je podczas dalszej edukacji. Ostatecz-
nie 149 uczniów zdobyło tytuł laure-
ata tegorocznej edycji Konkursu.
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XIV Uliczny Bieg Budników 

Święto gminy i jej mieszkańców 

Dni Budzynia 

8 czerwca 2013 roku z okazji Dni 
Budzynia odbył się XIV Uliczny 
Bieg Budników. Na starcie sta-
nęło ponad 70 - ciu zawodników. 
Zwycięzcy w poszczególnych ka-
tegoriach szkół podstawowych to: 
kat klas III i IV Julia Marchlewicz 
i Marcel Jankowski. W kat. Klas V 
i VI zwyciężyli: Julia Burzyńska 
i Kacper Jankowski, kat. gimna-
zjum Paweł Sroka, kat. Open Wik-
toria Marchlewicz z Budzynia i 
Karol Cząstka z Żagania, najwięk-
szym odkryciem sezonu i najlep-
szym zawodnikiem gminy Budzyń 
okazał się Bartosz Makowiecki. 
Wszyscy uczestnicy biegu otrzy-
mali pamiątkowy medal i koszul-
kę okolicznościową, a zwyciez-
cy cenne nagrody wręczone przez 
wójta Marcina Sokołowskiego i 
dyrektora Stanisława Krumplew-
skiego. Najstarszym zawodnikiem 
okazał się 75 letni Józef Wrona z 
Wielenia, który trasę biegu poko-
nał w rewelacyjnym stylu. Ho-
norowym starterem był 
Piotr Jankowski z Za-
rządu Powiatu Chodzie-
skiego
Organizatorami biegu 
byli Gminny Ośrodek 
Kultury i Budzyńskie 
Towarzystwo Sportowe.  
Komitet Organizacyjny: 
Justyna Urbańska, Jaro-
sław Urbański, Janusz 
Szozda, Roman Ostra-
decki, Andrzej Łuka-
szewski Janusz Marcin-
kowski, Maciej Czer-

wiński, Piotr Ślęzak.
Podziękowania za zabezpieczanie 
trasy dla Ogniwa Ruchu Drogo-
wego Policji pod dowództwem ko-
misarz Beaty Luberskiej, oraz dla  
Specjalnej Jednostki Ruchu Dro-
gowego Straży Pożarnej z Budzy-
nia pod dowództwem kapitana Mi-
chała Gapińskiego.
Organizatorzy składaj serdeczne 
podziękowania, przede wszyst-
kim zawodnikom za wspania-
łą,  sportową rywalizację  i udział 
w festiwalu fair play, sponsorom i 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego, aby mógł odbyć się XIV 
Uliczny Bieg Budników.
Sponsorzy Biegu: Wójt Gminy 
Budzyń, firma Tomex- AJC Cze-
sław Tomczyk, firma Tomex – T 
Tadeusz Tomczyk, Zakład Metalo-
wy Roman Hoffmann, firma Alla-
dyn Konrad Bukowski, firma ATA 
–Technik Maciej i Wiesław Gra-
mowscy.

W sobotę, 8 czerwca, na pla-
cu przed Gminnym Ośrodkiem 
Kultury rozpoczął się finał Dni 
Budzynia. To organizowane od 
lat wspólne święto mieszkańców 
naszej gminy jest nie tylko oka-
zją do dobrej zabawy, ale tak-
że do wzięcia udziału w spor-
towej rywalizacji czy zapozna-
niem się z dorobkiem kultural-
nym Gminnego Ośrodka Kultu-
ry oraz szkół i przedszkoli.  
Wszystko zaczęło się  w godzi-
nach popołudniowych, kiedy to 
do tradycyjnego Biegu Budników 

Święto mieszkańców naszej gminy 
Dni Budzynia

wystartowali biegacze w kilku ka-
tegoriach (sprawozdanie oraz wy-
niki – obok). Wkrótce potem roz-
poczęły się prezentacje artystycz-
ne – dla każdego coś miłego, były 
występy najmłodszych, reprezen-
tujących przedszkole w Budzyniu, 
także Studio Piosenki, czyli lokal-
ną kuźnię talentów, oraz chór Zło-
ty Liść, by wymienić tylko część 
spośród występujących podmio-
tów artystycznych. Po prezenta-
cjach przyszedł czas na gwiazdę 
wieczoru – znany z programów te-
lewizyjnych kabaret „Neo – Nów-

ka”. Artyści nie zawiedli, wszyscy 
bawili się znakomicie. Wieczorem 

– także tradycyjnie – zorganizowa-
na została zabawa. 
        


