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Zebrania wiejskie  

Wybrali nowych 
sołtysów i Rady Sołeckie

Do końca marca w pozostałych sołectwach  

Zebrania wiejskie
trwają nadal  
Część zebrań już za nami (wyniki wyborów na sołtysów i do Rad 
Sołeckich w tych miejscowościach podajemy wyżej). 
Poniżej podajemy do wiadomości harmonogram zebrań wiejskich, któ-
re zaplanowano w pozostałych sołectwach naszej gminy.  

W dniu 3 lutego odbyła cię piąta 
w nowej kadencji sesja rady gmi-
ny. Radni ba obrady stawili się w 
komplecie. W czasie sesji podjęto 
ogółem 11 uchwał. 
Pierwsze dwie uchwały dotyczyły 
zmian w stałych obwodach i okrę-
gach głosowania. Zmiana ta do-
tyczy włączenia nowopowstałych 
ulic do okręgów i obwodów głoso-
wania. Trzeba podkreślić, że zmia-
na ta nie narusza dotychczasowej 
normy przedstawicielstwa.  
Kolejna uchwała, którą podjęli 
radni, dotyczyła wyborów do rad 
sołecki oraz wyborów sołtysów. 
Ustalono, że zebrania wiejskie, w 
czasie których wybierani będą soł-
tysi oraz członkowie rad sołeckich, 
zostaną zorganizowane w poszcze-
gólnych sołectwach od 19 lutego do 
28 marca. Część zebrań do chwili 
oddania do druku tego Informatora 
już się odbyła, w innym miejscu na 
naszych łamach podajemy wyniki 
tych wyborów. Przypominamy tak-
że terminy zebrań w pozostałych 
sołectwach.  
W kolejnej uchwale radni powoła-
li przedstawicieli naszej gminy do 
reprezentowania jej w Stowarzy-
szeniu Gmin i Powiatów Nadno-
teckich, którego nasza gmina jest 
członkiem. Jako przedstawicieli  
gminy Budzyń w tym Stowarzy-
szeniu radni wybrali Wójta Gminy 
Marcina Sokołowskiego oraz Se-
kretarza Gminy Bogdana Gniłę. 
Kolejna uchwała, którą podjęli 
radni, dotyczyła zmiany studium 
uwarunkowania i kierunku zago-
spodarowania przestrzennego Gmi-
ny Budzyń. Podjęcie tej uchwały 
umożliwi wybudowanie linii elek-
troenergetycznej wysokiego napię-
cia 110 kv oraz stacji transforma-
torowej GPZ (tzw. Główny Punkt 
Zasilania). Infrastruktura powyższa 
ma służyć obsłudze przyszłych 
elektrowni wiatrowych. Obecna 

Kruszą gruz
Na terenie byłego wysypiska śmieci Budzyń Łucjanowo trwa obec-
nie proces kruszenia gruzu,  zgromadzonego w ciągu minionego roku. 
Uzyskany materiał będzie wykorzystywany do utwardzenie kolejnych 
odcinków gminnych dróg. 

Zgodnie z przynęty harmono-
gramem odbyła się już część 
zebrań wiejskich (pozostałe od-
będą się do końca marca). 
W czasie zebrań mieszkańcy po-
szczególnych sołectw dokonali 
wyborów sołtysów i rad sołec-
kich. 
W sołectwie Grabówka w skład 
nowo wybranej Rady Sołeckiej 
weszli: Sławomir Sawiński, An-
drzej Bedyński, Jan Golis, Alek-
sander Lisiecki. Funkcję sołtysa 
po raz kolejny mieszkańcy powie-
rzyli Edmundowi Galonowi.  
W sołectwie Nowe Brzeźno w 
skład nowo wybranej Rady Sołec-
kiej weszli: Stanisław Borkowski, 
Marian Kręcidło, Szymon Bigos, 
Kamila Kliwicka. Na sołtysa zo-
stał wybrany Józef Depta. 
W sołectwie Podstolice w skład 
nowo wybranej Rady Sołeckiej 

weszli: Michał Paprocki, Joanna 
Paprocka, Marcin Nawrot, Le-
szek Kucharski. Funkcję sołtysa 
mieszkańcy powierzyli Janowi 
Sempołowiczowi. 
W sołectwie Dziewoklucz w 
skład nowo wybranej Rady So-
łeckiej weszli: Janusz Polcyn, 
Sławomir Makowiecki, Iwona 
Aniołek, Sławomir Tomaszewski. 
Na sołtysa została wybrana po raz 
kolejny Marzena Walczak. 
W sołectwie Budzyń w skład 
nowo wybranej Rady Sołeckiej 
weszli: Piotr Siwiak, Bogdan 
Ksycki, Zenon Kaczmarek, Ma-
rian Cabel, Grażyna Przybyszew-
ska, Jarosław Dajczak, Zenon No-
wicki, Jakub Ocieczek, Andrzej 
Rychlik. Funkcję sołtysa miesz-
kańcy sołectwa powierzyli Marii 
Jabłońskiej.  

WAŻNA INFORMACJA 
31 maja odbędą się wybory do Izb Rolniczych. 

W gminie Budzyń będzie czynny lokal wyborczy zlokalizowa-
ny w budynku Gimnazjum Publicznego. Wybory trwać będą 
od godziny 8 do 18. Uprawnieni do udziałów wyborach są 

podatnicy podatku rolnego, posiadający powyżej 1 ha przelicze-
niowego lub fizycznego. 

Sesja Rady Gminy  

Po raz piąty 
w nowej kadencji 

zmiana miała także za zadanie do-
stosowanie rozwiązań studium do 
obecnych przepisów prawa. 
W następnej uchwale radni wyrazi-
li zgodę na dzierżawię gruntów na 
okres dłuższy niż trzy lata. Uchwa-
ła ta dotyczyła dzierżawy gruntów 
komunalnych w Grabówce na 
okres trzydziestu lat firmie Relax 
Wind Park III sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie. Na działce tej zostanie 
uruchamia farma wiatrowa wraz z 
niezbędną infrastrukturą. 
W kolejnej uchwale radni podjęli 
uchwałę dotyczącą ustanowienia 
służebności przesyłu na nierucho-
mościach stanowiących własność 
Gminy Budzyń. Uchwała ta umoż-
liwi założenie i przeprowadzenie 
przez działki stanowiące własność 
Gminy Budzyń podziemnej linii 
energetycznej 30 kv relacji Ostrów-
ki - Prosna - Wyszyny - Nowa Wieś 
Wyszyńska - Bukowiec - Sokoło-
wo Budzyńskie. 
Następnie Rada Gminy wyraziła 
zgodę na sprzedaż nieruchomości 
w Budzyniu. Uchwała ta dotyczy  
działki powierzchni 527 m kw., po-
łożonej w okolicach terenów firmy 
Kabat. 
W kolejnej uchwale został przyjęty 
plan pracy komisji rewizyjnej Rady 
Gminy Budzyń na 2015 rok.  
Dwie ostatnie uchwały były 
uchwałami finansowymi. Pierwsza 
z nich dotyczyła zmiany uchwały 
budżetów Gminy Budzyń na 2015 
rok. Po dokonanych zmianach bu-
dżet po stronie dochodów stanowi 
kwotę 25 milionów 637 tysięcy 338 
złotych, natomiast po stronie wy-
datków stanowi kwotę 27 milionów 
196 tysięcy 926 złotych22 grosze. 
W ostatniej uchwale podjęto decy-
zję o zmianie w wieloletniej pro-
gnozie finansowej gminy na lata 
2015 - 2023. Podjęcie tej uchwały 
jest konsekwencją zmian podjętych 
w budżecie gminy.  
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Inwestycje na terenie gminy   

W przyszłym roku nowa 
siedziba Urzędu Gminy 

Parafie w Wyszynach i w Podstolicach 

Dotacje na remont 
zabytkowych kościołów
Parafia w Wyszynach oraz 
parafia Podstolice po prawie 
trzech latach oczekiwań otrzy-
mały, w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich, do-
tacje na remonty zabytkowych 
kościołów. Odpowiednie umo-
wy będą podpisane lada chwila.  
Zgodnie z unijnymi wymogami 
powyższe środki muszą być wy-
korzystane w pierwszym półro-
czu tego roku. Parafia Wyszyny 

otrzyma częściową refundację na-
kładów poniesionych w ubiegłym 
roku na remont świątyni, a parafia 
w Podstolicach, gdzie planowane 
jest inwestycja pod nazwą „Rewi-
talizacja terenu przykościelnego 
oraz wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej kościoła w Podstoli-
cach”, właśnie ogłosiła przetarg 
nieograniczony na planowany za-
kres prac. 

Trwają prace zmianę z wycinką 
topoli przy drogach gminnych 
na trenie naszej gminy. Decyzja 
ta została podyktowana wzglę-
dami bezpieczeństwa, ponieważ 
stan tych drzew stanowi zagro-
żenie dla uczestników ruchu 
drogowego (stare drzewa sa już 
kruche i gałęziełatwo się łamią, 
zwłaszcza w czasie silnych wia-
trów). 
W wyniku rozstrzygnięcia przetar-
gu, który odbył się dnia 19 lutego, 

firma Gospodarstwo Rolne Maciej 
Kowalak z Budzynia dokonuje 
wycinki 85  topoli, aktualnie prace 
trwają we wsi Podstolice. Cena za-
oferowania prze wykonawcę robót 
wynosi 75 zł 50 groszy za 1 m sze-
ścienny. Szacunkowych wartość 
sprzedanego drewna będzie wy-
nosiła ok. 12 tysięcy złotych i za 
powyższą kwotę zostaną zakupio-
ne drzewka (głównie klony, lipy i 
jesiony),  które następnie  zostaną 
posadzone w miejsce wycięty.  

W listopadzie ogłoszony został 
przetarg pod nazwą „Usprawnie-
nie zarządzania energią poprzez 
termomodernizację, rozbudowę 
i przebudowę budynku biurowe-
go z przeznaczeniem na siedzibę 
Urzędu Gminy”, w wyniku po-
stępowania przetargowe w dniu 
11 lutego została zawarta umowa 
z wykonawcą  tego zadania P.U-
.H. Zen Dach Zenon Szczurek z 
Budzynia. Na przetarg wypły-
nęło 9 ofert, wartość podpisanej 
umowy to ok. 2 miliony 900 ty-
sięcy złotych. Planowany termin 
zakończenia prac to koniec paź-
dziernika 2016 roku. 
Inwestycja ta, długo odkładania, 
wchodzi obecnie w etap realizacji. 
Obiekt ten, będący w przeszłości 
siedzibą Kombinatu PGR, a także 
teren wokół niego gmina otrzyma-
ła nieodpłatnie od Agencji Nieru-
chomości Rolnej Skarbu Państwa 
w formie darowizny 8 lat temu, z 
przeznaczeniem na budynek uży-
teczności publicznej . Według umo-
wy, jaką Agencja zawarła z naszą 
gminą, termin zagospodarowania 
obiektu jest dziesięcioletni.  

W planowanym obiekcie znajdą 
się Urząd Gminy (obecnie znaj-
dujący się przy ulicy Lipowej), a 
także Gminny Zakład Oświaty i 
Urząd Stanu Cywilnego, obecnie 
znajdujące się przy ulicy Ryn-
kowej. Zdecydowanie poprawią 
się warunki obsługi mieszkań-
ców naszej gminy, a także, co nie 
bez znaczenia, wizerunek naszej  
gminy w oczach petentów oraz 
gości naszej gminy.  
W ramach tej inwestycji wybu-
dowany zostanie nowy parking 
przy ulicy Przemysłowej, popra-
wi się zatem także obsługa komu-
nikacyjna osób przybywających 
ze swoimi sprawami do Urzędu 
Gminy. Zastosowane nowocze-
sne technologie w zakresie ter-
momodernizacji oraz zastosowa-
nie odnawialnych źródeł energii 
poprzez zainstalowanie ogniw 
fotowoltaicznych oraz rekupera-
torów (urządzeń pozwalających 
na odzysk ciepła z pomieszczeń) 
pozwolą do minimum zmniejszyć 
koszty eksploatacji pod wzglę-
dem energetycznym nowego 
obiektu. 

Wyszyny - remont remizy  
W grudniu ubiegłego roku rozstrzygnięty został przetarg nieogra-
niczony na remont kapitalny remizy OSP w Wyszynach, wpłynęło 
15 ofert. Wykonawcą zadania, wybranym spośród złożonych ofert, 
jest firma Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólnobudowlany Zbi-
gniew Smoliński z Wągrowca. 
Planowany koszt tej inwestycji to ok. 200 tysięcy złotych. Należy do-
dać, że jednostka OSP Wyszyny jest elementem Krajowego Systemu 
Ratowniczo – Gaśniczego.  W wyniku modernizacji powstaną dwa 
boksy garażowe, świetlica strażacka oraz pełne zaplecze sanitarne dla 
strażaków. Mamy nadzieję, ze obiekt będzie wizytówka wsi Wyszyny.

Prace porządkowe na terenie gminy    

Wycinanie topoli

Wójt Gminy Budzyń informuje
że w dniach 11, 12 i 18 lutego 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
Budzyń przy ul. Lipowej nr 6 na tablicy ogłoszeń wywieszono 

wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierża-
wy oraz zbycia. 

Wójt Gminy Budzyń
/-/ Marcin Sokołowski
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Zwracamy się do mieszkańców gminy, a szczególnie mieszkańców Budzynia, 
z prośbą, aby zgłaszali propozycje nazw nowych ulic, które powstają w wy-
niku uchwalenie nowego planu przestrzennego zagospodarowania w rejonie 
Osiedla Piaski (plan powyżej) oraz ulicy Margonińskiej (plan poniżej). 
Propozycje nazw można przesyłać do końca kwietnia roku bieżącego drogą ma-
ilową: urzad@budzyn.pl, lub listownie pod adres: Urząd Gminy Budzyń, ul. Li-
powa 6, 64-840 Budzyń. 

Jak nazwać 
nowe ulice 

w Budzyniu? 

ORLIK
w kieru

nku 

Bud
zynia

w kierunku 

Dziewoklucza

w kieru
nku 

Budzy
nia

w kierunku 

Dziewoklucza

ul. M
argo

nińs
ka

ul. M
argo

nińs
ka

Osiedle
Piaski

WYCIĄG 
Z OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Budzyń ogłosił publiczny przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści nieruchomości niezabudowanej.

Przedmiotem przetargu jest:
1. Działka nr 66 o powierzchni 900 m2 położona 
w miejscowości Wyszyny. Nieruchomość stanowi 
własność Gminy Budzyń i zapisana jest w księdze 
wieczystej KW nr PO1B/00024698/3. Powyższa 
nieruchomość wolna jest od obciążeń. 
Nieruchomość położona jest w pobliżu centrum 
wsi. Posiada możliwość przyłączenia do sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. 
Kształt działki korzystny. Dla powyższej nieru-
chomości została wydana decyzja o warunkach 
zabudowy, w której ustalono przedsięwzięcie po-
legające na budowie budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego, w tym dopuszczenie budowy wol-
nostojącego budynku gospodarczo-garażowego 
lub garażu zintegrowanego z kubaturą budynku 
mieszkalnego.

Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 66 
wynosi 20.000,00 złotych netto   
Wadium – 2.000,00 złotych 
Do ceny sprzedaży nieruchomości (działki) uzy-
skanej w wyniku przetargu będzie doliczony po-
datek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi.
Przetarg  odbędzie się w dniu 12 marca 2015 r. o 
godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Budzyniu przy ul. 
Lipowej nr 1, pokój nr 1.    
W przetargu mogą brać udział polskie osoby praw-
ne i fizyczne, które wpłacą  wadium w podanej 
wysokości w gotówce na konto Gminy Budzyń 
Nr 26 8945 0002 2600 0101 2000 0070 Banku 
Spółdzielczego Chodzież Oddział w Budzyniu 
najpóźniej do dnia  6 marca 2015 r. z dopiskiem 
„przetarg na działkę nr 66 Wyszyny”.
Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja 
przetargowa mogła ustalić jej wpływ na konto 
Gminy Budzyń w podanym wyżej terminie.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu.
Powyższe ogłoszenie zostało wywieszone na tabli-
cy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Budzyń, sołectwa 
Wyszyny, opublikowane na stronie internetowej 
urzędu, w BIP oraz w prasie lokalnej. 
Szczegółowych informacji o nieruchomości będą-
cej przedmiotem sprzedaży i warunkach przetargu 
można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Bu-
dzyniu (pokój nr 7) lub telefonicznie 67 2843 70 
wew. 28, jak również na stronie internetowej www.
budzyn.pl 

      
  WÓJT GMINY BUDZYŃ
      
  /-/ Marcin Sokołowski 
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Międzygimnazjalny Konkurs Języka Niemieckiego

Językowy gigant z Budzynia
INFORMACJA

o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
w 2014 r. na terenie Gminy Budzyń
Działając w oparciu o art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 139 t.j.) Wójt Gminy Budzyń informuje o jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Gmina Budzyń zaopatrywana jest w wodę przeznaczona do spożycia przez 
ludzi przez wodociągi publiczne w Budzyniu, Prośnie i Dziewokluczu oraz 
przez wodociąg zakładowy w Bukowcu.
Wodociąg publiczny w Budzyniu produkuje wodę w ilości 1155,7 m3/d i 
zaopatruje ok. 5104 osoby w miejscowościach: Budzyń, Brzekiniec, Kąko-
lewice, Podstolice jakość wody dobra mętność - 4.
Wodociąg publiczny w Prośnie produkuje wodę w ilości 608,3 m3/d i za-
opatruje ok. 2327 osób w miejscowościach Prosna, Wyszyny, Wyszynki, 
Nowa Wieś Wyszyńska, Bukowiec, Niewielko, Grabówka, Ostrówki i So-
kołowo Budzyńskie jakość wody dobra.
Wodociąg publiczny w Dziewokluczu produkuje wodę w ilości 70,6 m3/d 
i zaopatruje ok. 456 osób w miejscowościach Dziewoklucz, Brzekiniec ja-
kość wody dobra.
Wodociąg zakładowy w Bukowcu należący do „AGRO-DANMIS” Gra-
mowscy Spółka Jawna produkuje wodę w ilości 186,6 m/d i zaopatruje ok. 
364 osoby w Bukowcu jakość wody dobra jon amonowy - 6,mętność - 4.
Produkcją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Gminie Budzyń 
zajmuje się także wodociąg publiczny w Zbyszewicach o produkcji wody 
274,6 m3/d i zaopatruje ok. 810 osoby w miejscowościach Zbyszewice, 
Klaudia, Pruchnowo-Duże Osady, Sułaszewo, Żoń w Gminie Margonin 
oraz Dziewoklucz (część wsi) jakość wody dobra.

Wójt Gminy Budzyń
/-/ Marcin Sokołowski  

Podziekowanie!
Mieszkańcom Budzynia serdecznie dziękuję 

za oddane głosy oraz za okazane zaufanie
Maria Jabłońska

sołtys wsi Budzyń

11 lutego 2015 r. grupa uczniów 
w składzie: Aleksander Kaczma-
rek, Michalina Nowak, Patrycja 
Simińska, Krystian Ślesiński oraz 
Patrycja Łech pod opieką pani 
Karoliny Biszof reprezentowała 
budzyńskie gimnazjum na Mię-
dzygimnazjalnym Konkursie Ję-
zyka Niemieckiego w Ratajach. 
Uczniowie mieli do napisania test 
leksykalno-gramatyczny, a pięcioro 
najlepszych uczniów kwalifikowa-
ło się do części ustnej. Najlepszym 
w Konkursie okazał się uczeń gim-
nazjum z Budzynia Aleksander 
Kaczmarek, który tytuł najlepszego 
zdobył już po raz drugi z rzędu, gdyż 
również w ubiegłym roku szkolnym 
zdeklasował wszystkich w trakcie 
tego konkursu.
Być może na tym nie skończą się 
sukcesy Aleksandra - 23 marca 
2015roku odbędzie swój spraw-
dzian umiejętności językowych 

uczestnicząc w finale Wojewódzkie-
go Konkursu Języka Niemieckiego. 
Już teraz trzymamy kciuki i życzy-
my sukcesu.

Wielkopolska Liga Piłki Ręcznej Dziewcząt

Pierwsze spotkanie

29 stycznia 2015 roku UKS „Olimpijczyk” w kategorii „młodziczek” (I i 
II klasy gimnazjum) rozegrał pierwsze spotkanie w drugiej rundzie rozgry-
wek Wielkopolskiej Ligi Piłki Ręcznej Dziewcząt. Naszym przeciwnikiem 
był zespół UKS Bukowia Buk - drużyna z czołówki naszego wojewódz-
twa. Dziewczęta z budzyńskiego Gimnazjum spisały się bardzo dzielnie, 
momentami walcząc jak równy z równym. Porażka w tym spotkaniu nie 
boli, gdyż rozegraliśmy bardzo dobry mecz. Dziewczęta gratulacje!!!
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Szkoła Podstawowa w Wyszynach

Próbny sprawdzian

Etap powiatowy odbył się w Margoninie

XIX Konkurs Wiedzy 
o Wielkopolsce

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu 

„Radosne kolędowanie”

30 stycznia odbyła się w 
Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu 
ciesząca się od lat dużą popu-
larnością środowiskowa uro-
czystość, organizowana przez 
Radę Rodziców przy pomo-
cy nauczycieli i uczniów na-
szej szkoły. Koordynatorem 
tej imprezy jest pani Wanda 
Kempińska. 
Przy pięknie nakrytych i ude-
korowanych stołach, obficie 
zastawionych pysznymi wy-
piekami przygotowanymi przez 
rodziców, mieszkańcy Budzy-
nia mieli okazję zobaczyć wi-
dowisko taneczno - muzyczne 
w wykonaniu zespołu folklory-
stycznego „Tolija” pod kierun-
kiem Anny Zaranek, działają-
cego przy Budzyńskim Domu 
Kultury. 
Wielkie wrażenie zrobiły na wi-

dzach układy taneczne przygo-
towane przez choreografkę Re-
natę Lis, piękne stroje ludowe z 
różnych regionów Polski, przy-
śpiewki, którym na akordeonie 
wtórował   Andrzej Przybył. 
W drugiej części słuchaliśmy 
pastorałek i kolęd w wykona-
niu naszych uzdolnionych gim-
nazjalistek, przygotowanych 
przez Krystynę Świniarską. Po 
nich miał mini recital nasz ab-
solwent Jakub Herfort. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy za-
szczycili nas swoją obecnością, 
stworzyli rodzinną atmosferę 
śpiewając wspólne kolędy, rów-
nież za życzliwość i zakup ce-
giełek w kwocie 1413 złotych. 
Zebrane środki finansowane 
zostaną przeznaczone na zakup 
sprzętu nagłośniającego dla na-
szego gimnazjum. 

Tegoroczne zmaga-
nia konkursowe dla 
uczniów szkół pod-
stawowych i gim-
nazjum odbyły się                                            
5 lutego 2015r. w 
Zespole Szkół w 
Margoninie. Gimna-
zjum im. Powstań-
ców Wielkopolskich 
w Budzyniu repre-
zentowało czworo 
uczniów: Wiktoria 
Zielińska, Joanna 
Bucholc, Kinga Ro-
manowska oraz Kry-
stian Ślesiński. 
Zagadnienia  kon-
kursowe dotyczyły 
historii Wielkopolski  
w czasach panowa-
nia władców z rodów 
Piastów i Jagiellonów  oraz od 
Powstania Wielkopolskiego do 
Poznańskiego Czerwca 1956r.
Tematem obowiązkowym dla 
wszystkich uczestników było 
Powstanie Wielkopolskie 1918-
1919.   Regulamin  został roz-
szerzony o dwie publikacje tj.: 
„Powstanie Wielkopolskie 1918-
1919. Spojrzenie po 90 latach” 
Marka Rezlera, Poznań 2008  
oraz   film o Hipolicie Cegiel-
skim autorstwa Jacka Kubiaka 

pt. „Hipolit Cegielski. Poezja i 
maszyny”. Wysiłek włożony w 
przygotowania przyniósł nieocze-
kiwaną radość gimnazjalistom z 
Budzynia, ponieważ cała czwórka 
zakwalifikowała się do etapu re-
jonowego. Uczniowie pracowali 
pod kierunkiem p. Elżbiety Kur-
kowiak-Pauszek. 
Kolejny etap rywalizacji odbędzie 
się 23 marca 2015r. w siedmiu 
szkołach na terenie Wielkopolski.

Dnia 29 stycznia 2015 r. ucznio-
wie klasy VI Szkoły Podstawo-
wej w Wyszynach przystąpili 
do czwartego w roku szkolnym 
2014/2015 próbnego sprawdzia-
nu szóstoklasisty. 
Próba została przeprowadzona 
według nowych zasad, określo-
nych przez Centralną Komisję 
Egzaminacyjną. Test składał się z 
dwóch części. Pierwsza sprawdza-
ła umiejętności z języka polskie-
go i matematyki (mogą być one 
oparte na zagadnieniach z zakresu 
historii lub przyrody). Na rozwią-
zanie zdań zamkniętych i otwar-

tych uczniowie mieli 80 minut. Po 
przerwie szóstoklasiści przystąpili 
do drugiej części sprawdzianu – z 
języka niemieckiego. Trwała ona 
45 minut. Zadania sprawdzały 
kluczowe umiejętności: rozumie-
nie ze słuchu, znajomość funkcji 
językowych, znajomość środków 
językowych, rozumienie tekstów 
pisanych. Celem przeprowadzenia 
próby było sprawdzenie stopnia 
przygotowania uczniów do spraw-
dzianu kończącego szkołę, który 
odbędzie się 1 kwietnia 2015 r. 
oraz wyciągnięcie odpowiednich 
wniosków do dalszej pracy.  
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu   

Wycieczka ornitologiczna 
do Rogoźna

Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Podsumowanie I półrocza

Dnia 30 stycznia 2015 r. dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Wy-
szynach – pani Donata Kędzier-
ska wręczyła najzdolniejszym 
uczniom stypendia naukowe. 
Stypendia są przyznawane 
uczniom, którzy osiągnęli wyso-

Szkoła Podstawowa w Wyszynach

Stypendia za wyniki 
w nauce rozdane

ką średnią ocen oraz co najmniej 
bardzo dobrą ocenę zachowania. 
W tym semestrze stypendia otrzy-
mało 7 uczniów (4 osoby – I stop-
nia, 2 osoby – II stopnia, 1 osoba 
– III stopnia.) Nie przyznano sty-
pendiów za osiągnięcia sportowe.  

3 lutego  br. uczniowie z kółka 
przyrodniczego i szkolnego koła 
LOP ze Szkoły Podstawowej z 
Budzynia  wzięli udział w wy-
cieczce do Muzeum im.W.Dut-
kiewicz w Rogoźnie, zorgani-
zowanej przez panią Elżbietę 
Kalkowską i Anitę Stefaniak. 

Głównym celem wycieczki było 
poszerzenie wiedzy z zakresu 
ornitologii. Zajęcia  poprowadził 
ornitolog pan Jerzy Dąbrowski. 
Tematem przewodnim spotkania 
były ptaki leśne. Wiadomości z 
tej dziedziny niezbędne będą pod-
czas obserwacji w terenie. 

W czwartek 5 lutego br. odbył się 
apel, podczas którego dyrektor 
szkoły, Stanisław Krumplewski  
nagrodził wszystkich uczniów, 
którzy osiągnęli sukcesy eduka-
cyjne i sportowe w I półroczu 
roku szkolnego 2014/2015. Wy-
różnione osoby odebrały stypen-
dia oraz gratulacje. 
Stypendia za wyniki w nauce:
1.  Karol Nowacki V b – 5,33
2-3. Aleksandra Słowińska IV b – 
5,25
Emilia Staszewska V a  - 5,25
4-5. Szymon Nowak IV b – 5,16
Maria Śliwińska IV c – 5,16
6-7. Mateusz Przybyszewski IV 
a – 5,08
Adam Wróblewski IV b – 5,08
8-12. Joanna Krajewska V a – 5,0
Natalia Marciniak V a – 5,0
Jagoda Polak VI b – 5,0
Martyna Szurpit VI a – 5,0
Jakub Walczak VI c – 5,0
Stypendia za wyniki sportowe:
Filip Czerwiński VI a, Marcel 
Jankowski VI b, Wojciech Brych-
czyński VI b, Mikołaj Brych-

czyński VI b, Kacper Barczak 
VI a, Adrian Banach VI a, Da-
wid Szpejer V a, Jakub Rusiniak 
VI a, Adam Simiński V a, Kamil 
Adamczyk V b.
Apel był również okazją do 
podsumowania konkursów ma-
tematycznych, przyrodniczych 
i językowych, a także turnieju 
szachowego. Natomiast szefo-
wa budzyńskiego sztabu WOŚP, 
pani Aśka Wróblewska publicz-
nie podziękowała wszystkim wo-
lontariuszom, którzy tego roku 
wsparli akcję zbierając pieniądze 
do puszek na ulicach naszej miej-
scowości. Ci, którzy w swych 
puszkach zgromadzili najwięcej 
pieniędzy otrzymali wyróżnienia 
i upominki.
Z kolei przedstawiciele samorzą-
du uczniowskiego ogłosili wyniki 
szkolnego konkursu fotograficz-
nego „Moje selfie”. Tego dnia 
nie brakowało uśmiechów na 
twarzach uczniów, których trud 
i zaangażowanie w rozmaitych 
dziedzinach zostały docenione.
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Finał Rejonu Pilskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt

Gimnazjum z Budzynia 
Mistrzem Rejonu!
3 lutego 2015 roku 
w Gimnazjum im. 
Powstańców Wielko-
polskich w Budzyniu 
odbył się finał Rejo-
nu Pilskiego w Piłce 
Ręcznej Dziewcząt.
Zgłoszone zespo-
ły rozlosowano do 
dwóch grup, zespoły 
mistrza i wicemistrza 
rejonu pilskiego z 
poprzedniego roku 
zostały rozstawio-
ne do różnych grup. 
Po losowaniu 
układ grup wyglą-
dał następująco: 
- grupa „A”: Gimna-
zjum Drawsko, Gimnazjum Go-
łańcz, Gimnazjum Budzyń; 
- grupa „B”: ZSS 1 Złotów, ZS 3 
Piła, ZS Szamocin. 
O godzinie 9.00 Gimnazjalne Mi-
strzostwa rejonu Pilskiego w Piłce 
ręcznej dziewcząt zostały otwarte 
przez gospodarza obiektu dyrek-
tora budzyńskiego gimnazjum p. 
Kingę Buszkiewicz, po czym przy-
stąpiono do rywalizacji sportowej. 
Kolejność końcowa przedstawia się 
następująco:
1. Gimnazjum Budzyń
2. ZS 3 Piła
3. ZSS 1 Złotów
4. Gimnazjum Drawsko
5. Gimnazjum Gołańcz
6. ZS Szamocin
Organizatorzy dzięki dofinanso-
waniu SZS zapewnili obsługę sę-
dziów, opiekę techniczną, pomoc 
medyczną oraz zakupili drożdżów-

ki dla zawodniczek. Dzięki dofi-
nansowaniu UKS „Olimpijczyk” 
Budzyń, który był reprezentowany 
na turnieju przez p. Jana Zimocha 
prezesa klubu, zakupiono puchary 
dla wszystkich zespołów, komple-
ty medali dla trzech pierwszych, 
trzy nagrody indywidualne. Za-
kupiono  dla zespołów napoje, 
słodycze i drożdżówki dla wszyst-
kich osób związanych z turniejem. 
Gimnazjum w Budzyniu bę-
dzie reprezentowało Rejon  Pil-
ski na Mistrzostwach Woje-
wództwa Wielkopolskiego 
które odbędą się w Dopiewie.  
Opiekunowie zespołu  Anna Daj-
czak oraz Jarosław Dajczak gratulu-
ją dziewczętom sukcesu sportowego 
oraz zachęcają do dalszej wytrwałej 
pracy aby godnie reprezentować 
Budzyńskie Gimnazjum na zawo-
dach Wielkopolskich.

5 lutego 2015 w przedszkolu od-
był się ,,Bal Karnawałowy”. Był 
to dzień niezwykły, który dostar-
czył dzieciom wielu miłych prze-
żyć i radości. 
Tego dnia już od rana w przedszko-
lu pojawiały się kolorowe postacie. 
Dzieci przebrane były za bohaterów 
znanych bajek - w salach przed-
szkolnych można było spotkać 
wróżki, królewny, zwiewne mo-
tylki, rycerzy, piratów, policjantów, 
Spider-Mana, Batmana, ... nie spo-

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu 

Karnawałowy balik
sób zliczyć i wymienić te wszystkie 
barwne postacie. Rozpoznać dzieci 
było bardzo trudno. Przedszkolaki 
bawiły się znakomicie, w salach 
przedszkolnych podczas pląsów ro-
biło sie kolorowo, gwarno i wesoło. 
Wspólna zabawa przyniosła wiele 
radości naszym wychowankom, a 
to było głównym celem tego balu. 
Dziękujemy dzieciom i rodzicom 
za zaangażowanie w przygotowa-
nie pięknych balowych strojów. 
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Rozgrywki „Bośka - Kop”

Grali w karty w Budzyniu i w Szamocinie

Liga Halowej Piłki Nożnej 2014/2015 

Rozgrywki zakończone
W niedzielę 8 lutego 2015 roku 
na hali widowiskowo – sporto-
wej przy Gimnazjum w Budzy-
niu rozegrano ostatnią 11 kolej-
kę Ligi Gminnej Halowej Piłki 
Nożnej 2014/2015. 
W lidze brało udział 12 drużyn re-
prezentujących koła LZS, wioski, 
zakłady pracy.
Wyniki ostatniej XI kolejki ;
I mecz drużyna LZS Kąkolewi-
ce zremisowała z drużyną LZS 
Ostrówki  2 : 2
II mecz drużyna  Budzynia poko-
nała drużynę LZS Sokołowo Bu-
dzyńskie 5 : 3
III mecz drużyna LZS Podstolice 
zremisowała z drużyną LZS Pro-

sna  2 : 2
IV mecz drużyna Ata-Ttechnik 
pokonała drużynę LZS Dziewo-
klucz  7 : 3
V mecz drużyna FC-Albatros po-
konała drużynę LZS Bukowiec  
11 : 3
VI mecz drużyna LZS Budzyń 
pokonała drużynę AZP-Załoga  4 
: 3.
Najlepszym strzelcem ligi zo-
stał Michał Andrzejczak z LZS 
Ostrówki który strzelił 29 bra-
mek.
Tytuł drużyny  FAIR – PLAY 
zdobyła drużyna  AZP-ZAŁOGA 
z Budzynia.  
Ogółem rozegrano 66 meczy i 

W ostatecznej klasyfikacji :
I miejsce   LZS Ostrówki      31 pkt. 60 – 18
II miejsce  Ata-Technik      24 pkt. 55 – 28
III miejsce FC-Albatros      22 pkt. 41 – 26
IV miejsce LZS Dziewoklucz      21 pkt. 46 – 35
V miejsce AZP-Załoga      20 pkt. 35 – 20
VI miejsce LZS Prosna      17 pkt. 44 – 37
VII miejsce LZS Kąkolewice      17 pkt.  39 – 25
VIII miejsce Budzyń      12 pkt. 27 – 33
IX miejsce LZS Podstolice      12 pkt. 30 – 39
X miejsce  LZS Budzyń      11 pkt. 23 – 41
XI miejsce  LZS Sokołowo B.       2 pkt. 27 – 72
XII miejsce LZS Bukowiec        1 pkt. 17 – 60

strzelono 440 bramek.
Zwycięskim drużynom puchary 
wręczali: zastępca Wójta Gminy, 
Bogusław Gniła oraz przewodni-
czący Gminnego Zrzeszenia LZS 
Roman Schlabs.

Najlepsza drużyna która wygrała 
ligę – LZS Ostrówki reprezen-
tować będzie Gminę Budzyń w 
eliminacjach rejonowych w Wą-
growcu.

Gminne Zrzeszenie LZS

Odbyły się 2 następne turnieje 
gry karcianej „Bośka - kop”. 
Pierwszy z nich miał miejsce 
w GOK Budzyń, gdzie wygrał 
T. Błażej z wyjątkowo dużo 
przewagą punktową 671 pkt, 
2 miejsce zajął W. Wierzbiński 
508 pkt, 3 miejsce S. Mulik – 
498 pkt (na zdjęciu obok).
Następna rozgrywka odbyła się 
gościnnie w Szamocinie. Nasi 
gracze zaproszeni zostali przez 
tamtejszych graczy, którzy rów-
nież odwiedzają Budzyń. Bur-
mistrz Szamocina Eugeniusz 
Kucner ufundował puchary i 
nagrody rzeczowe dla graczy. 

W czasie tej rozgrywki najwię-
cej punktów zdobył mieszkaniec 
Szamocina S. Jabłoński 539 pkt, 
drugi był R. Przybyszewski 510 
pkt,  trzeci A. Michor 491 pkt. 
Gracze w miłej atmosferze spę-
dzili niedzielny poranek w re-
stauracji „Italiana”. 
Po ośmiu turniejach czołowe 
miejsca w rozgrywkach zajmu-
ją:
A. Michor 3630 pkt.
T. Zbączyniak 3416 pkt. 
A. Starosielec 3368 pkt.
R. Ksycki 3358 pkt. 
R. Geisler 3329 pkt. 
J. Szejn  3307 pkt. 



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    

15 lutego 2015 roku w hali spor-
towej Szkoły Podstawowej w 
Wyszynach odbyły się Mistrzo-
stwa Gminy Budzyń w tenisie 
stołowym. Celem mistrzostw 
była popularyzacja tenisa sto-
łowego w środowisku wiejskim 
oraz wyłonienie najlepszych za-
wodników.
Organizatorami zawodów byli: 
Gminne Zrzeszenie LZS w Bu-
dzyniu, Gminny Ośrodek Kul-
tury w Budzyniu, Szkła Podsta-
wowa w Wyszynach, koło LZS 
w Bukowcu. 
Otwarcia mistrzostw dokonał 
Przewodniczący Gminnego Zrze-
szenia LZS Roman Schlabs wraz 
z Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Wyszynach Danutą Kędzierską.
Mistrzostwa rozegrano w 5 ka-
tegoriach wiekowych kobiet i 
mężczyzn. Ogółem zgłosiło się 
9 drużyn  -  112 zawodników i 
zawodniczek . Mistrzostwa roze-
grano bardzo sprawnie w miłej i 
sportowej atmosferze.
Zwycięzcami w poszczególnych 
kategoriach zostali:
Mężczyźni  
a/ kategoria młodzik: 
1  Nowacki Karol - LZS Budzyń
2  Szynkiewicz Miłosz - LZS So-
kołowo Budz,
3  Antoniewicz Wiktor - LZS So-
kołowo Budz,
b/ kategoria kadet:
1  Rozpłochowski Eryk - LZS So-
kołowo Budz.

Hala Sportowa Szkoły Podstawowej w Wyszynach

Mistrzostwa Gminy 
w tenisie stołowym

2  Bonikowski Mikołaj - LZS 
Podstolice
3  Świergosz Maciej - LZS Bu-
dzyń
c/ kategoria junior:
1  Antosik Bartosz - LZS Budzyń
2  Nowak Michał - LZS Budzyń
3  Mąka Jakub - WDK Wyszyny
d/ kategoria senior: 
Postek Wojciech - LZS Ostrówki
2  Ławniczak Piotr - LZS Budzyń
3  Postek Piotr - LZS Ostrówki
e/ kategoria  „oldboy”: 
1  Piosik Marek - LZS Budzyń
2  Przywarczak Waldemar - LZS 
Budzyń
3  Błażej Tomasz - LZS Prosna 
Kobiety
a/ kategoria młodzik:
1 Gruszczyńska Wiktoria - LZS 
Sokołowo Budz.
2 Nowicka Nikola - LZS Sokoło-
wo Budz.
3 Prech Dominika - LZS Sokoło-
wo Budz.
b/ kategoria kadetka:
1   Ludowicz Angelika  LZS Pro-
sna
2   Niemiro Emilia   LZS Ostrów-
ki
c/ kategoria juniorka:
1   Jeska Patrycja  LZS Sokołowo
2   Polowa Wiktoria  LZS Prosna
3   Odor Danuta  LZS Prosna
d/ kategoria seniorka:
1  Ludowicz Marika  LZS Budzyń
2  Struzik Honorata   WDK Wy-
szyny
3  Janicka Angelika   LZS Budzyń

e/  kategoria oldboy:
1  Jankowska Irena

Zwycięzcom medale wręczali: 
sołtys sołectwa Bukowiec pan 
Wacław Pasch oraz przewodni-
czący Gminnego Zrzeszenia LZS 
pan Roman Schlabs.
Serdecznie dziękujemy dyrekcji 
Szkoły Podstawowej w Wyszy-
nach za pomoc, udostępnienie 
hali sportowej i zaplecza kuchen-
nego wraz z obsługą. Wszystkim 
współorganizatorom, gospoda-

rzowi  Mistrzostw Kołu LZS Bu-
kowiec i Komisji Sędziowskiej 
naczelne z panem  Robertem 
Ksyckim w imieniu organizato-
rów serdecznie dziękujemy za 
sprawne przeprowadzenie tej im-
prezy.
Niebawem bo 29 marca 2015 
roku najlepsi będą reprezentować 
naszą Gminę i powiat chodzieski 
na Wielkopolskich Mistrzostwach 
LZS w tenisie stołowym w Komi-
nie Wlkp.  

Gminne Zrzeszenie LZS
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Ciekawy koncert w Gminnym Ośrodku Kultury

Piotr Bukartyk na żywo
16 lutego 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu zaprosił fanów ciekawej, niekonwencjonalnej 
muzyki na „muzyczne ostatki”. W ramach tego wydarzenia wystąpił najpierw, jako suport, zespół „Su-
plement diety”, a następnie z koncertem promującym ostatnia swoją płytę pt. „Kup sobie psa” wystąpił 
Piotr Bukartyk z zespołem. 
Ten autor i kompozytor to artysta poruszający się na pograniczu wielu gatunków muzycznych, mieszający 
rocka, bluesa, folk oraz reggae z kabaretem i pio-
senką literacką. Szerokiej publiczności znany od 
lat m.in. z piątkowych audycji „Urywki z Roz-
rywki” w radiowej Trójce, w których regularnie 
bierze udział jako gość porannej audycji Wojcie-
cha Manna.
Jest artystą tworzącym nieco na uboczu aktual-
nych mód, jednak wiele z jego utworów znanych 
jest szerokiej publiczności, jak choćby wykony-
wana brawurowo piosenka „Dziewczyny jak te 
kwiaty” (w jego oryginalnej interpretacji, jak i w 
interpretacji Zbigniewa Zamachowskiego, która 
stała się hitem kilka lat temu). Cenione są także 
utwory z jego ostatniej płyty, z których dwie, ty-
tułowa „Kup sobie psa” oraz „Serce na patyku” 
plasują się wysoko na liście przebojów Radiowej 
Trójki.
Sala była wypełniona po brzegi, a specyficzne 
poczucie humoru, filozoficzne przypowieści i 
znajomość życiowych realiów Piotra Bukarty-
ka z pewnością zaskarbiły mu nowych fanów w 
Budzyniu.   

Uwaga!
Zapisy do Przedszkola 
Samorządowego im. 
Koziołka Matołka w 
Wyszynach na rok 
szkolny 2015/2016
Dla nowych dzieci 

trwać będą od 2 marca 
do 20 marca 2025 roku.  

Rodzice dzieci już 
uczęszczających do 
naszego Przedszkola 
prosimy o pobranie w 
Przedszkolu i wypeł-
nienie „Deklaracji o 

kontynuacji wychowa-
nia przedszkolnego w 
Przedszkolu Samorzą-
dowym im. Koziołka 

Matołka w Wyszynach 
w nieprzekraczającym 
terminie od 19 lutego 

do 27 lutego 2015 r. (po 
tym terminie dziecko 
zostanie skreślone z 

listy uczęszczających).

10 stycznia 2015 w hali sportowej w Budzyniu 
odbył się Noworoczny Turniej Piłkarski Bu-
dzyń 2015 o puchar Wójta Gminy Budzyń.
Rozgrywki prowadzone były w dwóch katego-
riach wiekowych chłopców rocznik 2005 i młodsi 
oraz 2002 i młodsi. W kategorii 2005 i młodsi w 
turnieju wzięło udział 8 zespołów po 10 zawod-
ników w każdym zespole. Turniej zakończył się 
zwycięstwem gospodarzy Kłos Budzyń którzy w 
finale pokonali drużynę SPN Szamotuły 4-0. Po-
zostałe miejsca zajęli kolejno Akademia Piłkarska 
Owińska, Kłos Budzyń II, Wełna Rogoźno, Wełna 
Skoki, Iskra Wyszyny, Salos Poznań. 
Statuetkę najlepszego zawodnika turnieju zdobył 
Alan Andraka Wełna Skoki, najlepszego strzelca 
Bondera Aleks Akademia Piłkarska Owińska a 
najlepszego bramkarz Szymon Koszot SPN Sza-
motuły.
W kategorii rocznik 2005 wzięło udział 8 drużyn 
po 10 zawodników w zespole gdzie również dru-
żyna gospodarzy Kłos Budzyń pokonała w finale 
drużynę Akademia Piłkarska Owińska 3-0. Po-
zostałe miejsca zajęli drużyny Przemysław Poznań, SPN Szamotuły, 
Salos Poznań, Polonia Chodzież, Leśnik Margonin, Kłos Budzyń II. 
Statuetkę najlepszego zawodnika turnieju zdobył Marek Nyćkowiak 
Akademia Piłkarska Owińska, najlepszego strzelca Wojciech Brych-

Noworoczny Turniej Piłkarski Budzyń 2015 

Walczyli o Puchar Wójta Gminy Budzyń

czyński Kłos Budzyń, najlepszego bramkarza Łukasz Dymarski Aka-
demia Piłkarska Owińska.
Wszyscy zawodnicy turnieju otrzymali medale a zespoły które zajęły 
miejsca na podium pamiątkowe puchary. 
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Dziewoklucz 

Ferie na medal!
W piątek, 27 lutego, w świetlicy wiejskiej w Dzie-
wokluczu zorganizowano zakończenie ferii zimo-
wych. 
Zajęcia w świetlicy trwały całe dwa tygodnie, świe-
tlica być otwarta codziennego w godzinach od 16 do 
20. W zajęciach brały udział ponad 30 dzieci, które 
brały udział w przygotowanych przez opiekunów 
zajęciach. Wśród wielu aktywności warto wymienić  
zajęcia plastyczne, w czasie których dzieci przygo-
towywały ozdoby z mas plastycznych, rysunki o 
tematyce wielkanocnej, a także różne gry i zajęcia. 
W czasie tych zajęć zorganizowano także wspól-
ny wyjazd do kina - młodsza grupa obejrzało film 
„Pingwiny z Madagaskaru”, a starsza grupa film 
„Intronizacja”. Filmy bardzo się podobały, a wyjazd 
był niezapomnianym przeżyciem. Dużym zaintere-
sowaniem dzieci cieszyły się zajęcia w kuchni, w 
czasie których dzieci upiekły między innymi szar-

lotkę oraz pączki. Oczywiście, 
nad przebiegiem zajęć czuwać 
musiała grupa osób dorosłych, 
obowiązki te spoczywały na pani 
sołtys Marzenie Walczak oraz na 
członkach Rady  Sołeckiej. Trze-
ba też podkreślić zaangażowanie 
Agnieszki Szejner, która wzięła 
na siebie obowiązek czuwania 
nad kuchnią. Specjalne podzię-
kowania organizatorze ferii kie-
rują także do radnego Kazimierza 
Cembrowicza.  
W czasie uroczystego zakoń-
czenia ferii dzieci pod okiem 

opiekunów upiekły pizzę, która 
poczęstowano zaproszonych go-
ści: przede wszystkim rodziców, 
którzy przybyli licznie do świe-
tlicy, a także księdza proboszcza 
Grzegorza Brydmana z parafii w 
Kamienicy. 
Organizotorzy ferii dziękują 
wszystkim, którzy włączyli się w 
opiekę nad dziećmi, w tym także 
Angelice Wiese oraz Michalinie 
Redam, które przeprowadziły z 
dziećmi zajęcia kosmetyczne, a 
efekt tych zajęć uwieczniano na 
zdjęciach. 


