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Światowej sławy biblista gościem uczniów SP 

Diamentowy jubileusz    

3 Maja w Gminie Budzyń 

Święto Konstytucji    
W dniu 3 maja 2013 r. odbyły się uroczystości związane ze Świętem 
Konstytucji 3-go Maja. W uroczystościach uczestniczyli m.in. przed-
stawiciele władz samorządowych Gminy Budzyń oraz poczty sztan-
darowe i delegacje organizacji społecznych i szkół. Obchody święta 
rozpoczęła Msza Św. koncelebrowana w kościele p.w. św. Andrzeja.  
Następnie wszyscy uczestnicy przeszli ulicami Budzynia pod Pomnik 
Pamięci Narodowej, gdzie złożono wieńce i kwiaty. 

więcej na stronie 5
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XXXVI sesja Rady Gminy  

Radni debatowali nad absolutorium

Na terenie naszej gminy przybywa mieszkańców, którzy z pewno-
ścią czerpią wiele przyjemności z faktu posiadania pupila, któremu 
pragną zapewnić jak najlepsze warunki, także podczas spacerów 
po okolicznych terenach. Musimy jednak przypomnieć, że oprócz 
przyjemności są również spoczywające na właścicielach psów obo-
wiązki i odpowiedzialność. 
W ostatnim czasie zanotowano przypadki, w których psy poruszają-
ce się bez należytej opieki powodowały zagrożenie. 
Zwracamy się z prośbą i apelem do wszystkich właścicieli psów o 
poszanowanie innych mieszkańców i ich bezpieczeństwa (zwłasz-
cza bezpieczeństwa małych dzieci) i wyprowadzanie swoich pupili 
w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów są zobowiązani do sprzą-
tania psich odchodów z klatek schodowych i innych pomieszczeń 
służących do wspólnego użytku, z chodników, ulic, trawników i in-
nych terenów służących do użytku publicznego.

29 kwietnia odbyła się XXXVI 
sesja Rady Gminy w Budzyniu. 
Głównym tematem obrad było 
udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy. 
Podczas obrad tej sesji zostało zło-
żone sprawozdanie z wykonania 
budżetu Gminy Budzyń za rok 2013 
wraz z opinią Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej o tym sprawozdaniu,  
w tym o sprawozdaniu finansowym. 
W następnej kolejności przewod-
niczący komisji rewizyjnej Rady 
Gminy Budzyń przedstawił opinię 
komisji rewizyjnej wraz z wnio-
skiem o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy Budzyń z wykona-
nia budżetu Gminy Budzyń za 2013 
rok wraz z pozytywną opinią jaką o 
tym wniosku wystawiła Regionalna 
Izba Obrachunkowa. Opinia komisji 
była pozytywna.  
Po przedstawieniu tych opinii i spra-
wozdań odbyła się dyskusja nad 
wykonaniem budżetu za 2013 rok, 
radni pozytywnie ocenili wykonanie 

budżetu. Po dyskusji została podjęta 
uchwała w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowanego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania bu-
dżetu Gminy za 2013 rok. 
Następnie została podjęta uchwała 
o udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy, którą, podobnie jak uchwałę 
poprzednią, radni podjęli jednogło-
śnie. 
Oprócz spraw związanych z abso-
lutorium zostało złożonych także 
szereg sprawozdań. I tak, zostało 
złożono sprawozdanie Komendanta 
Gminnego OSP za 2013 z zakresu 
bezpieczeństwa przeciwpożarowe-
go na terenie Gminy Budzyń. Po 
złożeniu sprawozdania naczelnik 
OSP Budzyń Michał Gapiński oraz 
prezes OSP Zenon Nowicki, wrę-
czyła dyplom uznania oraz bukiet 
kwiatów dla pana Czesława Tom-
czyka za działalność na rzecz OSP w 
Budzyniu. Dyplom ten oraz kwiaty 
zostały odebrane przez przedstawi-
cieli firmy panów Jacka Tomczyka 

oraz Jarosława Wykę. Do życzeń 
dołączyli się także przewodniczą-
cy Rady Gminy Budzyń Bogdan 
Łasecki oraz wójt Gminy Budzyń 
Marcin Sokołowski. 
Następnie zostało złożone spra-
wozdanie z działalności gminnej 
komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych za 2013 rok, w tym z 
realizacji gminnego programu profi-
laktyki rozwiązywania problemów 
alkoholowych, a także z realizacji 
gminnego programu przeciwdziała-
nia narkomanii. W następnej kolej-
ności zostało złożone sprawozdanie 
z zasobów pomocy społecznej w 
Gminie Budzyń. 
Ostatnimi sprawozdaniami przed-
stawionymi podczas obrad tej sesji 
były sprawozdania z wykonania 
swoich prac w 2013 roku przez po-
szczególne komisje rady Gminy, w 
tym przez 
komisję rozwoju gospodarczego i fi-
nansów, komisję statutowo – samo-
rządową, prawa i porządku publicz-
nego, komisja zdrowia, oświaty, 
spraw socjalnych, sportu i turystyki, 
oraz przez komisję rewizyjną.   
Radni podjęli także szereg uchwał. 
Zadecydowano, między innymi, 
do przystąpienia do sporządzania 
zmian w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego 
Gminy Budzyń w rejonie miejscowi 
Ostrówki i Podstolice. Celem tych 
zmian jest umożliwienie budowy li-
nii elektroenergetycznej wysokiego 
napięcia 110 kV oraz stacji trans-
formatorowej GPZ. Infrastruktura 
ta ma służyć obsłudze planowanej 

budowy farmy wiatrowej zlokali-
zowanej na terenie Gminy Budzyń i 
gmin sąsiednich.  
W kolejnej uchwale radni wpro-
wadzili zmiany w budżecie gminy. 
Uchwałą tą zwiększono dochód 
gminy na 2014 rok o kwotę 624 ty-
siące 631 złotych 23 grosze. O taką 
samą kwotę zostały zwiększono tak-
że wydatki budżetu. Po dokonanych 
zmianach budżet po stronie docho-
dów zamyka się kwotą 28 milionów 
303 tysiące 973 złotych, 23 grosze, 
natomiast po stronie wydatków sta-
nowi kwotę 29 milionów 616 tysię-
cy 204 złote 23 grosze. 
W następne uchwale radni dokona-
li zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej gminy Budzyń na lata  
2014 - 2023. 
Przedostatnią uchwałą, którą radni 
podjęli w czasie sesji, była decyzja 
dotycząca  zaciągnięcia pożycz-
ki z Europejskiego Funduszu Wsi 
Polskiej w wysokości 550 tysięcy 
złotych na realizację zadania pod 
nazwą „Przebudowa drogi gmin-
nej numer 201546P w Budzyniu na 
Osiedlu Piaski - drugi etap”. Spłata 
pożyczki nastąpi w latach 2015 - 
2019 z dochodów własnych gminy.   
W ostatniej uchwale radni zade-
cydowali o zaciągnięciu pożyczki  
długoterminowej z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu” 
w wysokości do kwoty 300 tysięcy 
złotych na rekultywację gminnego 
składowiska odpadów stałych w 
Budzyniu (Łucjanowo), etap drugi. 
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Jak przebiegły wybory na terenie naszej gminy  

Wybieraliśmy posłów do UE
Uczniowie Gimnazjum oddali cześć żołnierzom  

70 rocznica Monte Cassino    
25 maja, podobnie jak w całym 
kraju, także i na terenie naszej 
gminy odbyły się wybory do Par-
lamentu Europejskiego. Głosowa-
no w 5 obwodach, wybory prze-
biegły bez żadnych zakłóceń.
Na terenie naszej gminy do wybo-
rów uprawnionych było 6618 wy-
borców, w wyborach udział wzięło 
1116 wyborców, frekwencja wynio-
sła 16,86 proc. i była niższa niż w 
kraju. Ogółem oddano 59 głosów 
nieważnych co stanowi 5,29 procen-
ta w stosunku do całej liczby odda-
nych głosów. 
A oto uzyskane wyniki na terenie 
naszej gminy z podziałem na komi-
tety wyborcze:
- Komitet Wyborczy Solidarna Pol-
ska Zbigniewa Ziobro - 2,37 proc.
- Komitet Wyborczy Wyborców 
Ruch Narodowy - 1,8 proc.
- Koalicyjny Komitet Wyborczy 
SLD - Unia Pracy - 13,15 proc.
- Komitet Wyborczy Prawo i Spra-
wiedliwość - 19,96 proc. 
- Koalicyjny Komitet Wyborczy Eu-
ropa Plus - Twój Ruch - 5,30 proc.
- Komitet Wyborczy Polska Razem 
Jarosława Gowina - 2,08 proc. 
- Komitet Wyborczy Nowa Prawica 
Janusza Korwin-Mikke - 7 proc.
- Komitet Wyborczy Platforma 
Obywatelska - 30,94 proc. 

- Komitet Wyborczy PSL - 17,41 
proc. 
Frekwencja głosowania w poszcze-
gólnych obwodach wyniosła: 
1/ lokal wyborczy mający swoją 
siedzibę w Szkole Podstawowej w 
Budzyniu - na uprawnionych do 
głosowania 1471 osób w głosowa-
niu udział wzięło 329 co stanowi 
22,37 proc. 
2/ lokal wyborczy mający swoją 
siedzibę w Gimnazjum w Budzy-
niu - na uprawnionych do głosowa-
nia 1954 osób w głosowaniu udział 
wzięło 392 co stanowi 20,06 proc. 
3/ lokal wyborczy mający swoją sie-
dzibę w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Budzyniu - na uprawnionych do 
głosowania 1289 osób w głosowa-
niu udział wzięło 132 co stanowi 
10,24 proc. 
4/ lokal wyborczy mający swoją sie-
dzibę w budynku byłej Szkoły Pod-
stawowej w Sokołowie Budzyńskim 
- na uprawnionych do głosowania 
753 osób w głosowaniu udział wzię-
ło 83 co stanowi 11,02 proc. 
5/ lokal wyborczy mający swoją sie-
dzibę w Wiejskim Domu Kultury w 
Wyszynach - na uprawnionych do 
głosowania 1151 osób w głosowa-
niu udział wzięło 180 co stanowi 
15,64 proc.  

Uczniowie Gimnazjum im. Po-
wstańców Wielkopolskich z Bu-
dzynia oddali cześć żołnierzowi 
walk na Monte Cassino.
Na cmentarzu w Budzyniu przy mo-
gile Michała Napierały, powstańca 
wielkopolskiego i sapera II Korpusu 
gen. Władysława Andersa spotka-
li się gimnazjaliści z wnukiem, p. 
Gwidonem Nadolnym, by wspól-
nie uczcić pamięć bohatera walk za 
wolność naszej Ojczyzny.  
Młode pokolenie Polaków chętnie 
poszerza swoją wiedzę historyczną 
o odważne czynów członków swo-
ich rodzin i ludzi zamieszkałych w 
okolicy, kształtuje się w ten sposób 
ich duma, patriotyzm  i poczucie 
przynależności.
Michał Napierała urodził w 1900 
roku w Komorzewie, pow. czarn-
kowski, w rodzinie Antoniego i 
Stanisławy. Pracował jako robotnik 
rolny i jako ochotnik przyłączył 
się 3 stycznia 1919 r. do Powsta-
nia Wielkopolskiego, walczył pod 
dowództwem majora Anastazego 
Stepki (ówczesnego ppor. piechoty) 
w kompanii obornickiej. Walczył 
m. in. pod Jabłonowem, Czarnko-
wem, Romanowem, Walkowicami, 
Węglewem i  Chodzieżą. 
W 1924 roku poślubił Katarzynę z 
d. Sroka i zamieszkał w Nowej Wsi 
Wyszyńskiej. W okresie II wojny 
światowej (od1942 r.) został wcie-
lony do Grupy Saperów II Korpusu  
Polskich Sił Zbrojnych – oddział 
103 Kompanii Saperów pod do-
wództwem brytyjskim. Zdobywał 
pod dowództwem gen. Andersa  
wzgórze Monte Cassino. Odzna-
czony m.in. Odznaką Pamiątkową 
II Korpusu, Medalem Wojska z 
1947 r., brytyjskim Medalem za 
Wojnę 1939-1945, Pamiątkowym 
Krzyżem Monte Cassino, Gwiazdą 

za Wojnę 1939-1945, oraz Gwiaz-
dą Italii.  Zmarł w 1968 roku i jest 
pochowany na budzyńskim cmen-
tarzu.
Monte Cassino, to wzgórze, na któ-
rym powstało w 529 roku opactwo 
benedyktyńskie, podczas II woj-
ny światowej Niemcy umocnili to 
miejsce, które stało się kluczowym 
punktem linii Gustawa. W drodze 
z południa na Rzym trzeba było je 
zdobyć. Kolejne natarcia aliantów 
się nie powiodły. Polacy ruszyli 
do natarcia 11 maja po północy i 
ostatecznie 18 maja 1944 roku na 
ruinach klasztoru zawiesili polską 
flagę. 
Dziś u podnóża góry znajduje się 
cmentarz polskich żołnierzy (1052 
mogiły) II Korpusu Polskiego i w 
1970 roku pochowano tam gen. 
Władysława Andersa. Symbolicz-
ny napis na cmentarzu wskazuje 
wymowną treść: „Przechodniu po-
wiedz Polsce, żeśmy polegli wier-
ni w jej służbie”. Cześć i chwała 
polskim żołnierzom spod Monte 
Cassino. 

Hanna Danielewicz
Towarzystwo Pamięci 

Powstania Wielkopolskiego 
w Budzyniu

Chodzież – zaproszenie na uroczystość nadania  

Sztandar dla komendy PSP   
Komitet Organizacyjny i Hono-
rowy Fundacji Sztandaru dla 
Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Chodzieży 
serdecznie zaprasza mieszkańców 
powiatu chodzieskiego i nie tylko 
na uroczystość nadania sztanda-
ru, która odbędzie się w dniu 31 
maja 2014 roku w Chodzieży. 
W programie m.in. msza św., uro-
czysty apel na rynku, przemarsz 
pododdziałów aż w końcu kilkugo-
dzinny festyn strażacki pod hasłem: 
„Strażacy dzieciom”.
Szczegółowy program uroczystości:
10:30 – Uroczysta Msza św. (Ko-
ściół p.w. św. Floriana w Chodzieży 
ul. Kościelna 8).
11:30 – Uroczysty Apel (Rynek 
Chodzieski) - poświęcenie i prze-

kazanie sztandaru, wręczenie awan-
sów i odznaczeń,
13:00 – 14:00 – przemarsz podod-
działów oraz przejazd samochodów 
pożarniczych - centrum Chodzieży, 
od ul. Rynek do ul. Staszica.
14:00 – 19:00 – Festyn strażacki 
„Strażacy dzieciom” – tereny przy 
pływalni MOSiR Delfin (ul. Sta-
nisława Staszica) – pokazy sprzętu 
ratowniczo – gaśniczego, występy 
solistów, zespołów muzycznych i 
tanecznych z MDK w Chodzieży, 
koncert zespołu Pinokio z Poznania, 
występy wokalistów i tancerzy sekcji 
Chodzieskiego Domu Kultury, kon-
kursy strażackie dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych, wystawa historyczna 
o pożarnictwie na terenie ziemi cho-
dzieskiej, catering, inne atrakcje.
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Z okazji 135 lecia linii kolejowej Poznań - Piła

Przyjechał „Jubilat”!     

W sobotę, 10 maja, z okazji 
135 lecia linii kolejowej Poznań 
– Piła w Budzyniu pojawił się 
pociąg Jubilat, czyli jeden z 22 
zakupionych przez Koleje Wiel-
kopolskie elfów. Jubilat przyje-
chał do Budzynia zgodnie z roz-
kładem i punktualnością godną 
przedwojennej tradycji - o godz. 
12:31. 
Trzeba przyznać, że gmina powi-
tała pasażerów tego okazjonal-
nego składu wyjątkowo godnie. 
Budzyńska Orkiestra Dęta znako-
micie wpasowała się w kolejowe 
klimaty, a do specjalnie na tą oka-
zję przygotowanego tortu ustawiła 
się długa kolejka amatorów łakoci.  
Organizatorem przejazdu był 
Urząd Marszałkowski oraz Sto-
warzyszenie Nadwarciańska Kolej 
Drezynowa.  
Wśród honorowych pasażerów 
pociągu był między innymi mar-
szałek Województwa Wielko-
polskiego Marek Woźniak  oraz 

wiceprezes spółki Koleje Wiel-
kopolskie Marek Nitkowski i 
dyrektor Departamentu Urzędu 
Marszałkowskiego Henryk Szcze-
fanowicz. 
Na dworcu w Budzyniu pasażerów 
powitał wójt Budzynia Marcin So-
kołowski oraz grupa emerytowa-
nych kolejarzy. Wójt podkreślił, że 
od 135 lat linia ta służy kolejnym 
pokoleniom mieszkańców Budzy-
nia.   

*   *   *
Elfy to produkowane przez bydgo-
ską Pesę nowoczesne pociągi, któ-
re są komfortowe i mogą jeździć 
se średnia prędkością nawet 120 
km na godzinę. 
Elfy zadebiutowały w Wielko-
polsce na trasie Poznań – Kutno i 
Poznań Zbąszynek już w ub. roku. 
Na linii Poznań - Piła pojawią się 
zapewne dopiero po zmodernizo-
waniu linii, być może już w 2017 
roku.   

11 maja 2014 
roku w Wyszy-
nach  odbyła się 
uroczystość uho-
norowania mo-
gił Powstańców 
Wielkopolskich 
nagrobnymi „Me-
dalami Pamięci”. 
Nazwiska odzna-
czonych powstań-
ców:  Bukowski 
Franciszek, Miko-
łajczak Wojciech, 
Misterski Władysław, Piper Fran-
ciszek, Polowy Florian, Sutkie-
wicz Bonifacy, Walkowiak Ce-
zary.  

Uroczystość uhonorowania mogił Powstańców

Pośmiertne odznaczenia    

Ogólny rys historyczny ich dzia-
łań: 
* 1914 - I wojna światowa:  zmo-
bilizowani do armii pruskiej i wy-
słani na front zachodni, walczyli 
między innymi pod Verdun we 
Francji,
* 1919 - byli ochotnikami w Po-
wstaniu Wielkopolskim i walczyli  
w Budzyniu, Chodzieży pod Ra-
dwankami, Szubinem i w innych 
miejscach,
* 1920 - brali udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej, a nawet w 
Bitwie Warszawskiej
* 1939 – byli prześladowani pod-
czas II wojny światowej ( wy-
siedlenia, przymusowe roboty w 
Niemczech).
Medale ufundował Wójt Gminy 
Budzyń Marcin Sokołowski. Me-

dale zostały poświęcone 3 maja 
2013 roku na Okręgliku w Budzy-
niu, w miejscu, gdzie powstańcy 
zdobyli niemiecki wóz pancerny 

7 lutego 1919 roku. 
Podziękowania dla: 
- Ewy Kabat za tworzenie biogra-
mów powstańców,
- autora projektu medalu: Romana 
Chrostowskiego,
- Tadeusza Lazarka za umocowa-
nie medali,
Projekt prowadzi  Towarzystwo 
Pamięci Powstania Wielkopol-
skiego w Budzyniu, którego pre-
zesem jest Hanna Danielewicz. 
Przypomnijmy, że 7 maja 2013 
roku  odbyła się uroczystość na 
cmentarzu w Budzyniu, 11 maja 
2014 roku odbyła się uroczystość 
na cmentarzu w Wyszynach, a na 
8 czerwca 2014 roku zaplanowa-
no uroczystość na cmentarzu w 
Podstolicach.
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W poniedziałek 26 maja Szkoła 
Podstawowa im. T. Kotarbiń-
skiego gościła wyjątkowego go-
ścia. Ksiądz profesor Jan Kanty 
Pytel, światowej sławy biblista 
i jeden z najbardziej znanych 
„budzyniaków” obchodził w 
tych dniach diamentowy jubi-
leusz 60 – lecia święceń kapłań-
skich. 
Ten piękny jubileusz stał się oka-
zją do spotkania Księdza Pro-
fesora z budzyńską młodzieżą. 
W spotkaniu oprócz uczniów i 
grona pedagogicznego uczestni-

Światowej sławy biblista gościem uczniów SP 

Diamentowy jubileusz    
czyli licznie zaproszeni goście z  
ks. proboszczem Przemysławem 
Prętkim, wójtem gminy Marci-
nem Sokołowskim oraz prze-
wodniczącym rady gminy Bog-
danem Łaseckim na czele. Samo 
spotkanie składało się z kilku 
części. Część pierwsza dotyczyła 
dzieciństwa i młodości Księdza 
Profesora, a więc także lat nauki 
szkolnej w dawnym budynku 
przy ulicy Rogozińskiej. W dru-
giej części mogliśmy usłyszeć o 
pracy naukowej naszego gościa, 
jego zajęciach ze studentami, a 

także o licznych wyjazdach na za-
proszenie renomowanych zagra-
nicznych uczelni. W przerwach 
słuchaliśmy poezji i piosenek. 
Część trzecią swoim występem 
uświetniła budzyńska kapela 
„Kombinatorzy”.
Diamentowy jubileusz i obecność 
Księdza Profesora w budzyńskiej 
szkole dały okazję do uhonorowa-
nia tak znamienitej postaci. Czci-
godnemu jubilatowi okoliczno-
ściowe życzenia złożyli dyrekcja 
szkoły: Stanisław Krumplewski i 
Dorota Banach  i członkowie sa-
morządu uczniowskiego, dyrektor 
Przedszkola Samorządowego Do-
rota Przybyszewska oraz dyrek-
cja Gimnazjum im. Powstańców 
Wlkp. a także członkowie kapeli 
Kombinatorzy. Uroczystość za-
kończyło spotkanie w szkolnej 

świetlicy, gdzie była okazja po-
rozmawiać z dostojnym jubilatem 
oraz skosztować okolicznościo-
wego tortu. Była też sposobność 
zapoznania się z najnowszą publi-
kacją Księdza Profesora „Jestem. 
Posłał mnie do Was” wydaną 
przez parafię rzymsko-katolic-
ką pod wezwaniem św. Barbary 
w Budzyniu pod patronatem ks. 
prob. Przemysława Prętkiego.
Każda obecność księdza profesora 
Jana Pytla w Szkole Podstawowej 
w Budzyniu daje całej społeczno-
ści uczniowskiej wspaniały wzór 
do naśladowania. Ksiądz Profesor 
jest przecież również jej dawnym 
absolwentem. Często bowiem 
szukamy wzorców gdzieś bardzo 
daleko, a tymczasem są one bar-
dzo blisko, tuż obok nas.

Szkoła Podstawowa w Wyszynach

Międzyszkolny Dzień Bezpieczeństwa     
Z inicjatywy pani pedagog – 
Karoliny Binkowskiej, dnia 
3 kwietnia 2014 r. w naszej 
szkole odbył się Międzyszkol-
ny Dzień Bezpieczeństwa, w 
którym uczestniczyli również 
nauczyciele i uczniowie ze 
szkoły Podstawowej w Stró-
żewie. 
Celem imprezy było propago-
wanie aktywności fizycznej i 
zdrowego stylu życia, wolne-
go od używek. Drużyny z obu 
szkół rywalizowały ze sobą w 
konkurencjach teoretycznych i 
praktycznych, dotyczących na-
stępujących zagadnień: pierw-
sza pomoc przedmedyczna, 
zdrowe odżywianie, bezpie-
czeństwo ruchu drogowego, 
uzależnienia. W skład jury we-

szli zarówno nauczyciele jak i 
przedstawiciele gminy Budzyń. 
Po zaciekłej, ale zdrowej i 
niezwykle miłej rywalizacji, 
nieznaczną ilością punktów 
wygrała szkoła w Wyszynach. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali 
nagrody indywidualne a tak-
że nagrody dla szkół, które 
ufundowały Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Chodzieży 
i Budzyniu, ponadto wszyscy 
uczestnicy otrzymali poczę-
stunek oraz słodkości i jogurty 
ufundowane przez firmę Agro-
Danmis z Bukowca. Uczniowie 
mogli również obejrzeć pokaz 
strażacki w wykonaniu OSP 
w Wyszynach – cięcie i gasze-
nie samochodu, który uzyska-

no dzięki uprzejmości pana 
Jana Kubackiego. Wszystkim 

uczestnikom i sponsorom ser-
decznie dziękujemy!   
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Śladami ofiar zbrodni w Górach Morzewskich

Marsz Pamięci 
„Jestem synem narodu, który 

przetrwał najstraszliwsze doświad-
czenia dziejów, którego sąsiedzi 

wielokrotnie skazywali na śmierć – 
a on pozostał przy życiu i pozostał 

sobą.
Jan Paweł II

To nie jest tak, że historia ma swój 
bieg i odchodzi w niepamięć. Naro-
dowa pamięć jest dobrem najwyż-
szym. Wplata się w historię cienia-
mi poległych i wyrasta z jeszcze 
żyjących uczestników walki, spo-
tykanych wśród nas, na co dzień. 
Historia i dzieje narodu mają być 
źródłem nauki, aby to, co było złe, 
naprawić, a to, co było dobre, uszla-
chetniać. Dzisiaj mamy obowiązek 
pielęgnowania tego wszystkiego, 
co się zdarzyło, z czego wyrastamy, 
co było krwią bliznami i cierpie-
niem, co było radością i triumfem. 
To wszystko musimy włączyć w 
teraźniejszość i w wielkie dzieło 

dążenia do przyszłości.
Miesiąc kwiecień,  nazwany Mie-
siącem Pamięci Narodowej, jest 
okazją do przypomnienia znaczą-
cych wydarzeń w historii naszego 
narodu, a także oddania hołdu bo-
haterom i ofiarom tragedii, którzy 
zwyciężali i ginęli za wolność i 
niepodległość Polski.
W piątek 25 kwietnia uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. T. Ko-
tarbińskiego w Budzyniu wzięli 
udział w I Marszu Pamięci śladami 
ofiar zbrodni hitlerowskiej w Gó-
rach Morzewskich. W uroczystości 
uczestniczył przewodniczący Rady 
Gminy pan Bogdan Łasecki, dyrek-
tor szkoły Stanisław Krumplewski 
i wicedyrektor Dorota Banach, wy-
chowawcy klas szóstych i prawie 
sześćdziesięciu szóstoklasistów. 
Nad całością czuwał nauczyciel hi-
storii i główny prowadzący Dariusz 
Dudziak.
Marsz rozpoczął się spod budynku 

Szkoły Podstawowej. Uczestnicy 
zatrzymali się przy budynku daw-
nej szkoły na ulicy Rogozińskiej, 
gdzie przybliżono historię tego 
miejsca, ze szczególnym uwzględ-
nieniem dziejów strajku szkolnego 
z lat 1906-1907 i przedstawiono 
postać kierownika szkoły w latach 
1927-1939 Władysława Kaji, za-
mordowanego przez hitlerowców 
w Górach Morzewskich. Przy ko-
ściele pod wezwaniem św. Barbary 
przedstawiono postać proboszcza 
Stanisława Łakoty, a także historię 
samej budowli. Uczestnicy marszu 
oddawali również hołd bohaterom 
Powstania Wielkopolskiego zapa-
lając znicze na znajdujących się za 
kościołem grobach powstańców. 
Następnie udano się na rynek. To 
miejsce było okazją do przypo-
mnienia najważniejszych faktów z 
dziejów Budzynia, a także przed-
stawienia kolejnej ofiary zbrodni 
hitlerowskiej, komendanta poste-
runku policji Tomasza Skrętego. 
Kolejnym punktem marszu było 
wzgórze Okręglik, gdzie 7 lutego 
1919 roku powstańcy wielkopol-
scy odparli niemiecki atak i zdobyli 
samochód pancerny. Przypomnia-
no nie tylko o tym wydarzeniu, 

ale przede wszystkim zapoznano 
uczestników marszu z historią Bu-
dzynia w okresie okupacji hitlerow-
skiej. Oddano również hołd zamor-
dowanym u podnóża Okręglika we 
wrześniu 1939 roku mieszkańcom 
Budzynia i przedstawiono postać 
Stefana Nowaka, czwartego budzy-
nianina, który oddał życie w Gó-
rach Morzewskich. 
Z Okręglika udano się bezpośred-
nio w Góry Morzewskie. Tam 
przedstawiono przyczyny i okolicz-
ności popełnionej tam 7 listopada 
1939 zbrodni. Hitlerowcy zamor-
dowali wtedy bez sądu 41 miesz-
kańców Ziemi Chodzieskiej. Na 
pomniku pomordowanych złożono 
kwiaty i znicze, a także odczytano 
relację naocznego świadka zdarzeń, 
Antoniego Zabla z Morzewa.
Dla szkolnej młodzieży udział w 
marszu pamięci okazał się bardzo 
wartościową „żywą lekcją historii’ 
i pozwolił nie tylko na chwilę za-
dumy nad losami naszych przod-
ków i znaczonej krwią drogi do 
niepodległości. Był też okazją do 
przypomnienia i pogłębienia zain-
teresowania historią własnej miej-
scowości, swojej „małej ojczyzny”. 

15 maja z okazji „Święta Niezapominajki” uczniowie klas szóstych  
wraz  z wychowawcami: Grażyną Dudziak, Joanną Świergosz i 
Dariuszem Dudziakiem  wzięli udział w zajęciach terenowych na 
„Okręgliku”. 
Zadania składały się z części historycznej   i przyrodniczej. Ucznio-
wie mieli za zadanie między innymi  odszukać  informacje związane 
z wydarzeniami  na „Okregliku”, rozpoznać rośliny i sprawdzić  swoją 
orientację  w terenie. Karty pracy  wraz z obudową  dydaktyczną przy-
gotowali  uczniowie z  kółka przyrodniczego.  

Szkoła Podstawowa w Budzyniu - klasy szóste

„Święto Niezapominajki”
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Tegoroczni „Mistrzowie Ortografii” już wyłonieni

Walczyli o „Pióro Dyrektora”
Po raz drugi w Szkole Podstawowej w Budzyniu 

Popołudnie z książką 
W czwartkowe popołudnie 8 maja 
br. w Szkole Podstawowej im. Ta-
deusza Kotarbińskiego w Budzy-
niu po raz drugi odbyło się spo-
tkanie pod hasłem „Popołudnie z 
książką”.  
Uczniowie klasy V b wraz z wy-
chowawczynią, panią Iloną John 
zamienili salę lekcyjną w czytelnię. 
Znów rozłożono materace na podło-
dze, znów położono na nich miękkie 
poduszki i jak poprzednio zaparzono 
herbatę. Kiedy wszystko zostało już 
przygotowane każdy otworzył swo-

ją lekturę. Tym razem uczniowie 
wspólnie czytali powieść polskiego 
noblisty Henryka Sienkiewicza pt. 
„W pustyni i w puszczy”, którą zna 
każde pokolenie Polaków, bo na sta-
łe wpisała się do kanonu lektur szko-
ły podstawowej. 
Wspólnemu czytaniu towarzyszy-
ła miła, koleżeńska atmosfera. Nie 
zabrakło żartów, śmiechu i wymia-
ny refleksji na temat przeczytanych 
fragmentów powieści, a na koniec 
wspólnie zjedzonej pizzy. 

We wtorek 6 maja 2014 r. w 
Szkole Podstawowej im. T. Ko-
tarbińskiego w Budzyniu odbył 
się finał Szkolnego Konkursu 
Ortograficznego „O Pióro Dy-
rektora”. Fundatorem głównej 
nagrody, jaką jest wieczne pióro, 
jest każdego roku dyrektor szko-
ły, pan Stanisław Krumplewski.
Uczniowie walczyli o tytuł mi-
strza ortografii podzieleni na dwie 
kategorie wiekowe. Z klas II i III 
finalistami zostali: Emilia Krion 
(III b), Mateusz Przybyszewski (III 
a) Aleksandra Słowińska (III b), 
Adam Wróblewski (III b), Alek-
sandra Sell (II b) i Maria Śliwińska 
(III c). Natomiast klasy IV-VI w 
tym roku reprezentowali sami szó-
stoklasiści: Joanna Bucholc (VI a), 
Daria Kubanek (VI a), Wiktor No-
wacki (VI b), Radosław Tokarz (VI 
b), Marta Szczurek (VI c), Grze-
gorz Michalak (VI c) oraz  Wiktoria 
Zielińska (VI c).
Zanim finaliści przystąpili do 
rozwiązywania zadań konkurso-
wych w klimat ortograficznych 
łamigłówek wprowadziły ich oraz 
kibicujących im kolegów i kole-
żanki uczennice klasy V a: Domi-
nika Prech i Martyna Szurpit, które 
przedstawiły dylematy dotyczące 
poprawnej pisowni recytując wier-
sze. Później wszyscy uczestnicy 
konkursu musieli zmierzyć się z 
pięcioma zadaniami ortograficz-
nymi. Do czuwania nad prawi-
dłowym przebiegiem konkursu 

zostały powołane dwie oddzielne 
komisje. Zmagania młodszych 
uczniów oceniało jury w składzie: 
Dorota Banach, Wioletta Stefańska 
oraz Ilona John, natomiast uczniów 
klas VI oceniała komisja, w której 
zasiadły: Grażyna Dudziak, Domi-
nika Disterheft i Krystyna Kemp-
ka. Zawodnicy w obu kategoriach 
wiekowych nieźle radzili sobie 
z zagadkami konkursowymi, za-
tem rywalizacja trwała do samego 
końca. Obie komisje musiały także 
przeprowadzić dogrywkę, by wyło-
nić najlepszych uczniów.
Oto laureaci konkursu z klas młod-
szych:
I miejsce – Aleksandra Słowińska 
(III b)
II miejsce – Aleksandra Sell (II b)
III miejsce – Adam Wróblewski (III 
b)
Natomiast najlepsza trójka ze star-
szych klas:
I miejsce – Radosław Tokarz (VI b)
II miejsce – Wiktoria Zielińska (VI 
c)
III miejsce – Joanna Bucholc (VI a)
Wszyscy uczestnicy finału konkur-
su otrzymali pamiątkowe dyplomy. 
Laureaci II i III miejsc odebrali 
również upominki książkowe. Na-
tomiast tegoroczni mistrzowie or-
tografii główną nagrodę, jaką jest 
wieczne pióro otrzymają wraz ze 
świadectwem szkolnym 27 czerw-
ca br. z rąk samego dyrektora szko-
ły. 

W tym roku w rozgrywkach od-
bywających się na terenie całej 
gminy uczestniczyło 36 grają-
cych. 
Ostatnie cztery turnieje odbyły się 
w sołectwach:
1/ Nowe Brzeźno, w czołówce 
rozgrywek znaleźli się T. Zbączy-
niak, R. Ziała, S. Mulik;
2/ Prosna, w czołówce znaleźli 
rozgrywek znaleźli się: R. Simiń-
ski, A. Michor, A. Geisler
3/ Bukowiec, w czołówce znaleźli 
rozgrywek znaleźli się: J. Polowy, 
R. Miziołek, T. Zbączyniak

4/ Brzekiniec, w czołówce zna-
leźli rozgrywek znaleźli się: W. 
Olejniczak, A. Michor, J. Polo-
wy. 
W ogólnej klasyfikacji po 9 tur-
niejach pierwsze 6 miejsc zajęl: 
S. Mulik, W. Wierzbiński, A. 
Michor, R. Geisler, J. Polowy, T. 
Zbączyniak. 
Dziękujemy panu Wójtowi, 
przewodniczącemu Rady Gminy 
oraz sponsorom za ufundowane 
nagrody i puchary a sołtysom 
za udostępnienie sal i za miłą at-
mosferę. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej szanują wodę

Projekt:  „Jestem 
przyjacielem przyrody”

Rozgrywki Bośka - Kop

Zakończył się Turniej 
W trosce o rozwój ekologicz-
nych zachowań i działań na 
rzecz ochrony środowiska na-
turalnego, w drugim półroczu 
uczniowie realizują projekt 
pod nazwą „Jestem przyjacie-
lem przyrody”.  
Z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Wody (który przypa-
da 22.03) pod koniec marca 
uczniowie klas I - III obejrze-
li prezentację multimedialną 
„Woda – największy skarb” 
przygotowaną przez panią Jo-
annę Wróblewską. Prezentacja 
w sposób bardzo obrazowy 
przedstawiła zasoby wodne na 
Ziemi, ukazała do czego czło-
wiek wykorzystuje wodę oraz 

zachęcała do oszczędzania 
wody. Kolejnym zadaniem dla 
uczniów było ułożenie haseł 
dotyczących właściwego ko-
rzystania z wody w domu, szko-
le, na wakacjach i wykonanie 
plakatów. Najciekawsze prace  
wiszą w szkolnych łazienkach 
nad umywalkami - przypomi-
nając o konieczności szanowa-
nia i oszczędzania tego cennego 
surowca.
W ramach projektu uczniowie 
biorą także udział w konkursie 
plastycznym, organizowanym 
przez Polski Związek Wędkar-
ski oddział Piła, dotyczącym 
tematu „Czyste wody – zdrowe 
ryby”. 
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Lipiny - XII Powiatowy Konkurs Matematyczny

„Mistrz Tabliczki Mnożenia”
Dnia 22 maja 2014 odbył się w Li-
pinach XII Powiatowy Konkurs 
Matematyczny „Mistrz Tabliczki 
Mnożenia”. Miał on za zadanie 
wyłonienie mistrza matematyki 
na poziomie klas trzecich i czwar-
tych.
W konkursie udział wzięli ucznio-
wie szkół podstawowych powiatu 
chodzieskiego. Naszą szkołę repre-
zentowali z klasy trzeciej – Liwia 
Księżniakiewicz, a z czwartej Ka-
rol Nowacki.
W ciągu godziny uczniowie musieli 
rozwiązać 15 zadań - klasy czwarte, 
12 zadań – klasy trzecie.
Zakres zadań konkursowych obej-
mował głównie mnożenie i dzie-

lenie w zakresie 100, a dla klas 
czwartych przypadki w zakresie 
100. W rozwiązaniu niektórych za-
dań uczniowie musieli wykorzystać 
również dodawanie i odejmowanie.
Zadania konkursowe miały różny 
poziom trudności. Były to zada-
nia z treścią, krzyżówki liczbowe, 
układanki i grafy.
Na wykonanie wszystkich poleceń 
uczniowie mieli 60 min. Konkurs 
wyłonił mistrza i dwóch wicemi-
strzów w każdym  z poziomów.
„Mistrzem Tabliczki Mnożenia” 
klas czwartych został uczeń naszej 
szkoły Karol Nowacki. Gratuluje-
my naszemu mistrzowi i wszystkim 
uczestnikom.

Finał XVIII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce

Świetne wyniki w Skokach
Od 1999 roku uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. T. Kotarbiń-
skiego w Budzyniu uczestniczą 
w Konkursie Wiedzy o Wielko-
polsce. 
14 maja w czterech wielkopol-
skich szkołach odbył się finał 
XVIII edycji tegoż Konkursu. 
Budzyńską szkołę reprezento-
wało czworo uczniów, którzy 
test konkursowy pisali w gimna-
zjum w Skokach. Tytuł laureata 
konkursu wywalczyła po raz drugi 
(poprzednio dwa lata wcześniej) 
Wiktoria Zielińska, która zajęła II 
miejsce w kategorii klas szóstych. 
Warto przypomnieć, że w ubiegłym 
roku Wiktoria miała dużego pecha, 
ponieważ do tytułu laureata zabrak-
nął jej zaledwie jeden punkt. 
Laureatami Konkursu zostali rów-
nież w kategorii klas czwartych: 
Karol Nowacki i Emilia Staszew-
ska. Obydwoje uplasowali się na II 
miejscu. Dobrym przygotowaniem 
wykazała się również Joanna Bu-
cholc, która uzyskała tytuł finalisty. 
Konkurs odbywa się corocznie w 
czterech etapach. W finale, by zostać 

laureatem, należało w teście zdobyć 
90% możliwych do uzyskania punk-
tów. By to jednak osiągnąć, należy 
wykazać się wręcz olbrzymią wie-
dzą o historii, zabytkach, słynnych 
postaciach, kulturze i gwarze nasze-
go regionu. W ostatnich 12 latach 
uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Budzyniu pod kierunkiem nauczy-
ciela historii Dariusza Dudziaka aż 
33 – krotnie wywalczyli tytuł lau-
reata Konkursu Wiedzy o Wielko-
polsce. 
Podsumowanie tegorocznej edycji 
Konkursu i wręczenie nagród lau-
reatom odbędzie się 18 czerwca w 
Chodzieży.

Tłumy wzięły udział w corocznej imprezie

Bieg „Orlik 2014” 
W dniu 26.04.2014r. na Orliku w 
Budzyniu odbył się IV Wiosenny 
Bieg Orlik 2014. Uczestnicy bie-
gu startowali na czterech dystan-
sach: 200 m (przedszkolaki),  1 
km (uczniowie szkoły podstawo-
wej),  1,5 km (uczniowie gimna-
zjum),  4 km (dorośli).  
Wyniki w poszczególnych katego-
riach wiekowych:
Przedszkolaki 
a/ dziewczynki: Eliza Cybulska,  
Maria Kozłowska, Ilona Kasiń-
ska;  b/ chłopcy: Mikołaj 
Antoniewicz, Dawid Janiszewski, 
Tomasz Czapczyński. 
Szkoła Podstawowa 
a/ dziewczynki kl. I i II: Weronika 
Anastaziak, Laura Sierocha (Cho-

dzież), Emilia Janiszewska; 
b/ chłopcy kl. I i II: Wiktor An-
toniewicz, Miłosz Szynkiewicz, 
Kacper Żydek;
c/ dziewczynki kl. III i IV: Wikto-
ria Gruszczyńska, Nikola Nowic-
ka, Natalia Kozłowska; 
d/ chłopcy kl. III i IV: Daniel 
Szpejer, Daniel Czapliński, Mar-
cel Przywarczak;
e/ dziewczęta kl. V i VI: Karolina 
Szymanowicz, Daria Walaszczyk, 
LiLia Marchlewicz;   
f/ chłopcy kl. Vi VI: Mikołaj Kan-
ke, Jan Fryska, Kacper Ślesiński.  
Gimnazjum Publiczne 
a/ dziewczęta: Paulina Żegała, 
Kasia Kozioł, Paulina Ksycka; 
b/ chłopcy: Adrian Fryska, Kac-

per Jankowski, 
Jan Kulpiński. 
Dorośli 
a/ kobiety: 
Danuta Odor, 
Wiktoria Mar-
c h l e w i c z , 
Marlena Ży-
dek; 
b/ mężczyźni: 
Kamil Jędrze-
jewski, Paweł 
Gibas, Bartosz 
Makowiecki.   
W y b r a n o 
n a j m ł o d s z ą 
uczestniczkę wśród przedszkola-
ków, została nią Nina Jabłońska, 
a wśród seniorów Marek Bocheń-
ski. 
Szczególne podziękowania za po-
moc w organizacji biegu i ufun-
dowaniu nagród składamy: firmie  
Alladyn K. Bukowski, Angora 
– Hetmanowscy, Komfort 2  Ma-
rian Kubacki, WAMO – W. An-
drzejewski, Nasz Ogród – B.K., 
Chroł – MARIO, Wollherr Marek, 
Bank Spółdzielczy w Chodzieży 
Oddział Budzyń, Nadleśnictwo 
Podanin, Jarek Kulpiński, Wójt 

Gminy Budzyń, Wiatraki Rene-
wables, El Cover Jacek Ajchsztet, 
Tomex A.J.C. Tomczyk, LAMPY 
– Wawrzyniak, Świderski Rafał 
„RAFMAR”, Pizzeria u Florka, 
Michał Szejner, Kabat, MIK-
MAR, ATA – TECHNIK również 
szczególne podziękowania za po-
moc Wojciechowi Wierzbińskie-
mu, państwu Jabłońskim, Piasec-
kiemu.
W tegorocznym biegu ORLIKA 
uczestniczyło 128 osób, zaprasza-
my na kolejny bieg w 2015roku. 

Animator Orlika 
Mariusz Ajchsztet
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Zajęcia ekologiczne

Co nam daje las?
Przedszkole Samorządowe w Budzyniu

Dzień Strażaka i Dzień Mamy

Z okazji Dnia Ziemi oraz 90-le-
cia Lasów Państwowych za-
planowano zajęcia edukacyjno 
- sportowe, które miały zostać 
przeprowadzone, na boisku tra-
wiastym, przez pracowników 
Nadleśnictwa Podanin. 
Jednak deszczowa pogoda 23 
kwietnia doprowadziła do przenie-
sienia zajęć do sali gimnastycznej. 
Nie wpłynęło to negatywnie na 
atrakcyjność zajęć i aktywność 
dzieci. Na kolejnych godzinach 
lekcyjnych na sali pojawiali się 
kolejno pierwszo-, drugo- i trze-
cioklasiści z wychowawczyniami. 
Każdy uczeń miał okazję, poprzez 
zabawę, wzbogacić swoją wiedzę 
o lesie. Pracownicy nadleśnictwa, 
pani Magdalena Szrama oraz po-
magający jej stażyści, Tomasz Sto-
sik i Leszek Koliński w ciekawy 
sposób przekazywali informacje 
o leśnych roślinach i zwierzętach 

oraz zasadach zachowania w lesie. 
Pani Magdalena przeprowadziła 
atrakcyjne zabawy ruchowe z uży-
ciem materiałów przyrodniczych. 
Najwięcej radości sprawiły dzie-
ciom „ścieżka czucia” i „gąsieni-
ca”. Takie zajęcia wnoszą bardzo 
wiele do edukacji i oddziałują 
wielozmysłowo, pozostawiając na 
długo niezatarte wrażenia.
Kolejnym zadaniem zaplanowa-
nym w szkolnym projekcie jest 
wykonanie prac plastycznych o 
tematyce związanej z pracą le-
śników oraz znaczeniem lasów w 
życiu człowieka. Najciekawsze i 
najładniejsze prace zostaną wy-
różnione i nagrodzone. Honorowy 
patronat nad konkursem objął nad-
leśniczy Nadleśnictwa Podanin, 
pan Jacek Kulpiński. Autorką i 
koordynatorem projektu w klasach  
I – III jest Joanna Wróblewska.

Z okazji Dnia Strażaka dzieci z 
grupy: Muchomorki, Smerfy, 
Misiaki, Żabki, Pszczółki oraz 
Biedronki były na wycieczce w 
remizie Straży Pożarnej w Bu-
dzyniu, gdzie poznały ciężką i 
odpowiedzialną pracę strażaków.  
Przedszkolakom zostały przedsta-
wione zadania straży pożarnej, od-
był się pokaz umundurowania oraz 
sprzętu wykorzystywanego w pra-
cy strażaków. Dzieci obejrzały po-
jazdy, którymi strażacy wyjeżdżają 
do wypadków, a którymi gaszą po-
żary. Na zakończenie wizyty dzieci 
zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie. 
Przedszkolaki opuszczały strażnicę 
pełne wrażeń.
Dziękujemy za współpracę bu-
dzyńskim strażakom, którzy za-
wsze bardzo chętnie przyjmują nas 
w swojej placówce. 
Natomiast z okazji dnia Mamy 
dzieci w naszym przedszkolu gor-

liwie pracują. Dla najważniejszych 
osób w ich życiu, maluchy w tajem-
nicy przygotowują prezenty, malu-
ją laurki i robią kolorowe bukiety 
z kwiatów. W naszym przedszkolu 
uroczystości z tej okazji odbywały 
się w poszczególnych grupach w 
różnych terminach, począwszy od 
22 maja. Pod opieką nauczycielek 
dzieci przygotowały piękne pro-
gramy artystyczne, same wyko-
nywały laurki i drobne upominki. 
Tymi drobiazgami i występami 
dzieci wzruszyły swoich bliskich i 
zostały nagrodzone gromkimi bra-
wami. Ponadto dzieci zapraszały 
swoje mamy do wspólnych  za-
baw integracyjnych przy muzyce. 
Wszystkim Mamom z okazji ich 
święta składamy najserdeczniejsze 
życzenia, samych radosnych dni 
oraz cierpliwości i wytrwałości w 
wychowywaniu swoich pociech.

Z życia PZW

Mistrzostwa i Grand Prix
W niedzielę, 18 maja, wędkarze 
naszego koła rozpoczęli  rywali-
zację w zawodach wędkarskich z 
cyklu Grand Prix. 
Pomimo niepewnej pogody za-
wody rozpoczęto o godz.8 na je-
ziorze Żoń.
Startowano w dwóch kategoriach:  
seniorzy oraz emeryci i renciści.
W kategorii seniorów kolejne 
miejsca w czołówce zajęli:  
I    Krzysztof Pauszek     3840 pkt
II   Rafał Zagórski           3620 pkt
III  Łukasz Miziołek       3100 pkt 
W kategorii emerytów i rencistów 
kolejne miejsca w czołówce zajęli:
I    Jan   Miziołek            3140 pkt
II  Tadeusz Zbączyniak   1100 pkt
III   Zenon Kozłowski       480 pkt. 

W niedzielę, 27 kwietnia, wędkarze z Budzyńskiego koła 
PZW  rozpoczeli sezon wędkarski 2014 zawodami o  mi-
strzostwo koła. 
Zawody odbyły się na jeziorze Żoń  i wystartowało w nich 16 
wędkarzy. Po mimo sprzyjającej pogody i miłej atmosfery ryby 
nie miały ochoty na współpracę, po  trzech godzinach zaciętej 
rywalizacji Mistrzem Koła PZW Budzyń na rok 2014 został 
kol. Maciej Walczak z wynikiem 3400 pkt (na zdjęciu obok), 
drugie miejsce przypadło kol. Rafałowi Zagórskiemu z wyni-
kiem 2400 pkt, a na trzecim miejscu uplasował się kol. Krzysz-
tof Pauszek z wynikiem 2340 pkt.
I jak to już jest w naszej tradycji po zawodach  było ognisko, 
pieczenie kiełbasek i plany na nowy sezon wędkarski.   



10

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

G
M
IN
A MIESIĘCZNIK

BUDZYŃ
BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu  
Adres korespondencyjny: ul. Władysława Łokietka 31, 64-840 Budzyń
tel. 067 28 43 575, mail: gok@budzyn.pl
Redaguje: Zespół    Redaktor naczelny: Marek Bocheński
Przygotowanie do druku: Studio Atut, Druk: M-DRUK Wągrowiec 

Przedszkole Samorządowe w Wyszynach

Wieści z przedszkola
Śniadanie Wielkanocne
Tradycją przedszkola w Wyszynach jest wspólne z dziećmi śniada-
nie wielkanocne. Podobnie było i w tym roku. Stoły zostały pięk-
nie nakryte, ozdobione pracami wykonanymi przez przedszkola-
ków. Na stołach pojawił się żurek z kiełbasą i jajkiem, była babka, 
szynka, baranki z masła i inne świąteczne potrawy. Zanim jednak 
zasiedliśmy do stołu, panie przygotowały dla dzieci niespodzian-
kę. Było to krótkie przedstawienie pt. „Bajeczka wielkanocna.” 
Dzieci były zaskoczone, ale i bardzo zadowolone. Aktorki zostały 
nagrodzone dużymi brawami. Podczas śniadania dzieci niecierpli-
wie wyczekiwały zajączka. Okazało się, że zawitał do nas bardzo 
cichutko i zostawił koszyczki w szatni. Radości dzieci nie było 
końca.

10 lat w Unii Europejskiej
1 maja tego roku dzieci z naszego przedszkola wystąpiły w Bukowcu na 
pikniku gminnym z okazji dziesięciolecia wstąpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej. Trzy grupy przygotowały program artystyczny związany z wybra-
nymi państwami UE. Smerfy z Prosny zaprezentowały Czechy, średniaki 
z Wyszyn przedstawiły Hiszpanię, a starszaki przygotowały bajkę braci 
Grimm  pt. „Jaś i Małgosia.” Przedszkolaki otrzymały wielkie brawa za 
swoje występy. Pragnę kolejny raz podziękować naszym drogim rodzicom 
za przygotowanie strojów dla dzieci oraz za przybycie na piknik.

Mama, mamusia, mateczka....  
Dzień Matki to jeden z najpiękniejszych dni w roku i dlatego dzieci z na-
szego przedszkola chciały poprzez swoje wiersze i piosenki wyrazić swą 
miłość i oddanie dla Mam. W piątek, 23 maja 2014 roku zaprosiliśmy 
Mamy do przedszkola i zaprezentowaliśmy Im program artystyczny przy-
gotowany specjalnie na tą okazję (fot. powyżej). Wzruszeniom nie było 
końca. Korzystając z okazji składam wszystkim Mamom najserdeczniejsze 
życzenia: zdrowia, szczęścia i pomyślności na każdy dzień roku.

Spotkania z Jolantą Nowak - Węklarową

O miłości w poezji
Na spotkanie z poezją zawsze jest 
dobry czas, szczególnie w maju, 
który listek po listku budzi świat 
do życia. Dzięki uprzejmości Bi-
blioteki Publicznej w Budzyniu,  
po raz kolejny odwiedziła nas 
poetka i prozatorka  - Jolanta No-
wak – Węklarowa. 
Jest to artystka szczególnie bliska 
naszemu sercu, związana z Biblio-
teką budzyńską już od ponad 20 
lat. Jeśli tylko to możliwe prezen-
tuje swoje kolejne tomiki poezji na 
spotkaniach z młodzieżą, dziećmi i 
dorosłymi czytelnikami z Budzy-
nia. Laureatka wielu prestiżowych, 
nagród literackich. Odznaczona: 
Złotym Krzyżem Zasługi i złotymi 
odznakami honorowymi za wkład 
w rozwój kultury województw: 
pilskiego, poznańskiego i leszczyń-
skiego”. Za upowszechnianie kultu-
ry, pracę dziennikarską i działalność 

społeczną w 2002 r. została odzna-
czona Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski. 
Jolanta  Nowak – Węklarowa to 
kobieta przesiąknięta na wskroś 
wrażliwością i emocjami. Na dwóch 
spotkaniach autorskich: pierwszym 
w Wyszyńskim Domu Kultury z 
młodzieżą klas V-VI,  oraz drugim w 
Gimnazjum w Budzyniu z klasami 
I-szymi poetka poruszyła istotny dla 
wszystkich temat „Różne oblicza 
miłości w poezji”.
 Kolejne strofy wierszy prowadziły 
słuchaczy od pierwszego niewinne-
go zakochania między chłopcem a 
dziewczynką, do miłosnych rozte-
rek dojrzałych ludzi. Nie zabrakło 
wierszy o miłości małżonków, o 
miłości nieodwzajemnionej, czy też 
ukrytej, niepewnej. Poetka chwali-
ła młodzież za skupienie i uwagę.  
Starała się opowiedzieć także o mi-

łości nawet w szerszym filozoficz-
no – religijnym znaczeniu. Mówiła 
o  uczuciach, którymi obdarza się 
Boga, Ojczyznę, autorytety tj. św. 
Jan Paweł II. Papieżowi pani Jolanta 
poświeciła również część spotkania, 
czytając wiersze o nim, o jego życiu 
pełnym wiary i miłości w człowieka. 
Spotkania były bardzo poruszające i 
dotykały spraw najważniejszych, bo 
chyba nie wypada, się nie zgodzić, 
iż w każdym wieku ma się coś do 
powiedzenia na temat miłości, a tym 
przyjemniej jest o niej słuchać, gdy 
brzmi językiem poezji.

Honorata Struzik 
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Andrzej Grabowski w budzyńskiej bibliotece

Spotkanie z uśmiechem

Biblioteka dziś to miejsce wszech-
stronne: poza spotkaniem z 
książką, daje  również możliwość 
poznania jej twórców. Tuż przed 
chwilą, można powiedzieć, gości-
liśmy Jolantę Nowak – Węklaro-
wą, uznaną poetkę i prozatorkę, a 
już zawitał do nas nowy, ciekawy 
człowiek. 
Na zaproszenie Biblioteki Publicz-
nej w Budzyniu w Wyszyńskim 
Domu Kultury, a także w Szkole 
Podstawowej w Budzyniu, wśród 
dzieci zagościł pan Andrzej Gra-
bowski – dobrze znany, młodym 
czytelnikom pisarz.  To właśnie 
spod jego pióra wyskoczyły „Sza-
lone wierszyki”, „Opowieści pod 
choinkę” czy „Awantura w pawich 
piórach” , a przede wszystkim 
Skrzat Wiercipiętek i jego nie-
zliczone przygody. Andrzej Gra-
bowski to wszechstronny poeta, 
satyryk i publicysta, człowiek o 

niespożytej energii – 
organizator konkur-
sów i  przeglądów 
literackich dla dzieci  
i młodzieży. Swo-
ją żywiołowością, 
uśmiechem i pasją 
łatwo zjednuje sobie 
małych czytelników 
i nawiązuje twórczy 
kontakt, przez co 
mam wrażenie spo-

tkanie przeradza się w opowieść 
przygodową, snutą wspólnie w 
jednej Sali przez dzieci i pisarza.
Pan Grabowski przywiózł ze sobą 
wiele autorskich książek. Zasko-
czył dzieci szczególnie tym, że 
były one w różnych językach : w 
ukraińskim, rosyjskim, czeskim, 
a nawet wietnamskim. Opowiadał 
o podróżach po krajach azjatyc-
kich – stąd wielojęzyczne wyda-
nia książek. Zachęcał młodych 
czytelników, by znaleźli w sobie 
„bożą iskierkę”, ten jedyny nie-
powtarzalny talent, dar, który po-
zwoli im otworzyć drzwi świata 
na oścież.
Dzieci chętnie zadawały pytania i 
rozmawiały z pisarzem. Dobrze, 
że takie spotkania ośmielają naj-
młodszych i zachęcają do prze-
myśleń. Kto wie, może wśród nich 
jest przyszły twórca bajek?

Honorata Struzik

W  tym  roku mija 200 lat od 
urodzin Oskara Kolberga, folk-
lorysty ciągle mało znanego w 
świecie, gdyż wydawał swe prace 
w języku polskim dokumentując 
kulturę i sztukę ludową. Aby pod-
kreślić  jak znaczącą  postacią dla 
kultury jest Kolberg, Szamociński 
Ośrodek Kultury zorganizował w 
Lipiej Górze Przegląd Piosenki 
Ludowej.
Organizatorzy postanowili przy-
bliżyć publiczności folklor w sze-
rokim spectrum: do uczestnictwa  
w przeglądzie zaprosili zespoły 
taneczne, chóry, duety oraz woka-
listów występujących solo. 
Z Gminnego Ośrodka Kultury rów-
nież nie zabrakło wokalistów. Jedna 

Artyści z Budzynia na przeglądzie w Lipiej Górze

Wokaliści - folkloryści
z najmłodszych uczestniczek Zo-
sia Geisler z mocnym przytupem, 
zdobyła I miejsce w najmłodszej 
kategorii. Wykonania  piosenki „W 
moim ogródeczku” może jej pozaz-
drościć nawet Cleo.  W tej samej 
kategorii wyróżnienie wyśpiewała 
Anastazja Ganske piosenką „Czer-
wone jagody”.
To nie koniec nagród dla budzyń-
skich wokalistów: w II kategorii 
piosenką Brathanków „Czerwone 
korale” Emilka Niemiro zapewni-
ła sobie II miejsce. A w najstarszej 
kategorii  laureatem I miejsca zo-
stał Jakub Herfort, którego od kil-
ku miesięcy niesie muzyczna fala 
zwycięstw.

Honorata Struzik 

Jednym z miejsc dających możliwość 
poznania różnych horyzontów muzycz-
nych, na festiwalowej mapie Polski, 
jest z całą pewnością Kalisz. To mia-
sto stawia przed wokalistami zarówno 
profesjonalnymi jak i poczatkujący-
mi wysokie poprzeczki. Może właśnie 
dlatego Studio Piosenki GOK chętnie 
uczestniczy w organizowanych tam 
konkursach.  
Ostatnią z ciekawych propozycji Kali-
sza  jest Festiwal Piosenki Żydowskiej. 
Na te muzyczne zmagania pojechała z 
Budzynia trójka doświadczonych już i 
dojrzałych wokalistów p. Krystyny Świ-
niarskiej. Pośród 50 uczestników to wła-
śnie budzynianka Paulina Mścisz odniosła 

największy sukces, zajmując I miejsce. Jej 
wykonanie  tradycyjnej pieśni żydowskiej 
pt. „Austeria” wzbudziło uznanie jury i 
wodzów. 
Na wyróżnienie zasłużyli również: Jakub 
Herfort  bardzo dobrze ocenionym przez 
jury wykonaniem „Skrzypka na dachu” 
oraz Estera Pytel, która zmierzyła się wo-
kalnie z  „Anatevką”, wykonywaną kiedyś 
przez Zdzisławę Sośnicką.  
Budzyńskie trio otrzymało ciekawe nagro-
dy, choć jak sami przyznają najważniejsza 
jest  satysfakcja z brania udziału w tak in-
teresującym kulturowo festiwalu. 

Honorata Struzik 

Festiwal Piosenki Żydowskiej w Kaliszu

Festiwal inny, niż wszystkie



Organizatorzy pragną podzięko-
wać za występy artystyczne, Bu-
dzyńskiej Orkiestrze Dętej, dzie-
ciom i paniom z Przedszkola w 
Wyszynach, dzieciom i młodzieży 
GOK w Budzyniu, księdzu Dzie-
kanowi z Chodzieży za poświęce-
nie placu zabaw. 
Specjalne podziękowanie paniom 
z Bukowca i Nowej Wsi Wyszyń-
skiej za upieczenie placków, pa-
niom które obsługiwały w kuchni 
i na świetlicy. Dziękujemy firmie 
AGRO Damis za duże wsparcie 
przy przygotowaniu pikniku, rów-
nież serdecznie podziękowania 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Wyszyn i Sokołowa Budzyń-
skiego za utrzymanie porządku. 
Dziękujemy wszystkim którzy w 
jakikolwiek sposób przyczynili się 
do organizacji pikniku. 
Dziękujemy również wszystkim 
mieszkańcom i gościom za tak 
liczne przybycie i miłą atmosferę. 

Organizatorzy 
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Polska w Unii Europejskiej

Dziesięć lat minęło...
Dokładnie w dniu naszego wej-
ścia do Unii Europejskiej, 1 
maja 2014 roku, dla uczczenia 
tej niezwykłej rocznicy, w Bu-
kowcu została zorganizowana 
uroczystość gminna - festyn pod 
tytułem „Piknik Rodzinny” or-
ganizowany przez Wójta Gmi-
ny Budzyń, sołtysa sołectwa 
Bukowiec i Gminny Ośrodek 
Kultury w Budzyniu. 

Był to czas refleksji, podsumo-
wań, ale także zabawy i biesiady.
Wśród zaproszonych gości byli 
radni Rady Gminy Budzyń z 
przewodniczącym Rady Gminy 
Bogdanem Łaseckim, Radni po-
wiatowi z terenu naszej gminy, 
Sołtysi poszczególnych sołectw, 
Wójt Gminy Marcin Sokołowski. 
Gośćmi honorowymi byli Starosta 
Chodzieski Julian Hermaszczuk 
oraz ksiądz dziekan z Chodzieży 
Ireneusz Szypura. Obowiązki go-
spodarza pełnił Sołtys sołectwa 
Bukowiec Wacław Pasch.
Krótką część oficjalną wypełniły 
przemówienia Wójta Gminy oraz 
Starosty. W tej części poświęcono 
także nowy plac zabaw oraz po-
sadzono dąb na pamiątkę tej uro-
czystości. W części artystycznej 
znalazł się koncert Budzyńskiej 
Orkiestry Dętej, występy dzieci 
z Przedszkola w Wyszynach oraz 
wokalistek i wokalistów ze Studia 
Piosenki przy GOK w Budzyniu. 
Były także pokazy ratownictwa w 
wykonaniu strażaków OSP. Dla 
wszystkich był posiłek, ognisko, 
a także wiele innych atrakcji.
Najważniejszymi inwestycjami 

zrealizowanymi przez Gminę 
Budzyń były niewątpliwie budo-
wa hali sportowo-środowiskowej 
przy Gimnazjum w Budzyniu, 
wybudowana za kwotę ponad 
4,5 mln. zł. z czego 2,8 mln. zł. 
pochodziło ze Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwo-
ju Regionalnego oraz przebudo-
wa oczyszczalni w Wyszynach 
i budowa kanalizacji sanitarnej 
w Wyszynach, Grabówce, Pro-
śnie i Nowej Wsi Wyszyńskiej 
zreazlizowana za kwotę ponad 7 
mln. zł. z czego 2,9 mln. zł. po-
chodziło z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 
- 2013. Ważnymi inwestycjami 
były także inwestycje związane 
z budową i przebudową świetlic 
wiejskich na terenie naszej gminy 
(np. świetlica wiejska w Nowym 
Brzeźnie, Prośnie czy Dziewoklu-
czu zrealizowane z PROW 2007- 
2013). Inwestycje realizowane 

ze środków unijnych to nie tylko 
duże inwestycje, w naszej gminie 
zrealizowano także tzw. „Małe 
projekty” finansowane z PROW 
2007 - 2013, w ramach których 
wybudowano plac zabaw przy 
świetlicy wiejskiej w Bukowcu, 
a także siłownię plenerową przy 
Orliku w Budzyniu. 


