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Stało się już tradycją, że członkowie działającego przy Gminnym 
Ośrodku Kultury Stowarzyszenia przygotowali palmy, które będą wy-
korzystane jako wystrój uroczystości kościelnych związanych ze świę-
tami Wielkiej Nocy. Szczególny wkład w przygotowanie tych świątecz-
nych ozdób włożyła Anna Leśko. 

W budzyńskim kościele

Wielkanocne palmyZ okazji 
nadchodzących 

Świąt Wielkanocnych 
wielu radosnych i ciepłych chwil 
przy rodzinnym stole oraz pomyślności składają 
Przewodniczący Rady Gminy Zenon Nowicki 
oraz Wójt Gminy Budzyń Marcin Sokołowski
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We wsi Nowe  Brzeźno i Grabówka

Fantastyczny Dzień Kobiet



2

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

W okresie międzysesyjnym  

Pracowały komisje
Po raz szósty w nowej kadencji  

Sesja Rady Gminy 

Wyszyny - kolejna ważna gminna inwestycja     

Remiza na miarę XXI wieku!

W okresie międzysesyjnym odby-
ły się spotkania dwóch komisji. 18 
lutego zebrała się komisja zdro-
wia, oświaty, spraw socjalnych, 
sportu i turystyki. 
Na posiedzeniu tym członkowie ko-
misji zajęli się wieloma sprawami. 
Między innymi omówiono i zaak-
ceptowano projekt uchwały Rady 
Gminy w sprawie określenia kry-
teriów naboru do samorządowych 
przedszkoli w drugim etapie postę-
powania rekrutacyjnego oraz okre-
ślenia dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów. Pro-
jekt tej uchwały komisja przekazała 
do uchwalenia w czasie najbliższej 
sesji z pozytywna rekomendacją. 
Podczas obrad komisji kierownik 
Dziennego Domu Pomocy Spo-
łecznej przedstawiła sprawozdanie 
z działalności w 2014 rok, w tym 
analizę wykonania planu finansowa-
nego za 2014 rok i realizację przyję-
tego budżetu na 2015 rok. Sprawoz-
dania ze swojej działalności w roku 
2014 przedstawił także Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej.
Kolejny tematem posiedzenia było 
omówienie średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stop-
niach awansu  zawodowego w szko-
łach Gminy Budzyń w 2014 roku. 

Omówiony został i zaakceptowany 
Gminny Program Wspierania Ro-
dziny na lata 2015 - 2017. 
Na posiedzeniu tym także zostało 
przedstawione sprawozdanie z re-
alizacji zadań z zakresu wspierania 
rodziny oraz potrzeb związanych z 
realizacją tego zadania w 2014 roku. 
Na zakończenie komisja przejęła 
swój program pracy na 2015 rok. 
10 marca na swoim kolejnym po-
siedzeniu  spotkali się członkowie 
komisji rozwoju gospodarczego i fi-
nansów Rady Gminy Budzyń. Pod-
czas obrad tej komisji przedstawione 
zostało sprawozdanie z działalności 
Gminnego Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji na 2014 rok, które obej-
mowało także wszystkie przychody 
i koszty poniesione w 2014 roku 
przez te Zakład. Omówiony został 
także budżet Gminnego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Bu-
dzyniu na 2015. 
W czasie obrad zostały szczegółowo 
omówione i po akceptacji przeka-
zane do uchwalenia  na najbliższej 
sesji Rady Gminy projekty uchwał, 
które szczegółowo omówione zo-
stały  na łamach tego Informatora w 
sprawozdaniu z obrad szóstej sesji 
Rady Gminy, która odbyła się 26 
marca. 

26 marca odbyła się kolejne, 6. już 
sesja bieżącej kadencji, obrady 
przebiegały przy  stuprocentowej 
frekwencji. W posiedzeniu tym 
uczestniczyli także wszyscy nowo 
wybrani sołtysi z poszczególnych 
sołectw. 
Sesja była bardzo pracowita, ogó-
łem porządek obrad składał się z 
24 punktów. Radni podjęli  ogółem 
dwanaście uchwał. 
W pierwszej uchwale radni przyjęli 
Program Wspierania Rodziny na 
lata 2015 - 2017. Celem programu 
jest stworzenie spójnego sytemu 
opieki nad dzieckiem i rodziną w 
Gminie Budzyń, w tym budowę 
bezpieczeństwa socjalnego rodzin, 
wspomaganie potencjału rozwo-
jowego i wspomaganie dziecka w 
środowisku szkolnym, opieka nad 
dziećmi z rodzin niewydolnych 
wychowawczo oraz poprawa stanu 
bezpieczeństwa rodziny, dzieci i 
młodzieży i zapobiegania uzależnie-
nieniom i zjawiskom przemocy. 
Następnie radni podjęli decyzję w 
sprawie określenie kryteriów nabo-
ru do samorządowych przedszko-
li w drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów.
W kolejnej uchwale radni podję-
li decyzję o wyrażeniu zgody na 
wyodrębnienie w budżecie Gminy 
Budzyń środków stanowiących 
fundusz sołecki. Dzięki tej uchwale 
w następnych latach w sołectwach 
będą mogły być realizowane przed-
sięwzięcia zgłaszane przez poszcze-
gólne sołectwa do realizacji w ra-
mach tego funduszu. 
Kolejne dwie uchwały dotyczy-
ły spraw majątkowych gminy; w 
pierwszej z nich Rada Gminy wy-
raziła zgodę na użyczenie nieru-
chomości stanowiących własność 
Gminy Budzyń, w tym przypadku 
remiz OSP zlokalizowanych na te-
renie naszej gminy, na okres 10 lat 
właściwym jednostkom OSP. W 
drugiej uchwale Rada Gminy wyra-
ziła zgodę na przedłużenie w trybie 
bezprzetargowym umowy dzierża-
wy z dotychczasowym dzierżawca 
na działkę rolną  nr 24 położoną w 
obrębie Nowe Brzeźno. 
Rada podjęła także uchwałę w spra-
wie zatwierdzenie taryf dla zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i zbio-

rowego odprowadzania ścieków. 
Uchwałę tę w całości publikujemy 
na łamach bieżącego wydania Infor-
matora. 
W kolejnej uchwale Rada Gminy 
Budzyń wyraziła zgodę na zwol-
nienie Gminnego Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Budzyniu 
z obowiązków wpłaty nadwyżki 
środków obrotowych za 2014 rok do 
budżetu Gminy Budzyń. Nadwyżka 
ta w całości ma być przeznaczona 
na realizację zadań statutowych tego 
Zakładu. 
Rada Gminy podjęła także decyzje 
w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Opieki nad Zwierzętami 
Bezdomnymi oraz Zapobiegania 
Bezdomności Zwierząt na tere-
nie Gminy Budzyń w 2015 roku. 
Uchwała ta określa sposób postępo-
wania ze zwierzętami bezdomnymi. 
W kolejnej uchwale radni podjęli 
decyzję w sprawie zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego w miejscowości Ostrów-
ki - Podstolice. Zmiana ta umożliwi 
budowę linii elektroenergetycznej 
łączącej przyszły GPZ Ostrówki z 
istniejącym GPZ w Sypniewie.  
Ostatnie trzy uchwały była uchwa-
łami z zakresu finansów publicz-
nych. Rada Gminy Budzyń podjęła 
między innymi uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gmi-
nie Piła w wysokości 4.080 zł z 
przeznaczeniem na zakup usług w 
Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązy-
waniu Problemów Alkoholowych 
w Pile w zakresie działań profilak-
tycznych dla przebywających tam 
osób nietrzeźwych z terenu naszej 
gminy. W kolejnej uchwale radni 
dokonali zmian w budżecie gminy 
Budzyń na 2015 rok. Uchwałą tą 
zwiększono dochody o kwotę 1 mi-
lion 229 tysięcy 917 złotych, oraz 
zwiększono wydatki o kwotę 864 
tysiące 917 złotych. Po zmianach 
budżet gminy Budzyń na 2015 rok 
po stronie dochodów stanowi kwotę 
26 milionów 867 tysięcy 255 zło-
tych, po stronie wydatków stanowi 
kwotę w wysokości 28 milionów 61 
tysięcy 843 złote i 22 grosze, z czego 
wydatki majątkowe stanowią kwotę 
6 milionów 233 tysiące 510 złotych. 
W kolejnej uchwale radni dokonali 
zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Budzyń na lata  
2014 - 2023. 

W Wyszynach realizowane jest zadanie pn. „Termomodernizacja bu-
dynku OSP w Wyszynach”. Wykonawcą robót jest Zakład Elektroin-
stalacyjny i Ogólnobudowlany Zbigniew Smoliński z Wągrowca, na-
tomiast koszt całego przedsięwzięcia to kwota blisko 200 tysięcy zł. 
Termin zakończenia prac to koniec czerwca 2015 r.



3

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Asta Net układa światłowód na ulicach Budzynia 

Szybki internet coraz bliżej  

Posłuży do remotu dróg 
W czasie dwóch ostatnich zim na terenie starego wysypiska Budzyń 
- Łucjanowo przekruszono ok. 5 tysięcy ton materiału, który został 
wbudowany w czasie prac remontowych prowadzonych na terenie 
dróg gminnych. Zapraszamy wszystkich tych, który chcą się pozbyć 
się gruzu, by dostarczyli go na wskazany płac. Apelujemy przy tym, 
aby przywozić gruz pozbawiony pozostałości po remontach,  takich jak 
folia czy styropian. 

Uchwała Nr VI/32/2015
Rady Gminy Budzyń 

z dnia 26 marca 2015 r. 
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594, ze zmianami) art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 
r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 zez 
mianami) oraz art. 24 ust. 1,3 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2011 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858, ze zmianami) Rada 
Gminy Budzyń u c h w a l a, co następuje:
§ 1. 1. Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 lutego 2015 r. Gminnego 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu, Rada Gminy Bu-
dzyń zatwierdza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Budzyń:
Taryfy dla pobierających wodę wynoszą:
a/ wykorzystana na cele bytowe gospodarstw domowych
za 1 m sześć – 2,41 zł netto plus należny podatek VAT,
b/ wykorzystywana na pozostałe cele
za 1 m sześć – 3,87 zł netto plus należny podatek VAT,
c/ opłata stała dla odbiorców wody uzależniona od średnicy wodo-
mierza:
- wodomierz 15-20 mm – 3,00 zł netto plus należny podatek VAT,
- wodomierz 25 mm – 17,00 zł netto plus należny podatek VAT,
- wodomierz 32-40 mm – 50,00 zł netto plus należny podatek VAT,
- wodomierz 50 mm – 60,00 zł netto plus należny podatek VAT,
- wodomierz 65-80 mm – 70,00 zł netto plus należny podatek VAT,
- wodomierz 100-125 mm – 85,00 zł netto plus należny podatek 
VAT,
- wodomierz 150 mm – 100,00 zł netto plus należny podatek VAT.
2) Taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków wynoszą:
a/ za ścieki socjalno – bytowe
za 1 m sześć – 3,89 zł netto plus należny podatek VAT,
b/ za ścieki od pozostałych odbiorców 
za 1 m sześć – 4,42 zł netto plus należny podatek VAT. 
2. Taryfy, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik Nr 1 i 2 do 
niniejszej uchwały. 
§ 2. 1. Taryfy obowiązując w okresie od 15 kwietnia 2015 r. do 14 
kwietnia 2016 r. 
2. Taryfy podlegają ogłoszeniu w „Informatorze Samorządowym 
Gminy Budzyń” i na tablicach ogłoszeń w sołectwach, w terminie 7 
dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń oraz 
Kierownikowi Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bu-
dzyniu. 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/244/2014 z dnia 14 marca 2014 r. 
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzenia ścieków. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązu-
jącą od dnia 15 kwietnia 2015 r.  

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Wójt Gminy Budzyń ogłosił publiczny przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej.
Przedmiotem przetargu jest:
1. Działka nr 40 o powierzchni 1.750 m2 położona w miejscowości Bu-
kowiec. Nieruchomość stanowi własność Gminy Budzyń i zapisana jest 
w księdze wieczystej nr PO1B/00029057/3 prowadzonej przez Sąd Re-
jonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Wągrowcu. Powyższa nieru-
chomość wolna jest od obciążeń. 
Dla tego terenu Gmina nie posiada obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów działka stano-
wi nieużytek (N). Kształt działki korzystny. Działka posiada możliwość 
przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. 
Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 40 wynosi 35.500,00 zło-
tych netto   
Wadium – 3.550,00 złotych 
Do ceny sprzedaży nieruchomości (działki) uzyskanej w wyniku przetar-
gu będzie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi.
Przetarg  odbędzie się w dniu 8 maja 2015 r. o godz. 1000 w Urzędzie 
Gminy w Budzyniu przy ul. Lipowej nr 6, pokój nr 1.    
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, które 
wpłacą  wadium w podanej wysokości w gotówce na konto Gminy Bu-
dzyń Nr 26 8945 0002 2600 0101 2000 0070 Banku Spółdzielczego 
Chodzież Oddział w Budzyniu najpóźniej do dnia  4 maja 2015 r. z 
dopiskiem „przetarg na działkę nr 40 Bukowiec”.
Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła usta-
lić jej wpływ na konto Gminy Budzyń w podanym wyżej terminie.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Budzyń, sołectwa Bukowiec, opublikowane na stronie internetowej urzę-
du, w BIP oraz w prasie lokalnej. 
Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprze-
daży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy 
w Budzyniu (pokój nr 7) lub telefonicznie 67 2843 370 wew. 28, jak rów-
nież na stronie internetowej www.budzyn.pl 
Budzyń, dnia  31 marca 2015 r.

WÓJT GMINY BUDZYŃ
    /-/ Marcin Sokołowski

W szybkim tempie firma Asta Net uzbraja kolejne ulice w Budzyniu w 
sieć światłowodową, czekamy na realizację kolejnych etapów prac. 
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Konin - ogólnopolskie spotkanie sołtysów    

Z udziałem Prezydenta RP
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Wójt Gminy Budzyń ogłosił publiczny przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej.
Przedmiotem przetargu jest:
1. Działka nr 40 o powierzchni 1.750 m2 położona w miejscowości Buko-
wiec. Nieruchomość stanowi własność Gminy Budzyń i zapisana jest w 
księdze wieczystej nr PO1B/00029057/3 prowadzonej przez Sąd Rejo-
nowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Wągrowcu. Powyższa nierucho-
mość wolna jest od obciążeń. 
Dla tego terenu Gmina nie posiada obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów działka stano-
wi nieużytek (N). Kształt działki korzystny. Działka posiada możliwość 
przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. 
Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 40 wynosi 35.500,00 zło-
tych netto   
Wadium – 3.550,00 złotych 
Do ceny sprzedaży nieruchomości (działki) uzyskanej w wyniku przetar-
gu będzie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi.
Przetarg  odbędzie się w dniu 8 maja 2015 r. o godz. 1000 w Urzędzie 
Gminy w Budzyniu przy ul. Lipowej nr 6, pokój nr 1.    
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, które 
wpłacą  wadium w podanej wysokości w gotówce na konto Gminy Bu-
dzyń Nr 26 8945 0002 2600 0101 2000 0070 Banku Spółdzielczego 
Chodzież Oddział w Budzyniu najpóźniej do dnia  4 maja 2015 r. z 
dopiskiem „przetarg na działkę nr 40 Bukowiec”.
Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła usta-
lić jej wpływ na konto Gminy Budzyń w podanym wyżej terminie.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Budzyń, sołectwa Bukowiec, opublikowane na stronie internetowej urzę-
du, w BIP oraz w prasie lokalnej. 
Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprze-
daży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w 
Budzyniu (pokój nr 7) lub telefonicznie 67 2843 370 wew. 28, jak również 
na stronie internetowej www.budzyn.pl 
Budzyń, dnia  31 marca 2015 r.
      WÓJT GMINY BUDZYŃ
             /-/ Marcin Sokołowski

11 marca 2015 roku, w Dzień Soł-
tysa, sołtysi z całej Polski spotkali 
się w Koninie. Gościem spotkania 
był Prezydent RP Bronisław Ko-
morowski. 
Prezydent Komorowski nazwał soł-
tysów lokalnymi liderami, którzy 
tworzą wspólnotę, przewodzą małej 
społeczności w sprawach dla niej 
ważnych. Przedstawiciele Krajowe-
go Stowarzyszenia 
Sołtysów w skrócie 
powiedzieli o roli 
sołtysa, wykorzysta-
niu funduszu sołec-
kiego, roli kobiet  i 
rozwijającym się na 
wsi internecie. Jak 
podkreślił prezydent 
Komorowski – „Bu-
dowanie aktywno-
ści obywatelskiej 
zaczyna się właśnie 
tam”.   Podziękował 
sołtysom za aktyw-
ność, budowanie 
wspólnoty i zapewnił 
o dalszej współpracy. 
Pozdrowił wszyst-
kie sołtyski od żony, 
Anny Komorow-
skiej. 

W spotkaniu w Koninie udział wzię-
ła także delegacja sołtysów z terenu 
naszej gminy, w jej skład weszło 6 
sołtysów oraz wójt Marcin Soko-
łowski. 
Na zdjęciu poniżej – w Koninie była 
okazja, by zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie z głową państwa. Choć nie 
było to łatwe sztuka ta udała się soł-
tys wsi Budzyń, Marii Jabłońskiej.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, 
nadziei i miłości, radosnego wiosennego nastroju, serdecz-

nych spotkań w gronie rodziny 
i przyjaciół wszystkim 
mieszkańcom wsi Prosna 

życzy Sołtys 
i Rada Sołecka 

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
wszystkim mieszkańcom gminy 

Budzyń najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia i wszelkiej 

pomyślności 
            składa 

              Dyrektor GOK 
              Marek Bocheński 

                 wraz 
                        z pracownikami 

Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkiej Nocy dla 
mieszkańców wsi Brzekiniec składa 

Sołtys Ludwik Soloch 

Zdrowych i Wesołych 
Świąt Wielkiej Nocy dla 
wszystkich strażaków 

składa Komendant Gminny 
Ludwik Soloch
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Podziękowanie!
Sołtys sołectwa Bukowiec wraz z Radą Sołecką pragnie 

podziękować mieszkańcom sołectwa za zaufanie i oddanie 
głosów w wyborach sołeckich 

sołtys Wacław Pasch

Na skrzyżowaniu ulicy Cichej i Wiśniowej, na wniosek mieszkańców 
osiedla Kwiatowego, w ostatnich dniach zostało założone lustro po-
prawiające widoczność w obrębie skrzyżowania, szczególnie dla kie-
rowców jadących ulicą Cicha w kierunku cmentarza. Lustro zostało 
zainstalowane po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Komisji do 
Spraw Bezpieczeństwa Drogowego. 

Pierwsze na terenie naszej gminy  

Z lustrem bezpieczniej

Z okazji Świąt Wielkanocnych najserdeczniejsza życzenia, 
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności wszystkim mieszkańcom 

sołectwa Bukowiec składa Sołtys Wacław Pasch 
wraz z Radą Sołecką

Konkurs w Gimnazjum Publicznym w Budzyniu 

Baba Wielkanocna 
27 marca 2015 r. odbył się w Gim-
nazjum konkurs na najwspanial-
szą babę wielkanocną. 
Konkurs zbiegł się z dniem, w 
którym do naszej szkoły zjechali 
przedstawiciele szkół ponadgimna-
zjalnych z naszego rejonu, którzy 
na spotkaniach z uczniami trzecich 
klas zapoznawali młodzież z profi-
lami danej szkoły i  zaprezentowali 
swoje osiągnięcia. W międzyczasie 
kosztując wspaniałych wypieków 
naszych uczennic i uczniów oraz 
zwracając uwagę na estetyczną 
stronę bab wielkanocnych wyłoni-
li  wraz z wychowawcami III klas 
i doradcą zawodowym 3 najsmacz-
niejsze i najpiękniej wyglądające 
baby wielkanocne. Zwyciężczynią 
została uczennica klasy I b - Klara 

Łukaszewicz, drugie miejsce zajęła 
Magdalena Bruszyńska z klasy II 
b. Trzecie miejsce przyznano Nadii 
Herman również uczennicy klasy I 
b. Gratulujemy serdecznie. Pragnie-
my również podziękować wszyst-
kim uczestnikom konkursu. Wielo-
osobowa komisja miała olbrzymi 
problem, żeby wyłonić zwycięzców. 
Okazało się bowiem, że tradycja 
gotowania i pieczenia babek wiel-
kanocnych nadal istnieje w naszej 
gminie. Wszystkie babki były bar-
dzo smaczne i ładnie udekorowane.  
Młodzieży i ich rodzicom, którzy 
chętnie wzięli udział w tym konkur-
sie serdecznie gratulujemy i bardzo 
dziękujemy za pyszne wypieki. Po-
mysłodawcą akcji była nauczycielka 
gimnazjum Alicja Kępka.

Spotkanie z ciekawym człowiekiem w Gimnazjum

Aktor i wokalista Artur Gotz
13 marca w Gimnazjum im. Po-
wstańców Wlkp. w Budzyniu od-
było się kolejne spotkanie z cyklu 
„Spotkanie z ciekawym człowie-
kiem”. Naszym gościem był Ar-
tur Gotz – urodzony w Krakowie 
aktor młodego pokolenia, a także 
wokalista, absolwent krakowskiej 
szkoły teatralnej. 
Artysta występuje na scenie od je-
denastego roku życia, a w wieku 15 
lat rozpoczął współpracę z Teatrem 
The Imagination w Londynie, gdzie 
wystąpił w trzech premierach. Ak-
tualnie aktor scen Warszawy (Teatr 
„6 Piętro” Michała Żebrowskiego) i 
Łodzi (Teatr Nowy im. K. Dejmka), 
w latach 2006-09 był aktorem Teatru 
Rozrywki w Chorzowie, współpra-
cował z Teatrem Współczesnym 
i Teatrem „Kamienica” Emiliana 
Kamińskiego w Warszawie. Jako 
wokalista debiutował w krakowskiej 
Piwnicy pod Baranami, w której 
rozpoczął współpracę z kompozy-
torem Zygmuntem Koniecznym. Z 
jego piosenką wydał singiel „Uspo-
sobienie przyjemne”, a w sierpniu 
2010 miała miejsce premiera jego 
debiutanckiej płyty „Obiekt seksu-
alny” z 17 piosenkami o tematyce 
damsko-męskiej (wyd. Luna Mu-
sic Wrocław). W Walentynki 2015 
roku ukazała się druga płyta artysty 
„Mężczyzna prawie idealny” z pio-
senkami, które napisała dla niego 
Agnieszka Chrzanowska. Obecnie 
wokalista promuje swoją drugą 
płytę poprzez swoje recitale w całej 
Polsce. Podczas spotkania z ucznia-
mi aktor opowiadał o swojej drodze 

artystycznej oraz o swojej twórczo-
ści. Zachęcał do tego, aby dążyć do 
spełniania swoich marzeń. Chętnie 
odpowiadał na pytania w przygoto-
wanym przez uczniów wywiadzie. 
Spotkanie uświetnił oczywiście 
swoim występem artystycznym. Po 
wizycie w naszej szkole Artur Gotz 
na swoim fanpage’u na Facebooku 
umieścił wpis: „Dziękuję za bardzo 
miłe spotkanie w Gimnazjum w 
Budzyniu. Wspaniała, piękna szkoła 
i 250 uczniów w auli i ja jako „cie-
kawy” człowiek. Podziękowania dla 
Pani Dyrektor Kingi Buszkiewicz 
za zaproszenie. Tak było rano, a o 
19 recital „Mężczyzna prawie ideal-
ny” w Domu Kultury w Budzyniu”. 
Właśnie…. w wieczornym recitalu 
uczestniczyło wiele kobiet, których 
zachwycił swoim występem. Wo-
kaliście na scenie akompaniował na 
instrumencie klawiszowym Dariusz 
Igielski. Publiczność miała okazję 
wysłuchać najnowszych utworów 
z drugiej płyty artysty. Recital ten 
to próba odpowiedzi na pytanie, 
jaka jest kondycja psychofizyczna 
współczesnych mężczyzn. Dowie-
dzieliśmy się z czym musi zmagać 
się mężczyzna nienasycony, na co 
mężczyźni mają alergię i co postana-
wia mężczyzna, który chce być ide-
alny. Mamy nadzieję, że wizyta ar-
tysty w naszej szkole i w Budzyniu 
jeszcze się powtórzy. Społeczność 
gimnazjum serdecznie dziękuje 
Panu Arturowi za przybycie i po-
święcony czas oraz życzy dalszych 
sukcesów na artystycznej drodze.

Podziękowanie!
Wszystkim strażakom ochotnikom z Gminy Budzyń, PSP 

Chodzież oraz rodzinie, sąsiadom, znajomym biorącym czynny 
udział w gaszeniu pożaru, który miał miejsce w naszym gospo-
darstwie w dniu 20 marca 2015 r. składamy serdeczne podzię-
kowania za zaangażowanie i skuteczną pomoc w ratowaniu na-
szego dobytku. Osobne podziękowanie kierujemy pod adresem 

Wójta Gminy Budzyń za życzliwość i udzieloną pomoc
Teresa i Marian Cabel 
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Gimnazjum Publiczne w Budzyniu

Nasze językowe talenty

Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkiej Nocy 
dla mieszkańców wsi Grabówka składa Rada 
Sołecka i Sołtys Edmund Galon  

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
mieszkańcom Gminy Budzyń 

najserdeczniejsze życzenia  zdrowia 
i wszelkiej pomyślności składa 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Chodzieskiego Piotr Jankowski

20 marca 2015r. grupa uczniów 
budzyńskiego gimnazjum ( pod 
opieką pani Natalii Walczak) 
wzięła udział w II Powiatowym 
Konkursie Języków Obcych zor-
ganizowanym przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wą-
growcu. 
Uczniowie mieli okazję spraw-
dzić swoje umiejętności językowe 
i zmierzyć się z uczniami z innego 
powiatu. Z językiem angielskim 
zmagali się: Mateusz Hoehle, Rok-
sana Kotecka, Jan Kulpiński  oraz 
Magdalena Parzybut. Test z języka 
niemieckiego pisali: Aleksander 
Kaczmarek i Michalina Nowak. 
Zwycięzcami okazali się uczniowie 
gimnazjum z Budzynia! Jan Kulpiń-
ski zajął I miejsce z  j.angielskiego, 
natomiast z j.niemieckiego I miejsce 

należało do Aleksandra Kaczmarka 
a II miejsce do Michaliny Nowak. 
Gratulacje dla zwycięzców, którzy 
okazali się najlepsi i pokonali swo-
ich rywali. 

Mistrzostwa Powiatu Chodzieskiego w piłce siatkowej   

W czołówce powiatu  

Godziny treningów, kolejne wy-
rzeczenia i oto jest! Wicemistrzo-
stwo Powiatu Chodzieskiego w 
Piłce Siatkowej Chłopców, które 
rozegrane zostały dnia 3.03.2015 
roku w Szamocinie. 
W pełnym rywalizacji spotka-
niu brało udział 6 szkół z powiatu 
chodzieskiego. Nasze gimnazjum 
reprezentowali: Krawiec Jacek, 

Gościński Kamil, Leśniewicz Ma-
ciej, Nowak Michał, Nowak Pa-
tryk, Błachowicz Jakub, Simiński 
Michał, Rozpłochowski Eryk oraz 
Kaczmarek Wojciech. Gratulujemy 
naszym zwycięzcą oraz trenerowi 
Małgorzacie Polak za zaangażowa-
nie i sportowego ducha rywalizacji 
oraz życzymy dalszych sportowych 
sukcesów.

Spartakiada zdrowia i humoru w Gimnazjum

„Żyj smacznie i zdrowo” 
16 marca 2015 roku w Gimna-
zjum  odbyła się  „Spartakiada 
zdrowia i humoru”, czyli impreza 
społecznościowa zrealizowana w 
ramach projektu „Żyj smacznie 
i zdrowo”. Organizatorami były: 
Renata Aniołek, Kamila Kuczyń-
ska, Barbara Adamska i Anna 
Dajczak.  
W przygotowaniu wydarzenia wzię-
li udział uczniowie klas drugich pod 
opieką wychowawców: Jolanty 
Białachowskiej, Katarzyny Pawlak 
oraz Agnieszki Fifer. Klasy przy-
gotowały układy taneczne: klasa II 
a - kung – fu, klasa II b – karate i 
klasa II c - tai – chi oraz  zaprezento-
wały scenki - pantomimy promujące 
zdrowy styl życia według postaci z 
filmów: „Pingwiny z Madagaska-
ru”, „Shrek” i „Smerfy”. Każda z 
klas przygotowała okrzyk reklamu-

jący zdrową żywność i ruch oraz  
zaprojektowała i wykonała plakat 
negujący żywność typu „Fast food”. 
Przedstawiciele klas zmagali się z 
zadaniami umysłowymi z zakresu 
piramidy żywności, znajomości wi-
tamin i ich funkcji, rodzaju diet oraz 
obliczania wskaźnika BMI. Klasy 
również rywalizowały w zadaniach 
sprawnościowych.
Poczynania uczestników oceniało-
jury w składzie: Magdalena Olczak, 
Justyna Markowska i Żaneta Puweł. 
Ostatecznie zwyciężyła klasa II b 
z wychowawcą Katarzyną Pawlak 
zdobywając nagrodę pieniężną w 
wysokości 500 zł. Drugie miejsce 
zajęła klasa II c, a trzecie II a. Nagro-
dy ufundowane zostały przez Komi-
sję Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Budzyniu.  

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego   

A. Kaczmarek finalistą 
21 marca 2015 roku w Poznaniu odbył się 
finał Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Niemieckiego. Z przyjemnością możemy 
zakomunikować, iż uczeń Gimnazjum im. 
Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu 
Aleksander Kaczmarek otrzymał tytuł fi-
nalisty. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.
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Gimnazjum Publiczne w Budzyniu

„Drzwi Otwarte”
Przejście ze szkoły podstawowej 
do gimnazjum to wielki stres dla 
uczniów i ich rodziców. Kończy 
się pewien etap w życiu młodego 
człowieka i rozpoczyna podróż w 
nieznane. 
Dlatego też by zapoznać szósto-
klasistów z naszą szkołą zorgani-
zowane zostały „Drzwi Otwarte”. 
Akcja promująca to przedsięwzięcie 
ruszyła już na początku marca. Do 
okolicznych szkół podstawowych 
trafiły plakaty informacyjne oraz 
zaproszenia dla szóstoklasistów i ich 
rodziców. Nasze gimnazjum otwo-
rzyło szeroko drzwi dla uczniów 
szkół podstawowych 13 marca br. 
Spotkanie rozpoczęło się w auli 
szkoły, gdzie gości powitała dy-
rektor szkoły Kinga Buszkiewicz. 
Szóstoklasiści z okolicznych szkół 

podstawowych wraz z rodzicami 
mieli okazję obejrzeć prezentację 
multimedialną przedstawiającą re-
zultaty działalności naszej szkoły, 
jej codzienność, atuty oraz ofertę 
na rok szkolny 2015/2016. Po za-
kończeniu prezentacji szóstoklasi-
ści wzięli udział w nietypowych, 
atrakcyjnych zajęciach otwartych 
z różnych przedmiotów, m.in. fi-
zyki, chemii, matematyki, biologii, 
języka rosyjskiego, niemieckiego, 
angielskiego, historii, informatyki 
czy wychowania fizycznego. Na-
uczyciele wraz z gimnazjalistami 
przygotowali dla gości różnorodne 
niespodzianki w formie pokazów, 
doświadczeń, quizów, a także słod-
kich poczęstunków. – „Uczniowie 
byli mile zaskoczeni atrakcyjnością 
prowadzonych przez nas zajęć i 

chętnie brali w nich udział. Zacie-
kawieni, nie chcieli opuszczać sali” 
– mówili nauczyciele prowadzący 
zajęcia otwarte. Szóstoklasiści wraz 
z rodzicami zapoznali się również z 
bazą szkoły, którą chętnie zwiedza-
li, podziwiając duże, przestronne 
korytarze oraz dobrze wyposażone 
sale lekcyjne. Nasi goście byli pod 
wrażeniem efektów pracy szkoły, o 
których nie zawsze i nie wszędzie 

głośno się mówi. Drzwi otwarte 
były okazją do porozmawiania z 
uczniami i nauczycielami nasze-
go gimnazjum, poznania metod 
pracy na zajęciach lekcyjnych i 
pozalekcyjnych, obejrzenia prac 
uczniowskich. Mamy nadzieję, że 
z uczniami szkół podstawowych, 
którzy gościli w murach naszego 
gimnazjum spotkamy się w naszej 
szkole już po wakacjach!

27 marca br. w Gimnazjum im. 
Powstańców Wielkopolskich w 
Budzyniu to Dzień Samorząd-
ności. Z tej okazji w szkole mia-
ły miejsce trzy bloki zadaniowe. 
Dla uczniów klas III obyły się 
spotkania się z przedstawicielami 
różnych szkół ponadgimnazjal-
nych. Ważnym momentem przy-
gotowania do podjęcia decyzji 
zawodowej i edukacyjnej jest 
orientacja i poradnictwo zawo-
dowe. W budzyńskim gimnazjum 
kształceniem w zakresie orien-
tacji zawodowej zajmuje się Ża-
neta Puweł, doradca zawodowy. 
Na zajęciach zawodoznawczych 
uczniowie są przygotowywa-
ni do aktywnego kształtowania 
swojej drogi zawodowej, rozpo-
znawania zasobów osobistych i 
wykorzystywanie ich w dalszym 
kształceniu.  Przed podjęciem 
decyzji o dalszej drodze eduka-
cji, trzecioklasiści zapoznali się z 
ofertą edukacyjną na rok szkolny 
2015/2016 następujących szkół: 
Zespół Szkół Licealno-Gimna-
zjalnych w Ratajach, I Liceum 
Ogólnokształcące w Chodzieży, 
Zespół Szkół Leśnych w Goraju, 
Zespół Prywatnych Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Chodzieży, 

Zespół Szkół ponadgimnazjal-
nych im. Hipolita Cegielskiego 
w Chodzieży, Zespół Szkół Ga-
stronomicznych w Pile oraz Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Wągrowcu. Drugim waż-
nym punktem dnia była realiza-
cja programu profilaktycznego 
„Noe” przez uczniów klas I i II. 
Program z zakresu profilaktyki 
uzależnień, zorganizowany zo-
stał przy współpracy Kamili Ku-
czyńskiej, pedagoga szkolnego 
oraz Przewodniczącego Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, Kazimierza 
Cembrowicza. Uczniowie w sali 
kinowej Gminnego Domu Kul-
tury uczestniczyli w trzyczęścio-
wym programie. W pierwszej 
części prowadzący uświadamiali 
młodzieży konsekwencje picia 
alkoholu i korzystania z innych 
substancji psychoaktywnych, w 
części drugiej omawiano wpływ 
środków zmieniających świado-
mość na relacje z innymi ludźmi, 
a w trzeciej -  ćwiczono umiejęt-
ność odmawiania, asertywności 
oraz zachęcano do postawy abs-
tynenckiej i podejmowania oso-
bistych postanowień. Program 
został sfinansowany przez gminę 

Budzyń ze środków przeznaczo-
nych na profilaktykę uzależnień.
Trzecim ważnym wydarzeniem 
był zorganizowany tego dnia w 
hali sportowo - widowiskowo na-
szego Gimnazjum Turniej Piłki 
Halowej o Puchar Komendanta 
Powiatowego Policji w Chodzie-
ży i Wójta Gminy Budzyń. W 
organizację tej imprezy sporto-
wej aktywnie włączyło się nasze 
gimnazjum. Spotkanie otworzył 
Komendant Powiatowy Policji 
w Chodzieży, mł. Insp. Przemy-
sław Dorniak, który przywitał 
uczestników spotkania i kibiców. 
Do rozgrywek stanęło 8 drużyn: 
z Komendy Powiatowej Policji z 
Chodzieży,  KPP z Obornik, KPP 
z Piły i KPP ze Złotowa, Szkoły 
Policji w Pile, Komendy Powiato-

wej Państwowej Straży Pożarnej 
z Chodzieży, Nadleśnictwa Sar-
bia oraz Zakładu PHU Sławomira 
Lisiewicza ze Stróżewa. Swoją 
obecnością zaszczycił nas także 
Wójt Gminy Budzyń, Marcin So-
kołowski. W ramach podzięko-
wań i na znak podjętej współpra-
cy Komenda Powiatowa Policji w 
Chodzieży ufundowała drzewko, 
które zostało zasadzone na szkol-
nym boisku. Nie zabrakło też 
przesłania, które dla przyszłych 
pokoleń zostało zachowane w 
wkopanej pod drzewkiem butel-
ce. Dzięki tym wszystkim wyda-
rzeniom dzień okazał się bardzo 
ciekawy i niezwykły. Na pewno 
pozostanie w naszej pamięci na 
długi czas. 

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu

Dzień Samorządności



8

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

V Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej  

Młodzi grali w halówkę

Turniej szachowo - warcabowy 

Rywalizowali w Sokołowie 
W dniach 15 i 22 marca 2015 r. w 
Sokołowie Budzyńskim odbyły się 
Gminne Turnieje - szachowy „O 
Złotą Wieżę” oraz warcabów – 64 
polowych.    
Organizatorami Turnieju byli: Wójt 
Gminy Budzyń, Gminny Ośrodek 
Kultury w Budzyniu, Gminne Zrze-
szenie LZS w Budzyniu oraz koło 
LZS w Sokołowie Budzyńskim.
Ogółem uczestniczyło ponad 130 
zawodniczek i zawodników. Turnie-
je stały na wysokim poziomie, przy-
gotowano znakomite nagrody i me-
dale które wręczał przewodniczący 
Gminnego Zrzeszenia LZS w Bu-
dzyniu Roman Schlabs oraz główny 
sędzia  turnieju Irena Jankowska.
Wszystkim fundatorom, organiza-
torom, sędziom i członkom LZS w 
Sokołowie Budzyńskim serdecznie 
dziękujemy za pomoc w przygoto-
waniu i przeprowadzeniu Turnieju. 
Zwycięzcy w poszczególnych kate-
goriach :
Warcaby -  mężczyzn
Kat. I      
Nowicki Kacper – LZS Sokołowo 

Budzyńskie
Nowacki Karol – GOK Budzyń
Uszko Mikołaj – LZS Prosna
Srebrny Bartosz – LZS Ostrówki
Kat II     
Rozpłochowski Eryk – LZS Sokoło-
wo Budzyńskie
Makowiecki Bartosz  - LZS Dzie-
woklucz
Przybylski Marcin  - LZS Prosna
Zawisła Grzegorz – LZS Budzyń
Kat III    
Góra Piotr – LZS Sokołowo Bu-
dzyńskie
Góra Mieczysław – LZS Sokołowo 
Budzyńskie
Srebrny Krzysztof – LZS Ostrówki
Marchew Ryszard -  Wyszyny
Warcaby - kobiety
Kat I      
Grodzka Sandra  - GOK Budzyń
Prech Dominika – LZS Sokołowo 
Budzyńskie
Nowicka Nikola – LZS Sokołowo 
Budzyńskie
Musiał Sandra – LZS Podstolice
Kat II    
Odor Danuta – LZS Prosna

Śliwa Magdalena – LZS Podstolice
Burzyńska Róża – LZS Budzyń
Kat III   
Janicki Angelika - LZS Budzyń
Zawisła Magdalena – LZS Budzyń
Rozpłochowska Marika – LZS So-
kołowo Budzyńskie
Szachy - mężczyżni 
Kat I     
Nowacki Karol – GOK Budzyń
Szurpit Igor – LZS Sokołowo Bu-
dzyńskie
Zaranek Herbert –GOK Budzyń
Szymkiewicz Miłosz – LZS Sokoło-
wo Budzyńskie
Kat II     
Rozpłochowski Eryk – LZS Sokoło-
wo Budzyńskie
Ślesinski Krystian – LZS Sokołowo 
Budzyńskie
Pilarski Sebastian – LZS Dziewo-
klucz
Kat III    
Dąbrowicz Mateusz – GOK Budzyń 
Góra Mieczysław – LZS Sokołowo 

Budzyńskie
Góra Piotr  – LZS Sokołowo Bu-
dzyńskie
Polowy Sambor – LZS Ostrówki
Szachy – kobiety
Kat I     
 Prech Dominika- LZS Sokołowo 
Budzyńskie
Nowicka Nikola -  LZS Sokołowo 
Budzyńskie
Szurpit Julia – LZS Sokołowo Bu-
dzyńskie
Srebrny Julia – LZS Ostrówki
Kat II   
Prech Weronika – LZS Sokołowo 
Budzyńskie
Odor Danuta – LZS Prosna
Zwycięzcy w szachach i warcabach 
reprezentować będą Gminę Budzyń 
i Powiat Chodzieski na Wielkopol-
skim Turnieju Szachowo -  Warca-
bowym  25 kwietnia 2015 r. który 
zostanie rozegrany w Łeknie k. Wą-
growca.

GZ LZS w Budzyniu

XVII Zimowa Spartakiada LZS

Walczyli w Wągrowcu 

8 marca 2015 roku w Wągrowcu 
odbył się finał XVII Wielkopol-
skiej Zimowej Spartakiady LZS 
gdzie reprezentacja powiatu 
chodzieskiego zajęła 13 miejsce. 
W grach eliminacyjnych w piłce 
siatkowej kobiet i mężczyzn zaję-
liśmy V miejsce, natomiast w ha-
lowej piłce nożnej VI miejsce.
W finale w konkurencjach re-
kreacyjnych najlepszymi byli: 
Michał Polowy z LZS Ostrówki 

(rzut lotką do tarczy, 2 miejsce), 
Karolina Prech z LZS Sokołowo 
Budzyńskie (wielobój rekreacyj-
ny, 5 miejsce), Michał Przybylski, 
Mateusz Pienkos, Mateusz Górny 
Mateusz z LZS Prosna (przecią-
ganie liny, 7 miejsce), Bogusław 
Stefański (konkurs wiedzy LZS, 
8 miejsce).
W pozostałych konkurencjach za-
jęliśmy dalsze miejsca. 

GZ LZS w Budzyniu

W niedzielę 7 marca 2015 roku 
w hali widowiskowo – sportowej 
przy Gimnazjum w Budzyniu od-
był się V Gminny Turniej Halowej 
Piłki Nożnej rocznik 1999 – 2001.
Organizatorem turnieju było Gmin-
ne Zrzeszenie LZS w Budzyniu. 
Ogółem uczestniczyło 5 drużyn 
które rozegrały 10 mecz w systemie 
każdy z każdym.
Wyniki Turnieju: pierwsze miejsce 
zajęła drużyna LZS Prosna – 12 

punktów, drugie miejsce drużyna 
LZS Sokołowo Budzyńskie, trze-
cie miejsce drużyna LZS Budzyń. 
Dalsze miejsca  zajęły drużyny LZS 
Podstolice i LZS Dziewoklucz.
Zwycięskim drużynom medale wrę-
czali: przewodniczący Gminnego 
Zrzeszenia LZS w Budzyniu Roman 
Schlabs oraz sędzia turnieju Bogu-
sław Stefański.

GZ LZS w Budzyniu 

Najserdeczniejsze życzenia na zbliżające 
się święta Wielkiejnocy, dużo zdrowia, 

radości, pogody ducha życzy 
Rada Sołecka oraz 

Sołtys wsi Brzezno Józef Depta 
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Kawiarniane wspomnienia 
W środę, 18 marca, społeczność 
Szkoły Podstawowej w Budzyniu 
spotkała się, aby wspomnieć osobę 
Jana Pawła II, którego nauczanie 
i życie było pełne wiary, nadziei i 
miłości. 
Podczas uroczystości uczniowie 
mogli m.in. wysłuchać poezji papie-
ża, anegdot dotyczących Jego życia 
oraz pieśni „Barka”, którą tak umiło-

wał. Spotkanie było czasem refleksji 
i wyciszenia, ale także humoru, bo 
takie było życie Jana Pawła II. Każ-
dy z uczestników tego niezwykłego 
wydarzenia mógł po raz kolejny 
zadać sobie pytanie: „Kim był Jan 
Paweł II?”. Uroczystość przygoto-
wały: Anna Nadolna, Danuta Bęt-
kowska, Justyna Barczak oraz Do-
minika Disterheft.

VI Konkurs Wiedzy Przyrodniczej  

Sukces uczniów z Budzynia

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego  

Jagoda Polak laureatką 
7 lutego 2015 roku Jagoda Polak 
reprezentowała Szkołę Podsta-
wową im. T. Kotarbińskiego w 
Budzyniu w III etapie Wojewódz-
kiego Konkursu Języka Polskie-
go, którego organizatorem jest 
Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 
Aż 126 uczestników z całego wo-
jewództwa wielkopolskiego tego 
dnia przystąpiło do pisania finało-
wej pracy w Szkole Podstawowej 
nr 15 w Poznaniu. Spośród nich 
tylko 40 osób uzyskało zaszczytny 
tytuł laureata konkursu. Wśród nich 
znalazła się również Jagoda Polak z 
wynikiem 38 na 40 punktów. Suk-
ces ten zwalnia Jagodę z pisania po-
lonistyczno - matematycznej części 
sprawdzianu klas VI, który odbędzie 
się 1 kwietnia br.
W środę 18 marca 2015 roku w 
auli Wyższej Szkoły Bankowej w 
Poznaniu odbyła się uroczystość 
podsumowująca wyniki wszystkich 
wojewódzkich konkursów, które 
odbywają się pod patronatem KO 
w Poznaniu. Uświetnili ją swoją 
obecnością m.in. Wielkopolski Ku-
rator Oświaty Elżbieta Walkowiak 
oraz Wicewojewoda Wielkopolski 
Dorota Kinal. Obie panie wygłosiły 
przemówienia, w których wyrażały 
podziw dla wybitnych osiągnięć 
uczniów oraz zachętę do dalszej 
nauki i wszechstronnego rozwoju. 
Po krótkim programie artystycznym 
przygotowanym przez podopiecz-
nych Młodzieżowego Domu 
Kultury nr 1 i nr 2 w Poznaniu 
pani kurator wraz z panią wice-
wojewodą osobiście wręczały 
uczniom zaświadczenia oraz 
nagrody, a także pogratulowały 
każdemu z nich z osobna. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, 
iż Jagoda Polak jest jedyną 
osobą w powiecie chodzieskim 
zwolnioną z pisania w bieżącym 
roku szkolnym pierwszej części 
sprawdzianu klas VI, a trzecią 
osobą w historii Szkoły Podsta-
wowej w Budzyniu, która sko-
rzysta z tego przywileju. Tym 
sukcesem mogą się bowiem 

pochwalić absolwenci budzyńskiej 
podstawówki: Aleksandra Gabryel-
ska, która tytuł laureata Wojewódz-
kiego Konkursu Humanistycznego 
uzyskała w 2012 roku oraz Joanna 
Bucholc, która w 2014 roku została 
laureatką Wojewódzkiego Konkur-
su Przyrodniczego. Jagoda Polak 
(podobnie jak Aleksandra Gabryel-
ska) do konkursu przygotowywała 
się pod opieką polonistki, Ilony 
John. Trzeba przyznać, iż uczenni-
ca na swój sukces pracowała syste-
matycznie i wytrwale, zarówno na 
lekcjach języka polskiego, jak i w 
domowym zaciszu. Wielu w szkole 
zna ją jako autorkę interesujących i 
niebanalnych wierszy oraz opowia-
dań, które ukazywały się m.in. w 
gazetce „Szkolniak”. W ubiegłym 
roku szkolnym Jagoda otrzyma-
ła również specjalne wyróżnienie 
jury w III Konkursie Recytatorskim 
Twórczości Własnej organizowa-
nym przez MDK w Chodzieży. Na-
tomiast w bieżącym roku szkolnym 
uczennica próbowała także swych 
sił w rejonowym etapie Wojewódz-
kiego Konkursu Matematycznego.
Jaki widać, rozległa humanistyczna 
wiedza, wrażliwość i talent pisarski 
pozwoliły Jagodzie odnieść suk-
cesy edukacyjne… Pozostaje nam 
pogratulować jej dotychczasowych 
osiągnięć, a także mieć nadzieję, że 
jeszcze o niej usłyszymy i życzyć 
wytrwałości w dążeniu do tego celu.

13  marca w Liceum Ogólno-
kształcącym w Rogoźnie odbył się 
I etap VI Konkursu Wiedzy Przy-
rodniczej, którego organizatorem 
jest Zarząd Okręgu LOP w Pile. 
Pierwszy etap odbywał w oddzia-
łach podlegających Okręgowi. W 
konkursie wzięło udział po trzech 
wytypowanych uczniów ze szkół 
podstawowych: z Parkowa, z SP nr 
3 z Rogoźna, z Prusiec oraz Budzy-
nia. Do kolejnego etapu, który od-
będzie się w Pile,  zakwalifikowano 
zgodnie z regulaminem pięcioro naj-
lepszych uczniów. Pierwsze miejsce 

zajęli  Emilia Staszewska i Karol 
Nowacki (SP Budzyń), drugie miej-
sce Maria Śliwińska (SP Budzyń), 
trzecie i czwarte miejsce uczennice 
z Parkowa. 
Serdecznie dziękujemy za miłą go-
ścinę  gospodarzom konkursu: Bro-
nisławie Peplińskiej (prezes Zarządu 
LOP w Rogoźnie)  i dyrektorowi LO 
w Rogoźnie Robertowi Kornobiso-
wi.    

Opiekun i uczestnicy konkursu ze 
szkolnego koła LOP w Budzyniu 

Elżbieta Kalkowska

Podziękowanie!
Sołtys i Rada Sołecka wsi Prosna składają podziękowanie 

mieszkańcom sołectwa za oddane głosy w wyborach w dniu 
26 lutego 2015 r. 
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Gminny Ośrodek Kultury

Festiwalowe zmagania
Na początku marca odbył się 
już kolejny, zorganizowany 
przez Ognisko Pracy Pozaszkol-
nej, Jubileuszowy X Powiatowy 
Konkurs Wokalistów „Graj 
Muzyka! 2015” w Wągrowcu.
Wśród 80 uczestników znalazły 
się również wokalne talenty z 
Budzynia. Świetnie radzą sobie 
najmłodsze, śpiewające wokalist-
ki – Zofia Geisler oraz Weronika 
Bugnacka. Dziewczynki zajęły 
równorzędne pierwsze miejsce 
w kategorii szkół podstawowych. 
W średniej kategorii, która liczy-
ła ponad 40 uczestników, trium-
fowała w ludowej piosence „Na 
brzozowej korze” Wiktoria Hol-
ka. Na podium i III pozycji zna-
lazła się również Kamila Górna  z 
„Eurydykami”. 
W grupie wiekowej dorosłych, 
sukces I miejsca mógł świętować 
Jakub Herfort, który zdobył ser-

ca jury piosenką „Szczęście jest 
we mnie”. Ta  piosenka jest dla 
Jakuba chyba muzycznym tali-
zmanem. Na Festiwalu „Każdy 
śpiewać może” w Pile, również 
pozwoliła zdobyć naszemu woka-
liście najwyższy, złoty laur. 
Pilski przegląd wokalny cieszy 
się dużym powodzeniem wśród 
wokalistów. Jego główną zaletą 
jest bardzo wysoki poziom, oraz 
profesjonalne jury. W tym roku 
chętnych by pokazać swój talent  
było ponad 100 osób. Na scenie 
MDK „Iskra” rozbłysła Zosia 
Geisler, śpiewając piosenkę „Za-
plątani” i zdobyła I miejsce! Wy-
różnienie jury otrzymała również 
Anastazja Gancke. W kategorii 
gimnazjum podobnie jak w Wą-
growcu I miejsce wyśpiewała 
Wiktoria Holka. 

Honorata Struzik – instruktor 
WDK Wyszyny

Szkoła Podstawowa w Wyszynach

Projekt e-Szkoła
Szkoła Podstawowa w Wyszynach 
od stycznia 2014 r.  bierze udział 
w projekcie „e-Szkoła Wielkopol-
ska – Cyfrowa Dziecięca Ency-
klopedia Wielkopolan”, którego 
głównym celem  jest wdrożenie w 
wybranych szkołach  podstawo-
wych województwa programów 
rozwojowych w zakresie techno-
logii informacyjno - komunika-
cyjnych. 
Osoby odpowiedzialne za prze-
prowadzenie projektu w  placówce 
to Donata Kędzierska – dyrektor 
szkoły oraz Dorota Jelińska, które 
ukończyły szkolenie i kierują pracą 

czterech zespołów uczniowskich. 
Ich zadaniem jest wybranie czterech 
najciekawszych i najwybitniejszych 
mieszkańców naszej gminy i okolic 
oraz stworzenie autorskiego wpisu 
multimedialnego, popartego bada-
niami, zdjęciami, poszukiwaniami 
źródeł informacji oraz wywiadami. 
Wszystkie opracowane materiały 
stworzą Cyfrową Dziecięcą Ency-
klopedię Wielkopolan, która będzie 
dostępna w Internecie. Biogramy 
bohaterów I edycji (ks. Bogdana 
Spychaja, pana Mariana Wróblew-
skiego, powstańców  z naszego tere-
nu: Józefa Wróblewskiego i Włady-

Uczniowie klasy V Szkoły Podsta-
wowej w Wyszynach wraz z wy-
chowawczynią Magdaleną Olczak 
oraz opiekunką Dorotą Jelińską w 
dniach 2 – 6 lutego 2015 r. prze-
bywali w Rogozińskim Centrum 
Profilaktyki Uzależnień na turnu-
sie profilaktycznym. 
Dzieci przez pięć dni bardzo 
intensywnie uczestniczyły w 
zajęciach sportowych, profilak-
tycznych, psychologicznych 
i kulinarnych, prowadzonych 
przez pracowników Ośrodka z 
ogromnym profesjonalizmem i 
zaangażowaniem. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się  zaję-
cia integracyjne z chustą anima-
cyjną. Uczniowie bawili się  m. 
in.  w rekina i ratownika, kolory, 
balony. W programie turnusu 
było również zwiedzanie Mu-
zeum Regionalnego w Rogoź-
nie. Uczniowie poznali historię 

miasta królewskiego - Rogoźna i 
obejrzeli wystawy: archeologicz-
ne, etnograficzne i przyrodnicze 
związane z Rogoźnem i okolicami. 
W czasie wolnym piątoklasiści ko-
rzystali z bazy Ośrodka. Pobyt w 
Centrum Profilaktyki Uzależnień 
oceniamy bardzo pozytywnie.

sława Misterskiego) są 
już dostępne na stronie 
projektu www.cdew.pl 
lub encyklopediawielko-
polan.pl. 
Obecnie trwa II edycja 
„e-Szkoły”, w ramach 
której nasi uczniowie 
przeprowadzili już wy-
wiady z Wójtem Gminy 
Budzyń – panem Marci-
nem Sokołowskim oraz 
Sekretarzem Gminy 
– panem Bogusławem 
Gniłą. 
Również w związku z tym pro-
jektem 12 marca odwiedził naszą 
szkołę niecodzienny gość - muzyk 
z zespołu „Strachy na Lachy”, pan 
Mariusz Napela. Muzyk opowiadał 
o swoim przyjacielu z zespołu „Na 
Górze”, czytał jego poezję, mówił 

jak ważna jest realizacja swoich ma-
rzeń i pasji. A na finał spotkania za-
śpiewał piosenkę ze spektaklu reali-
zowanego wspólnie z Wojciechem 
Retzem. Spodobało się to dzieciom 
zwłaszcza, że do wykonania jej za-
angażował wszystkich widzów.  

Szkoła Podstawowa w Wyszynach

Turnus profilaktyczny
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Turniej Bośka - Kop w GOK-u

Kolejna rozgrywka

Przedszkole Samorządowe w Wyszynach

Kiermasz świateczny 

„Kobieta powinna być jak her-
bata – słodka, mocna i gorąca” to 
pierwsze z haseł, jakie przyświeca-
ły tegorocznemu spotkaniu człon-
kiń budzyńskiego Koła Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów, które zostało z okazji 
Dnia Kobiet zorganizowane 12 
marca w Sali klubowej Gminnego 
Ośrodka Kultury. Drugie hasło 
brzmiało: „Wszystkie kobiety są 
młode, ale niektóre młodsze…”
Uroczystość miała jak zwykle nie-
zwykle bogatą oprawę, nie bra-
kowało kawy, herbaty i ciast, ale 
najważniejsza była miła atmosfera 
która towarzyszyła niekończącym 
się rozmowom. Do zebranych zwró-

Z życia budzyńskiego Koła PZERiI 

Świętowano Dzień Kobiet
ciła się przewodnicząca Zarządu 
Oddziału Rejonowego w Budzyniu 
Krystyny Przywarczak: - „Drogie 
Panie, życzę wam spełnienia naj-
skrytszych marzeń, zdrowia, wszel-
kiej pomyślności, oraz samych rado-
snych i pogodnych dni, żeby Dzień 
Kobiet trwał cały rok”. Specjalne 
życzenia zebranym złożył także dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Marek Bocheński. Wśród zapro-
szonych gości  była także honorowa 
przewodnicząca Zarządu Oddziału 
Rejonowego  w Budzyniu Teresa 
Janiszewska. Po części oficjalnej z 
krótkim koncertem wystąpił Jakub 
Herfort. 

Po raz kolejny w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Budzyniu 
gościł graczy Turnieju Bośka- 
Kop. 
Tym razem w rozgrywce 
uczestniczyło 36 graczy. 
Pierwsze trzy miejsca za-
jęli: R. Fiodorowicz (532 
punkty), Z. Dąbek (519 
punktów), R. Geisler 
(496 punktów).
Ogólnie po 9 Turniejach 
czołowe miejsca zajmują:
A. Michor - 4000 pkt.
R. Geisler - 3825 pkt. 
T. Zbączyniak - 3798 pkt.
R. Starosielec - 3761 pkt. 
R. Ksycki - 3744 pkt.
T. Grill - 3703 pkt.
W rozegranych do tej 

Rada rodziców i personel Przed-
szkola Samorządowego im. „Ko-
ziołka Matołka” w Wyszynach 
zorganizowała 22 marca 2015 
roku Kiermasz Świąteczny, na 
którym można było nabyć pal-
my, baranki, pisanki, kraszanki 

W słoneczny piątek, 20 marca, do 
naszego przedszkola zawitała wio-
sna. Przedszkolaki były przygoto-
wane na powitanie gościa, wszystkie 
ubrały się na zielono, a wcześniej 
wykonały prace plastyczne z wize-
runkiem wiosny i zasadziły rośliny 
w kącikach przyrody. 
Dzieci wzięły udział w przedsta-
wieniu pt. „A tulipan śpi” w wy-
konaniu nauczycielek, przystrajały 

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu  

Powitanie wiosny
suknię Pani Wiosny, rozwiązywały 
zagadki, śpiewały piosenki, a przede 
wszystkim dobrze się bawiły. Po 
wspólnej zabawie, idąc ulicami Bu-
dzynia maluchy szukały oznak wio-
sny w przyrodzie. Podczas zabaw 
w ogrodzie przedszkolnym dzieci 
pożegnały Marzannę - symbol od-
chodzącej zimy, a powitały wiosnę. 
Przedszkolaki swym pochodem bu-
dziły zaciekawienie przechodniów.

pory Turniejach uczestniczyło 60 
graczy – większość z Gminy Bu-
dzyń oraz Gminy Szamocin. 

i wiele innych unikalnych ozdób.  
Dochód został przeznaczony na 
rzecz przedszkolaków. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim rodzicom i 
przyjaciołom naszego przedszkola 
za pomoc i zaangażowanie.

Gdy nadejdą święta niech nadzieja i radość
Zastukają do Waszych drzwi, a Wielkanoc przyniesie
Pomyślność i szczęście
        Życzy sołtys wsi Budzyń
        Maria Jabłońska
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Gminny Ośrodek Kultury - wernisaż Czesławy Kiełczewskiej

Nastrojowe pejzaże i dworki

Tradycją stały się spotkania pań 
z Koła Gospodyń Wiejskich z No-
wego Brzezna i Grabówka. Już 
czwarty raz zaprzyjaźnione panie 
ten dzień świętowały razem.
Spotkanie odbyło się w Grabówce w 
Świetlicy Wiejskiej. Sołtys Grabów-
ki pan Edmund Galon przywitał nas 
bardzo uroczyście, wręczył kwiaty 
od sołtysa Nowego Brzezna Józefa 
Depty i od prezesa OSP Nowego 
Brzezna Ryszarda Bigosa. Liderki 
koła KGW z Nowego Brzezna pa-
nie: Urszula Bigos, Dorota Krawiec-
ka, Teresa Bąk zostały wyróżnione 
dyplomami oraz małymi upomin-
kami, które zostały wręczone przez 
przewodniczącą KGW Grabówka 
Halinę Golis. Po oficjalnych uroczy-
stościach wznieśliśmy toast lampką 
szampana i udaliśmy się do suto za-
stawionych stołów. 

We wsi Nowe  Brzeźno i Grabówka

Fantastyczny Dzień Kobiet
Po poczęstunku brałyśmy udział w 
konkursach i wesołych zabawach, 
m.in. układałyśmy puzzle, odga-
dywałyśmy przepisy kulinarne, 
zbierałyśmy wykałaczki grubymi 
rękawiczkami. Dużą atrakcją były 
skecze przedstawiające nasze co-
dzienne życie. Między konkursami 
wniesiono ogromny „wesoły” tort 
upieczony przez naszą koleżankę 
Jankę Bedyńską, który został po-
dzielony na wszystkie uczestniczki. 
Czas spędzony w tak miłym gronie 
szybko się skończył i w szampań-
skich nastrojach wracałyśmy do do-
mów obiecując sobie, że spotkamy 
się za rok.
PS. Dziękujemy pani Magdzie 
Przesławskiej za pyszne jedzenie, a 
Natalce i Marcie za miłą i szybką 
obsługę.

W sobotę, 14 marca, w gościnnych 
progach Gminnego Ośrodka Kul-
tury, zorganizowany został werni-
saż malarki Czesławy Kiełczew-
skiej (Dutkiewicz). 
Wystawiono wiele dzieł artystki, 
które cieszyły się dużym zaintereso-
waniem liczne zgromadzonych. Nie 
powinno to jednak dziwić – obrazy 
przedstawiające nastrojowe pejza-
że, przydrożne krzyże i kapliczki, a 
także dworki niczym z kart „Pana 
Tadeusza” wzbudzały w widzach 
niekłamany zachwyt. 
Wernisaż był wspaniałą okazją, bu 
osobiście poznać artystkę. Wśród 
gości wernisażu, obok wielbicieli 
talentu gospodyni, znaleźli się także 
przedstawiciele lokalnego samo-
rządu, a wśród nich Marcin Soko-
łowski, wójt Gminy Budzyń, Piotr 
Jankowski, przewodniczący Rady 
Powiatu Chodzieskiego, Wojciech 
Burzyński, zastępca przewodniczą-
cego Rady Powiatu Chodzieskiego, 
od lat wielki przyjaciel artystów, 

a także Krzysztof Migasiewicz, 
zastępca przewodniczącego Rady 
Powiatu Wągrowieckiego, który na 
wernisaż przybył wraz z żoną Iwo-
ną, wieloletnią animatorką życia 
kulturalnego i społecznego Ziemi 
Skockiej. Wśród gości była także 
Maria Jabłońska, sołtys wsi Budzyń 
i malarka.      
Artystka osobiście witała gości w 
progach GOK-u, przybyłych często-
wano lampką szampana. Sylwetkę 
malarki i jej drogę artystyczna przy-
bliżyła pełniąca honory gospodyni 

Anna Zaranek. Za-
równo wójt Marcin 
Sokołowski (ku 
zaskoczeniu zebra-
nych okazało się, że 
wójt naszej gminy 
jest kuzynem ar-
tystki), jak i wielu 
innych gości złoży-
ło na ręce Czesła-
wy Kiełczewskiej 
kwiaty i życzenia. 

Wiele z tych życzeń składały osoby 
związane z artystką silnymi więzami 
emocjonalnymi, jak choćby Miro-
sława Kutnik, przewodnicząca rady 

Miejskiej w Chodzieży, szkolna ko-
leżanka artystki.      
Wernisaż uatrakcyjnił występ wo-
kalny utalentowanego Jakuba Her-
forta.
Czesława Kiełczewska jest z wy-
kształcenia nauczycielem. Przez 
wszystkie lata pracy uczyła dzieci 
w małej wsi, stąd podziw dla przy-
rody i zmian zachodzących wokół. 
Maluje od ok 30 lat, głównie pejza-
że Ziemi Wielkopolskiej. Należy do 
Stowarzyszenia Plastyków AZYL w 
Pile, jest również członkiem Związ-
ku Plastyków Artystów Rzeczpo-
spolitej Polskiej. Brała udział w wie-
lu plenerach i wystawach. Stosuje 
różne techniki: malarstwo olejne, 
akwarele, pastele. Jej prace znajdują 
nabywców nie tylko w Polsce, ale 
również w Anglii, Holandii, Turcji i 
Niemczech. 

16 lutego rozpoczęły się w na-
szym regionie ferie zimowe. 
Gminny Ośrodek Kultury w 
Budzyniu przygotował różne 
atrakcje dla dzieci, m.in. te-
atrzyk, rozgrywki tenisowe i 
piłki nożnej, zajęcia plastycz-
ne, zajęcia wokalne oraz infor-
matyczne. 
Pierwszy dzień ferii rozpoczął 
się koncertem Piotra Bukartyka 
z zespołem. Salę widowisko-
wą wypełnił tłum fanów Piotra 
Bukartyka. Po koncercie była 
możliwość zakupu jego płyty z 
autografem. 
Kolejne dni ferii w Gminnym 
Ośrodku Kultury wypełnione 
były licznymi zajęciami, śmie-
chem dzieci i emocjami, zwią-
zanymi z rozgrywkami tenisa 
stołowego. Toczono także bitwy 
o dostęp do komputerów, na któ-
rych można było grać w ulubione 
gry. Oprócz gier dzieci uczyły się 
także robić różnego rodzaju pre-
zentacje, a także tworzyli logo 

Gminny Ośrodek Kultury

Podsumowanie ferii
GOK-u i Sali komputerowej, za 
które dzieci otrzymały dyplo-
my, wyróżnienia oraz słodycze. 
Dzieci brały również udział w 
„Bajkowym Maratonie w kinie 
Mewa”, w którym był wyświe-
tlany film „Epoka lodowcowa”, 
„Straszny dom” i „Kubuś Pu-
chatek”. Odwiedziło nas również 
Przedszkole z Wyszyny, które 
zaprezentowało przedstawienie 
taneczno – muzyczne pt. „Kop-
ciuszek”. W naszym planie nie 
zabrakło również zajęć dla ma-
łych i dużych artystów, które pro-
wadziła Anna Zaranek. W czasie 
tych zajęć dzieci uczyły się robić 
pawia z rolek po ręcznikach ku-
chennych, a także domek. Nato-
miast fani piłki nożnej mogli wy-
kazać się na naszym budzyńskim 
Orliku, na którym przez cały 
tydzień rozgrywane były mecze, 
w czasie których instruktor spor-
tu i opiekun młodzieży Mariusz 
Ajchsztet wybierał najlepszych 
piłkarzy i bramkarzy.      


