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W okresie międzysesyjnym 

Pracowały komisje

Pożegnanie sołtysów
W Sokołowie Budzyńskim rozpo-
częły się prace związane z budową 
fermy kur niosek. Inwestorem jest 
spółka Bro Margo z Margońskiej 
Wsi. 
Według inwestora ogólny koszt in-
westycji, w tym koszty niezbędnej 
infrastruktury, to kwota około 10 mi-
lionów. Zakończenie prac związa-
nych z inwestycją planowane jest na 

W parafii Podstolice rozpoczął 
się drugi etap prac związanych z 
remontem kościoła i zagospoda-
rowaniem otoczenia wokół niego. 
Jest to konsekwencja uzyskania do-
finansowania ze środków Unii Euro-
pejskiej na wniosek, który został zło-
żony jeszcze w roku 2012. Przetarg 
zorganizowany przez parafię wygra-
ła firma ZPUH Sławomir Lisiewicz 
ze Stróżewa, która za kwotę ok. 313 
tysięcy złotych (75 procent powyż-

Sokołowo Budzyńskie  

Powstaje ferma kur niosek 
czwarty kwartał bieżącego roku. In-
westor deklaruje, że w powstającym 
obiekcie zatrudnionych zostanie 8 
pracowników. Warto podkreślić, 
że obiekt budowany w Sokołowie 
Budzyńskim to kolejna, trzecia już 
inwestycja spółki Bro Margo na te-
renie naszej gminy, po wybudowa-
nych wcześniej fermach w Brzekiń-
cu (Drążki) oraz w Ostrówkach. 

21 kwietnia odbyło się spotkanie wójta gminy Budzyń Marcina Sokołow-
skiego, z osobami które zakończyły pracę na stanowisku sołtysa. W czasie 
spotkania obecny był także przewodniczący Rady Powiatu Piotr Jankow-
ski. Wójt podziękował wszystkim za długoletnia pracę, a trzeba podkreślić, 
że w tym gronie byli także sołtysi z bardzo długim stażem, rekordzistą jest 
Zenon Nowicki, który pełnił tę funkcje nieprzerwanie od 1973 roku.

W domu 10 kwietnia odbyło się 
druga w tym. Roku posiedzenie 
komisji zdrowia, oświaty, spraw 
socjalnych, sportu i turystyki 
Rady Gminy Budzyń. 
W czasie obrad komisji zostało 
przedstawione sprawozdanie z dzia-
łalności Szkoły Podstawowej w Bu-
dzyniu za 2014 r., w tym analiza wy-
konania planu finansowego za 2014 
r. oraz działalność bieżąca. Następ-
nie przedstawione zostało sprawoz-
danie Szkoły Podstawowej w Wy-
szynach za 2014 r., sprawozdanie 
Gimnazjum w Budzyniu za 2014 r. 
Zarówno w przypadku pierwszej, 
jak i drugiej placówki przedstawio-
no także analizę wykonania planu 
finansowego za 2014 r. oraz działal-
ność bieżącą. 
W dalszej kolejności przedstawiono 
sprawozdania z działalności Gmin-
nego Zakładu Oświaty w Budzyniu 
za 2014 r., z działalności Gminnego 
Ośrodka Kultury w Budzyniu oraz 
bibliotek za 2014 r., w tym analizę 
wykonania planu finansowego za 
2014 r. oraz działalność bieżąca.
Przedstawiono także sprawozda-
nia z działalności Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Uzależnień za 2014 r. w 
zakresie funkcjonowania Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 

Podstolice

Trwa remont kościoła 
oraz Gminnego Programu Przeciw-
działania Narkomanii. Przedstawio-
no także analizę wykonania planu 
finansowego Programów za 2014 r. 
oraz działalność bieżącą.
Radni sprawozdania przyjęli do wia-
domości bez zastrzeżeń. 

*  *  * 
W dniach 9, 22 i 24 kwietnia na 
swoich kolejnych posiedzeniach 
spotykali się członkowie komisji re-
wizyjnej Rady Gminy. Na posiedze-
niach tych radni dokonywali analizy 
funkcjonowania gospodarki Gminy, 
szczególnie gospodarki finansowej 
i realizowanych inwestycji, budże-
tu Gminy,  dokonano także analizy 
stanu mienia komunalnego i analizy 
sprawozdania finansowego. Pod-
czas prac komisji wyjaśnień w spra-
wie zrealizowanych zadań udzielała 
Skarbnik Gminy Honorata Lisiecka  
oraz wójt Gminy Budzyń Marcin 
Sokołowski. 
Po dokonanej analizie komisja 
stwierdziła, że budżet Gminy Bu-
dzyń w roku 2014 został dobrze 
wykonany, pozytywnie oceniła tak-
że przedłożone informacje o stanie 
mienia komunalnego oraz sprawoz-
danie finansowe. 
Po dokonaniu tych ustaleń komisja 
rewizyjna wystąpiła do Rady Gminy 
o udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy za 2014 rok. 

szej kwoty stanowi dofinansowa-
nie ze środków Unii Europejskiej) 
dokona wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej oraz zagospodarowa-
nie terenu przykościelnego, w tym 
chodniki, a także płot. Planowany 
termin zakończenia prac to koniec 
pierwszego półrocza. Na powyższe 
zadanie pomocy finansowej udzieli 
także samorząd naszej gminy w ra-
mach środków przeznaczonych na 
ochronę zabytków. 
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Po wyborah soltysów  

Pierwsze spotkanie

Puchar Polski w pilce nożnej 

Dobry start Iskry Wyszyny  

W pierwszych dniach maja 
rozpoczną się prace związane 
z przebudową kolejnych od-
cinków dróg na terenie naszej 
gminy, to jest dróg gminnych 
na osiedlu Wierzbowym, osie-
dlu Zielonym i budową drogi do 
przyszłych terenów inwestycyj-
nych przy ulicy Rogozińskiej. 
W wyniku przetargu nieograni-
czonego spośród 6 złożonych 
ofert wybrana została firma Ata 
Technik Gramowscy Budzyń, 
która za kwotę prawie dwóch 
milionów złotych zrealizuje po-
wyższe zadanie. W ubiegłym 
roku gmina ubiegała się o dofi-
nansowanie na tę inwestycję w 

Startująca w Pucharze Polski 
drużyna Iskra Wyszyny na te-
renie naszego powiatu toczyła 
zacięte boje, walcząc jak równy 
z równym z drużynami notowa-
nymi znacznie wyżej od siebie. 
W ćwierćfinale Pucharu Polski 
OZPN Piła drużyna Iskra Wyszy-
ny wygrywała kolejno: 
- w pierwszej rundzie z Błyskawi-
cą Nieżychowo 7:0 
- w drugiej rundzie ze Stellą Bia-
łośliwie 5:2
- w 1/16 PP z Sokołem Damasła-
wek 3:2
- w1/8 PP z Leśnik Margonin 5:1
Zwycięstwo w tym meczu oce-
niano jako spektakularne, gdyż 

drużyna Leśnika Margonin gra w 
IV lidze.   
Kolejną potyczką, już w ćwierćfi-
nale PP, był pojedynek z drużyną 
Nielba Wągrowiec II, który roze-
grany został 22 kwietnia na boisku 
w Wyszynach. Mecz stał na bardzo 
wysokim poziomie, nie brakowało 
kapitalnych zagrań i sytuacji pod-
bramkowych. Zawodnicy Iskry 
nie ustępowali swoim rywalom, 
włożyli w ten mecz wiele serca 
i woli walki, jednak ostatecznie 
przegrali go 1:3.   
Brawa dla całego zespołu za pięk-
na walkę w rozgrywkach  pucha-
rowych oraz za dojście do  ćwierć-
finału.

Zakończyły się pierwsze wiosenne 
porządki, usunięto, między inny-
mi, piach zalegających na pobo-
czach ulic. Wyczyszczono także 
studzienki kanalizacji deszczowej, 
a poza tym zasadzono kwiaty na 
budzyńskim rynku (na zdjęciu 
poniżej) oraz na rondach, w sumie 
za około 10 tysięcy złotych. 
Dokonano nasadzeń nowych drzew 
przy ulicy Dębowej i Leśnej, przy 
Orliku posadzono także krzewy. 
Obecnie przeglądane są place zabaw 
na terenie naszej gminy, cześć z nich, 
w tym w Podstolicach, Ostrówkach 
i Nowej Wsi Wyszyńskiej, będzie 
całkowicie zlikwidowana ze wzglę-
du na fizycznie zużycie i częściową 
dewastację. Natomiast pozostałe 
będą w najbliższym czasie napra-

wiane i uzupełnianie. 
Pracownicy w ramach robót pu-
blicznych przy drodze numer 11, 
to jest na budzyńskiej obwodnicy, 
dokonali cięć pielęgnacyjnych za-
niedbanych krzewów, stanowiących 
pasy przeciwśniegowe. Krzewy te, 
od szeregu lat zaniedbane, stanowiły 
wątpliwą wizytówkę naszej gminy. 
Oczyszczono także drogi  do wsi 
Popielno, Grabówka i częściowo do 
wsi Bukowiec. 
Rozpoczęły się także prace związa-
ne z naprawą nawierzchni bitumicz-
nej dróg gminnych i powiatowych 
oraz równaniem i utwardzaniem 
dróg gminnych gruntowych, czę-
ściowo utwardzonych, w poszcze-
gólne sołectwach naszej gminy. 

Na terenie naszej gminy  

Wiosenne porządki 
Kolejna inwestycja drogowa na terenie gminy 

W ramach Narodowego 
Programu Dróg Lokalnych  

ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych i 
po rozpatrzeniu wniosku znalazła 
się wśród gmin, które uzyskały 
dofinansowanie w województwie 
wielkopolskim. Wielkość dofina-
sowania wynosi 50 procent kosz-
tów kwalifikowalnych zadania, co 
w przypadku tej inwestycji wy-
nosi kwotę ok. miliona złotych. 
Zakres zadania obejmuje przebu-
dowę i budowę ok. 2 km drogi o 
nawierzchni asfaltowej, budowę 
kanalizacji  deszczowej o długo-
ści pół kilometra oraz chodników 
i ścieżek rowerowych o długości 
ok. 1 kilometra. Termin zakoń-
czenia czwarty kwartał tego roku. 

W dniu 14 kwietnia w GOK 
odbyło się pierwsze spotkanie 
sołtysów w kadencji w latach 
2015 - 2018. Uczestniczyli w nim 
wszyscy nowo wybrani sołtysi. 
W spotkaniu wzięli udział także 
– wójt Gminy Marcin Sokołow-
ski, przewodniczący Rady Gminy 
Zenon Nowicki, Sekretarz Gminy 
Bogusław Gniła, a także prze-
wodniczący Rady Powiatu Piotr 
Jankowski.
Przypomnijmy, kto przez najbliż-
sze cztery lata będzie sprawował 
tę funkcję w sołectwach na tere-
nie Gminy Budzyń:
Budzyń – Maria Jabłońska
Bukowiec – Wacław Pasch
Brzekiniec – Ludwik Soloch

Dziewoklucz – Marzena Walczak
Grabówka – Edmund Galon
Kąkolewice – Halina Moćko
Nowe Brzeźno – Józef Depta
Ostrówki – Kazimierz Kędzierski
Podstolice – Jan Sempołowicz
Prosna – Halina Laskowska
Sokołowo Budzyńskie – Szcze-
pan Antoniewicz
Wyszynki – Jan Szejn
Wyszyny – Joanna Czekalska
Wójt Gminy Marcin Sokołow-
ski pogratulował wyboru nowym 
sołtysom. Po ślubowaniu nowo 
wybrani sołtysi otrzymali z rąk 
wójta Gminy Budzyń Marcina 
Sokołowskiego dokumenty po-
twierdzające wybór. 
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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach ob-
wodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez 

wyborców i przez pełnomocnika oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone dla przeprowadzenia głosowania 
korespondencyjnego.

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 53a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 
102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 oraz poz. 
1529 oraz z 2014 r. poz. 179, poz. 180 i poz. 1072), podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, 

wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców nie-
pełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców i o możliwości głosowania przez pełnomocnika wyborców niepeł-
nosprawnych oraz wyborców, którzy ukończyli 75 lat oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone dla przeprowadzenia 

głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Numer 
obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania 
(wykaz ulic lub miejscowości) Siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej 

1 
 

Budzyń :  
u l .  Akacjowa,  ul .  Chodzieska,  u l .  Dębowa,  ul .  Gen.  Stanis ława Taczaka,  
u l .  Klonowa,  ul .  Leona Napiecka,  u l .  Leśna,  ul .  Marsza łka Pi łsudskiego,  
ul .  Ogrodowa,  os .  Cechowe, os .  S łoneczne,  os .  Wierzbowe, os .  Zielone,  
u l .  Parkowa,  ul .  Powstańców Wielkopolskich,  u l .  Przemys łowa,  ul .  Strażacka,  
u l .  Wielkopolska.  

Szko ła Podstawowa im. Tadeusza Kotarbińskiego 
w Budzyniu 
os .  Wierzbowe 7 
64-840 Budzyń  
te l .  (67)  2843-710 

2 
 

Budzyń :  
u l .  Bugaje ,  u l .  Cicha,  u l .  Czereśniowa,  ul .  Dworcowa, ul .  Gumowa, ul .  Księdza 
Struka,  u l .  Lipowa,  ul .  Łucjanowo, ul .  Margonińska,  os .  Kwiatowe,  os .  Piaski ,  
u l .  Rogozińska,  u l .  Rynkowa,  ul .  Sadowa,  ul .  Wągrowiecka,  u l .  Wiśniowa,  
ul .  W ładys ława Łokietka,  u l .  Wybudowanie,  u l .  Zau łek.  

Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich 
w Budzyniu 
ul .  Rogozińska 52 
64-840 Budzyń  
te l .  (67)  2843-859 

3 

 

wsie:  Brzekiniec ,  Dziewoklucz,  Kąkolewice,  Nowe Brzeźno,  Ostrówki,  
Podstol ice .  

Gminny Oś rodek Kultury w Budzyniu 
ul .  W ładys ława Łokietka 31 
64-840 Budzyń  
te l .  (67)  2843-575 

4 
 wsie:  Bukowiec,  Nowa Wieś  Wyszyńska,  Popielno,  Soko łowo Budzyńskie .  

Budynek by łej  Szko ły Podstawowej w Soko łowie 
Budzyńskim 
64-841 Soko łowo Budzyńskie  Nr 28 
te l .  (67)  2843-760 

5 
 wsie:  Grabówka,  Niewiemko,  Prosna,  Wyszynki ,  Wyszyny. 

Wiejski  Dom Kultury w Wyszynach 
64-834 Wyszyny Nr 23  
te l .  (67)  2843-337 

 

                  - obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

         
                 - obwody oznaczone symbolem, wyznaczone zostały dla celów głosowania korespondencyjnego.

 Wyborcy mogą do 25 kwietnia 2015 r. zgłosić do Wójta Gminy zamiar głosowania korespondencyjnego.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zmianami) oraz wyborca, który najpóźniej 
w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 1 maja 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do gło-
sowania w jego imieniu.
Wyborcy mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania do dnia 5 maja 2015 r. do Urzędu Gminy.
Uwaga!
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika 
jest wyłączone.
 Informację w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie 
do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Budzyń przy ul. Lipowej 6, pokój nr 10 albo pod nr telefonów: (67) 284 32 01, (67) 284 33 13, (67) 
284 33 70 lub w formie elektronicznej, adres e-mail urzad@budzyn.pl.

 Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 10 maja 2015 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.
 
 Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny doku-
ment umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

WÓJT GMINY BUDZYŃ
/-/ Marcin Sokołowski
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II Marsz Pamięci śladami ofiar zbrodni hitlerowskiej 

Młodzież oddała hołd 

A może zawód rzemieślniczy?

Czas dokonywania wyborów
Wybory na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odbędą 
się 10 maja. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska ponad poło-
wy ważnie oddanych głosów, dwóch kandydatów z najwyższą 
liczbą głosów weźmie udział w drugiej turze głosowania, która 
odbędzie się 24 maja. 
O urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ubiega się 11 kan-
dydatów. 
Są to: Grzegorz Braun (bezpartyjny), Andrzej Duda (PiS), Adam 
Jarubas (PSL), Bronisław Komorski (bezpartyjny), Janusz Korwin-
-Mikke (ugrupowanie KORWiN), Marian Kowalski (Ruch Narodo-
wy), Paweł Kukiz (bezpartyjny), Magdalena Ogórek (bezpartyjna), 
Janusz Palikot (Twój Ruch), Paweł Tanajno (Demokracja Bezpo-
średnia), Jacek Wilk (Kongres Nowej Prawicy).   

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności 
głosu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Głosy ważne – głosować można tylko na jednego kandydata, sta-
wiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się 
w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.

Glosy nieważne – przyczyną nieważności głosu jest oddanie głosu 
na więcej niż jednego kandydata oraz niepostawienie znaku „x” w 
żadnej kratce. 

Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub 
nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej. 

Kwiecień,  nazwany Miesią-
cem Pamięci Narodowej, jest 
okazją do przypomnienia 
znaczących wydarzeń w hi-
storii naszego narodu, a także 
oddania hołdu bohaterom i 
ofiarom tragedii, którzy zwy-
ciężali i ginęli za wolność i 
niepodległość Polski.
W piątek 24 kwietnia 2015 
roku uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. T. Kotarbińskiego 
w Budzyniu wzięli udział w II 
Marszu Pamięci śladami ofiar 
zbrodni hitlerowskiej w Górach 
Morzewskich. W uroczystości 
uczestniczył przewodniczący 
Rady Gminy Zenon Nowicki, 
wybitny naukowiec - biblista, 
absolwent budzyńskiej szkoły 
ks. prof. dr hab. Jan Kanty Py-
tel, dyrektor Stanisław Krum-
plewski, wychowawcy klas 
szóstych i sześćdziesięciu szó-
stoklasistów. Nad całością czu-
wał nauczyciel historii i główny 
prowadzący Dariusz Dudziak.

Marsz rozpoczął się spod bu-
dynku Szkoły Podstawowej. 
Uczestnicy zatrzymali się przy 
budynku dawnej szkoły na uli-
cy Rogozińskiej, gdzie przybli-
żono historię tego miejsca, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
dziejów strajku szkolnego z 
lat 1906-1907 i przedstawio-
no postać kierownika szkoły 
w latach 1927-1939 Włady-
sława Kaji, zamordowanego 
przez hitlerowców w Górach 
Morzewskich. Przy kościele 
pod wezwaniem św. Barbary 
przedstawiono postać probosz-
cza Stanisława Łakoty, a także 
historię samej budowli. Uczest-
nicy marszu oddawali również 
hołd bohaterom Powstania 
Wielkopolskiego zapalając zni-
cze na znajdujących się za ko-
ściołem grobach powstańców. 
Następnie udano się na rynek. 
To miejsce było okazją do przy-
pomnienia najważniejszych 
faktów z dziejów Budzynia, ze 

szczególnym uwzględnieniem 
okresu okupacji, a także przed-
stawienia kolejnej ofiary zbrod-
ni hitlerowskiej, komendanta 
posterunku policji Tomasza 
Skrętego. Kolejnym punktem 
marszu było wzgórze Okręglik, 
gdzie 7 lutego 1919 roku po-
wstańcy wielkopolscy odparli 
niemiecki atak i zdobyli samo-
chód pancerny. Przypomniano 
nie tylko o tym wydarzeniu, ale 
przede wszystkim zapoznano 
uczestników marszu z historią 
Budzynia w okresie okupacji 
hitlerowskiej. Oddano również 
hołd zamordowanym u podnó-
ża Okręglika we wrześniu 1939 
roku mieszkańcom Budzynia i 
przedstawiono postać Stefana 
Nowaka, czwartego budzynia-
nina, który oddał życie w Gó-
rach Morzewskich. 
Z Okręglika udano się bezpo-
średnio w Góry Morzewskie. 
Tam przedstawiono przyczyny 
i okoliczności popełnionej tam 

7 listopada 1939 zbrodni. Hitle-
rowcy zamordowali wtedy bez 
sądu 41 mieszkańców Ziemi 
Chodzieskiej. Na pomniku po-
mordowanych złożono kwiaty i 
znicze, a także odczytano rela-
cję naocznego świadka zdarzeń, 
Antoniego Zabla z Morzewa. Po 
powrocie do Budzynia uczest-
nicy marszu udali się jeszcze 
na budzyński cmentarz, by od-
dać hołd wszystkim tym, którzy 
oddali swe życie za ojczyznę w 
czasie II wojny światowej.
Dla szkolnej młodzieży udział 
w marszu pamięci okazał się 
bardzo wartościową „żywą lek-
cją historii’ i pozwolił nie tylko 
na chwilę zadumy nad losami 
naszych przodków i znaczonej 
krwią drogi do niepodległości. 
Był też okazją do przypomnie-
nia dziejów i pogłębienia za-
interesowania historią własnej 
miejscowości, swojej „małej 
ojczyzny”. 

Niespełna miesiąc przed składa-
niem dokumentów przez uczniów 
klas III do szkół ponadgimnazjal-
nych gościliśmy w naszym Gim-
nazjum  przedstawicieli Cechu 
Rzemiosł Różnych z Chodzieży.  
Z inicjatywy Starosty chodzieskiego 
Juliana Hermaszczuka oraz Cechu 
Rzemiosł Różnych ze Starszym Ce-
chu Edmundem Kaczmarkiem na 
czele zrodził się pomysł, aby przy-
bliżyć uczniom klas III sylwetki za-
wodów rzemieślniczych. 
Celem spotkania było m.in. zapre-
zentowanie instytucji Cechu - czym 
jest, jakie ma zadania, w czym może 
uczniom pomóc. Jednakże najważ-
niejszym punktem spotkania było 
wzbudzenie refleksji u młodych 
ludzi stojących przed ważnymi 
wyborami na temat tych profesji, 
z którym spotykamy się każdego 
dnia. W tym spotkaniu uczestniczyli 
wszyscy uczniowie klas III. Jednym 
z założeń poradnictwa edukacyjno-
-zawodowego naszej szkoły jest do-

starczanie jak najwięcej informacji 
zawodoznawczych i powinny one 
być dostępne dla każdego ucznia. 
Bardzo wymowny okazał się film 
edukacyjny obrazujący pracę w 
kilkudziesięciu zawodach rzemieśl-
niczych, który w jasny i precyzyjny 
sposób wskazał jakie umiejętności i 
predyspozycje są niezbędne, by do-
brze dany zawód wykonywać. Jed-
nocześnie podkreślał ich ważność 
i wartość na współczesnym rynku 
pracy. Starszy Cechu podczas spo-
tkania wskazał kilka usług Cechu, 
m.in. reprezentowanie członków 
wobec organów administracji i sa-
morządów lokalnych; nadzór nad 
przebiegiem przygotowania zawo-
dowego młodocianych (od spisania 
umowy do zdania egzaminu cze-
ladniczego); doradztwo i instruktaż 
w zakresie prowadzenia działalno-
ści gospodarczej. W dalszej części 
uczniowie mogli skorzystać z porad  
przedstawicieli Cechu.  

Szkolny doradca zawodowy
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Akademickie święto z udziałem uczniów z Budzynia

Poznański Festiwal Nauki
Sukces budzyńskiego gimnazjalisty

Wiktor laureatem z fizyki 
Poznański Festiwal Nauki i Sztuki 
to trzydniowe akademickie świę-
to mające na celu popularyzację 
nauki. Poznańskie uczelnie już 
po raz osiemnasty pokazują, że 
nauka to fascynująca przygoda, 
którą może przeżyć każdy. 
15 kwietnia uczniowie Gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopolskich, 
kolejny raz uczestniczyli w wykła-
dach i pokazach na Uniwersytecie 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Z uwagi na to, że warsztaty fizyczne 
od lat cieszą się ogromnym  zaintere-
sowaniem, to w tym roku szkolnym 
opiekunowie: panie Alicja Kępka 
i Gabriela Piotrowicz postanowiły 
wyróżnić uczniów,  którzy na I se-
mestr 2015r. osiągnęli minimum 
dobrą ocenę z fizyki. Wśród wyróż-
nionych uczniów byli też uczniowie 
z bardzo dobrymi ocenami a przede 
wszystkim tegoroczny laureat z fizy-
ki, który otrzymał ocenę celującą z 
przedmiotu. Z klas pierwszych wy-
różniono i na warsztaty zaproszono: 
Joannę Bucholc, Wiktora Nowac-
kiego, Klarę Łukaszewicz, Klaudię 
Szczurek, Wiktorię Wierzbińską, 
Darię Kubanek, Oliwię Nowicką, 
Wiktorię Zielińską, Patryka Marut, 
Jakuba Kaźmierczaka oraz Patryka 
Tomczyk. Z klas drugich wyróż-
niono: Joannę Czerwińską, Kamilę 

Górną, Agnieszkę Helak, Fabiana 
Janiszewskiego, Michalinę Ko-
strzewską, Roksanę Kotecką, Annę 
Kryczka i Natalię Morańską. Pod-
czas tegorocznego festiwalu wykła-
dowcy i studenci UAM udowodnili, 
że fizyka nie jest ani trudna ani nud-
na. Zademonstrowali cały szereg 
doświadczeń, które przeniosły nas 
w świat dźwięków, elektryczności, 
optyki okularowej, fizyki niskich 
temperatur, fizyki plazmy i ciała 
stałego. Centrum NanoBioMedycz-
ne i Zakład Biofizyki Molekularnej 
wyjaśnił słuchaczom, jakie zjawiska 
znajdują zastosowanie w opracowa-
niu nowych materiałów i technologii 
w drukarkach 3D. Nasi gimnazjali-
ści świetnie się zaprezentowali, ak-
tywnie uczestniczyli w wykładach 
i  pokazach. Zadawali i udzielali 
prawidłowych odpowiedzi na wiele 
pytań, które nurtują nas bez względu 
na to ile mamy lat.  
Drugim wykładem, w którym 
uczestniczyliśmy był wykład zatytu-
łowany: „Wydruku marzenia – fizy-
ka materiałów”.
Dr inż. Maciej Jarzębski i mgr Mał-
gorzata Jarzębska w interesujący 
sposób wyjaśnili słuchaczom, jakie 
zjawiska znajdują zastosowanie w 
opracowaniu nowych materiałów i 
technologii w drukarkach 3D. 

15 kwietnia 2015 roku w Poznań-
skiej Ogólnokształcącej Szkole 
Muzycznej II st. im. Mieczysława 
Karłowicza w Poznaniu Wiktor 
Nowacki, uczeń I klasy Gimna-
zjum im. Powstańców Wielko-
polskich odebrał z rąk Wojewody 
Wielkopolskiego Piotra Florka 
i Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty Elżbiety Walkowiak za-
świadczenie  o uzyskaniu tytułu 
LAUREATA Woje-
wódzkiego Konkur-
su Fizycznego. 
W tegorocznych kon-
kursach przedmioto-
wych uczestniczyło 
51 449 uczniów z 
571 gimnazjów wo-
jewództwa wielko-
polskiego. Wiktor 
był jednym z 3 642 
uczniów, którzy przy-
stąpili do konkursu 
fizycznego. 
Na podstawie zaświadczenia lau-
reat konkursu przedmiotowego: 
zwolniony jest z danego zakresu 
odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego, w przypadku Wik-
tora jest to zwolnienie w klasie III 
z przyrodniczej części egzaminu.  
Zwolnienie z danego zakresu od-
powiedniej części egzaminu gim-

nazjalnego jest równoznaczne z 
uzyskaniem z danego zakresu od-
powiedniej części egzaminu gim-
nazjalnego najwyższego wyniku 
zgodnie z rozporządzeniem  Mini-
stra Edukacji Narodowej. Laureat 
otrzymuje również z danych zajęć 
edukacyjnych celującą roczną (se-
mestralną) ocenę klasyfikacyjną. 
Laureat konkursu przedmiotowego 
o zasięgu wojewódzkim jest przyj-

mowany w pierwszej 
kolejności do publicz-
nej szkoły ponadgim-
nazjalnej, publicznej 
szkoły ponadgimna-
zjalnej integracyjnej 
lub oddziału integra-
cyjnego w publicznej 
szkole ponadgimna-
zjalnej ogólnodostęp-
nej. 
Uroczystość wrę-
czenia zaświadczeń 
laureatom konkursów 

uświetnił występ kwintetu akor-
deonowego Poznańskiej Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycznej II 
st. im. Mieczysława Karłowicza w 
Poznaniu. 
Laureatowi serdecznie gratuluje-
my!

Alicja Kępka 
– nauczyciel fizyki

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu 

Zbiórka makulatury
Gimnazjum Publiczne w Budzyniu 

Akcja „Ołówek dla Afryki”
15 kwietnia 2014 w naszej szkole odbyła się ko-
lejna zbiórka makulatury w ramach działań pro-
jektowych „Każdy ma swój Everest”. Celem akcji 
jest zaktywizowanie całej społeczności szkolnej do 
działań związanych z segregacją odpadów – prak-
tyczna edukacja ekologiczna, wdrażanie uczniów do 
ochrony środowiska poprzez pozyskiwanie surow-
ców wtórnych. Priorytetem akcji zbiórki makulatu-
ry oprócz aspektu ekologicznego jest pozyskiwanie 
funduszy  na wycieczkę uczniów realizujących pro-
jekt do Zakopanego. Tym razem udało nam się ze-
brać ponad 2 tony makulatury. W akcji wzięli udział 
głównie „everestowcy”, ale także pozostali ucznio-
wie naszej szkoły. Dziękujemy wszystkim, którzy 
włączyli się do akcji. Ogromne podziękowania 
kierujemy w stronę Przedsiębiorstwa Produkcyjno- 
Handlowego ZENROM Pana Sławomira Łukasze-
wicza za pomoc w wywózce papieru do Wytwórni 
Papieru Toaletowego EKO-KLAN Sp. z o.o.

Polscy misjonarze z Afryki wiedząc, jak 
edukacja może poprawić jakość życia naj-
biedniejszych mieszkańców zgłosili się do 
poznańskiej Fundacji Pomocy Humanitar-
nej „Redemptoris Misio” o pomoc. 
Przy każdej misji zawsze powstaje szkoła. 
Misjonarze mają pod opieką także szkoły w 
wioskach, gdzie zajęcia odbywają się pod 
gołym niebem. Do zbiórki przyborów 
szkolnych włączyliśmy się i my – ucznio-
wie, Dyrekcja i nauczyciele Gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopolskich w Bu-
dzyniu. Chcieliśmy wyposażyć nasze ko-
leżanki i kolegów w darmowe przybory 
szkolne. Zebraliśmy kilkanaście kilogra-
mów przyborów szkolnych. Dzięki po-
darowanym przedmiotom dzieci z Afryki 
będą mogły pójść do szkoły. Tylko wy-
kształcenie może je wyrwać z kręgu biedy 

i bezradności. W ciągu dwumiesięcznej akcji 
„Ołówek dla Afryki” zorganizowanej po raz 
drugi przez poznańską fundację „ Redempto-
ris Misio” udało się zebrać ponad 3 tony da-
rów. Panie Alicja Kępka, Małgorzata Jeska i 
Kamila Kuczyńska bardzo dziękują za liczne 
dary i włączenie się do akcji.
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Jubileusz Turków

135 lat Straży 
Grobu Pańskiego 

IV Konkurs Recytatorski Twórczości Własnej

Poetycki sukces uczniów SP
16 kwietnia 2015 roku w Mło-
dzieżowym Domu Kultury w 
Chodzieży odbył się IV Konkurs 
Recytatorski Twórczości Własnej. 
Jego celem było przede wszystkim 
rozbudzanie wrażliwości uczniów 
na piękno poezji, rozwijanie warsz-
tatu pisarskiego, a także doskona-
lenie umiejętności recytatorskich i 
wyrażanie siebie w formie poetyc-
kiej.
Uczestnicy prezentowali własne 
wiersze w dwóch kategoriach wie-
kowych: szkół podstawowych oraz 
gimnazjów. W czwartkowe popo-
łudnie można było wysłuchać aż 
14 młodych twórców. Nasza szkoła 
startowała w tym konkursie po raz 
trzeci. Tym razem reprezentowało 
ją aż czworo uczniów klas szó-
stych: Emil Gursz i Martyna Szur-
pit z klasy VI a oraz Jagoda Polak 
i Zuzanna Strzałkowska z klasy VI 
b. Wszyscy deklamowali wiersze 
własnego autorstwa. Poziom tek-
stów prezentowanych przez mło-
dych poetów z roku na rok jest coraz 
wyższy. Nasi uczniowie poruszali 
w wierszach różne tematy: miłość, 
nadzieję, przyjaźń, patriotyzm, a na-
wet wpływ języka angielskiego na 
współczesną polszczyznę. Dowo-
dzi to, iż inspirację literacką można 
czerpać z różnych dziedzin życia. 
Jury konkursu doceniło zarówno 
literackie walory tekstów, jak i zdol-
ności recytatorskie oraz prawdzi-
wość przekazu wszystkich uczniów, 
którzy reprezentowali Szkołę Pod-
stawową w Budzyniu. W katego-
rii szkół podstawowych Martyna 
Szurpit zajęła I miejsce, Zuzanna 
Strzałkowska – III miejsce, a spe-
cjalne wyróżnienia jury przyznało 
Jagodzie Polak i Emilowi Gurszowi. 

Podkreślić należy fakt, iż Zuzanna 
Strzałkowska i Emil Gursz debiuto-
wali w roli młodych poetów. Wszy-
scy uczniowie przygotowywali się 
do konkursu pod opieką polonistki, 
Ilony John. 
Poniżej publikujemy wiersz Mar-
tyny Szurpit pt. „Kim jestem i jaki 
mam cel?”
Jestem jak piękna czerwona róża
która rozkwita na wiosnę
jestem niczym wzruszająca melodia
grana w sercach każdego z nas
nie mam kształtu
ani barwy czy zapachu
choć nie jestem człowiekiem
to zrobię dla ciebie wszystko
podejmę wszelkie wyzwania
i będę wciąż próbować ci pomóc
dopóki morza i oceany nie wyschną
Dopóki morza i oceany nie wyschną
a Ziemia nie rozpuści się w blasku 
słońca
będę wciąż przy tobie
aż twoje życie nie dobiegnie końca
Będziemy razem podejmować ryzy-
ko
pokonasz lęki
odzyskasz siłę
Dlaczego?
bo w ciebie wierzę
bo wiem że dasz radę
odsuniesz strach
odnajdziesz odwagę
A jeśli i tak będziesz chciała
wymazać swoje życie
opuścić pełen niebezpieczeństw 
świat
tak jakby cię nigdy nie było
z przyjemnością zmierzę się ze 
śmiercią
stanę twarzą w twarz jak równy z 
równym
i powitam ją razem z tobą
- Nadzieja

W niedzielę 12 kwietnia 2015 
roku w kościele św. Andrzeja w 
Budzyniu została odprawiona 
Msza św. w intencji 135. rocz-
nicy powstania Straży Grobu 
Pańskiego. 
Proboszcz budzyńskiej parafii ks. 
Marek Piosik złożył serdeczne 
życzenia wszystkim Strażnikom, 
a w szczególności Franciszkowi 
Kolubka, który obchodził jubile-
usz czterdziestolecia służby. W 
historii Straży Grobu Pańskiego 
nie zdarzyło się jeszcze, aby ktoś 
tak długo pełnił czynną służbę. 
Życzenia przekazał również Wal-
demarowi Tomczakowi, który 
już dwudziesty rok pełni służbę 
jako komendant. Po Mszy św. 
odbyło się spotkanie przy grobie 
założyciela Turków, ówczesne-
go proboszcza ks. Michała Kli-
meckiego, gdzie zostały złożone 
wiązanki, po czym wójt Gminy 
Budzyń Marcin Sokołowski, oraz 
przewodniczący Rady Gminy Ze-
non Nowicki złożyli jubilatom ży-
czenia. Osobne życzenia popłynę-
ły także od Bractwo Piwowarów. 
Wszyscy udali się na poczęstunek 
do salki parafialnej, gdzie prezes 
Piotr Ślęzak przedstawił krótką 
historię Turków i Piwowarów.

*   *   *
Straż Grobu Pańskiego powstała 
w 1880 roku przy parafii w Bu-
dzyniu w okresie silnej germa-
nizacji. Ówczesny proboszcz ks. 
Michał Klimecki widząc że duch 
polskości zamiera w Budzyniu, 
ubrał grupę budzyński katolików 
w szarfy w kolorach narodowych 

biało- czerwonych, aby barwy 
przypominały o ojczyźnie, dał 
tureckie czapki na cześć Turcji, 
która jako jedyna nie uznała roz-
biorów Polski i otrzymali szable 
jako znak walki z najeźdźcą, 
dlatego nazywamy ich Turkami. 
Podtrzymywali polskość, czytali 
polskie książki, pisali pamiętniki 
i kroniki o Budzyniu w języku 
polski. Dzisiaj Turcy pełną służbę 
w Wielki Piątek i Wielką Sobotę 
przy grobie Chrystusa, poza tym 
uczestniczą w wielu uroczysto-
ściach religijnych. Obecnie w Bu-
dzyniu mieszka ok 200  członków 
Bractwa Turków, którzy choć nie 
pełnią czynnej służby, w młodo-
ści byli członkami Straży. Warto 
wspomnieć, że z Turkami zwią-
zani był ks. prof. Jan Kanty Pytel 
(jako członek zarządu organizacji 
KSM, w przeszłości połączonej 
z Turkami), obowiązki komen-
danta Straży pełnił O. Eustachy 
Rakoczy, na zaproszenie którego 
delegacja Turków 15 kwietnia 
przybyła na Jasną Górę, by peł-
nić służbę podczas apelu jasno-
górskiego w kaplicy cudownego 
obrazu. 
Bractwo Piwowarów zostało po-
wołane w Budzyniu w 1670 roku 
po Potopie Szwedzkim po to, aby 
odbudować Budzyń ze zniszczeń, 
od ponad trzystu lat spisują co 
kwartał kronikę Budzynia, pełnią 
cotygodniową służbę liturgiczną 
ze świecą podczas sumy w nie-
dzielę, obecnie jest to najstarsza 
organizacja w Budzyniu.
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Spotkanie z bohaterami książek Edmunda Niziurskiego  

Popołudnie z książką 
Rozgrywki LZS w tenisie stołowym

Mistrzostwa Wielkopolski 
29 marca 2015 roku w Hali Spor-
towej Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Kominie Wlkp. 
odbyły się Mistrzostwa Wielko-
polski Zrzeszenia LZS w tenisie 
stołowym.
Zawodnicy Gminy Budzyń,  którzy 
reprezentowali Powiat Chodzieski 
na tych mistrzostwach w ostatecznej 
klasyfikacji zajęli 11 miejsce.
Ogółem brało udział 166 tenisistek i 
tenisistów. 
Mistrzostwa rozgrywano w czterech 
grupach wiekowych – kobiet i męż-
czyzn.
W kategorii kobiet najlepiej wypa-
dły:
   - Odor Danuta i Polowa Wiktoria – 
kat. juniorki zajmując 9 i 10 miejsce.
   - Gruszczyńska Wiktoria i Nowic-
ka Nikola – kat. młodziczki  zajmu-
jąc 13 i 14 miejsce.
   - Ludowicz Angelika  kat. kadetki 
zajęła  14  miejsce.
W kategorii mężczyzn najlepiej wy-
padli:

   - Rozpłochowski Eryk kat. kadet 
zajął 9 miejsce.
   - Nowacki Karol kat. młodzik zajął 
13 miejsce.
Pozostali tenisiści zajęli dalsze miej-
sca, ale również punktowane.
Mistrzostwa były super co można 
było stwierdzić po atmosferze jaka 
panowała w naszej ekipie .

GZ LZS w Budzyniu 

Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Sprawdzian szóstoklasisty
1 kwietnia punktualnie o godz. 
9:00 w całej Polsce uczniowie 
klas szóstych przystąpili do 
sprawdzianu szóstoklasisty. W 
Szkole Podstawowej w Budzyniu 
do sprawdzianu przystąpiło 59 
uczniów. 
W tym roku sprawdzian odbył się 
według nowych zasad. Oprócz 
sprawdzenia umiejętności polo-
nistycznych i matematycznych 
uczniowie musieli się wykazać 
znajomością języka angielskiego. 
Uczniowie pisali sprawdzian w 
trzech salach.  
Jedna uczennica została zwolnio-
na z pisania sprawdzianu ponie-
waż jest laureatką Wojewódzkiego 

Konkursu Języka Polskiego. Nad 
prawidłowym przeprowadzeniem 
sprawdzianu czuwał przewodni-
czący szkolnego zespołu egzamina-
cyjnego dyrektor szkoły Stanisław 
Krumplewski. Dla prawidłowego 
przeprowadzenia sprawdzianu po-
wołano trzy zespoły nadzorujące. 
Pierwszy zespół egzaminacyjny 
pod przewodnictwem Doroty Ba-
nach sprawował  pieczę nad piszą-
cymi w sali gimnastycznej. Dru-
giemu zespołowi przewodniczyła 
Marzena Hinc-Sawicka, trzeciemu 
Wioletta Stefańska. Sprawdzian 
przebiegał według procedur i bez 
zakłóceń. Wyniki sprawdzianu 
szkoły otrzymają do 29 maja.

W środowe popołudnie 22 
kwietnia br. sala 64 ponownie 
zamieniła się dla klasy VI b w 
czytelnię. 
Miejsce ławek zastąpiły wygodne 
szkolne materace i przyniesione z 
domów poduszki. Mimo świecą-
cego za oknem słońca, wszyscy 
zainteresowani tym wydarzeniem 
przybyli do szkoły punktualnie. 
Gdy już zaparzono owocową her-
batę, uczniowie wraz z wychowaw-
czynią, panią Iloną John otworzyli 
egzemplarze lektury i rozpoczęli 
czytanie. Tym razem spotkanie z 
książką poświęcone było powieści 
Edmunda Niziurskiego pt. „Sposób 
na Alcybiadesa”. Jest to kolejna po-
zycja z klasyki literatury dziecięcej 
i młodzieżowej, która niebawem 
będzie omawiana na lekcjach ję-

zyka polskiego. Tradycyjnie każdy 
przybyły czytał fragment powieści, 
wybierano przydatne na lekcje cy-
taty i rozmawiano o przeczytanych 
przygodach bohaterów. Miłym 
przerywnikiem był wspólny posi-
łek, czyli pizza. To także stały punkt 
cyklicznych „Spotkań z książką”. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, 
iż było to już szóste takie spo-
tkanie. Jednak żadne z nich nie 
odbyłoby się, gdyby nie wspar-
cie i doping dyrektora szkoły, 
pana Stanisława Krumplewskie-
go, a także wysoka frekwencja 
samych uczniów, którzy (co po-
kazuje każde kolejne spotkanie) 
wracają chętnie do szkoły po lek-
cjach, aby wspólnie z klasą spę-
dzić czas i poczytać w dobrym 
towarzystwie.

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu 

Spotkanie z baletem
14 kwietnia 2015r. 27 osobowa 
grupa budzyńskich gimnazjali-
stów wzięła udział w wycieczce 
do Teatru Wielkiego w Pozna-
niu. Celem wyjazdu było za-
chęcenie młodzieży do bliższego 
poznania wyjątkowego rodzaju 
sztuki, jakim jest balet. 
Wybór padł na ponadczasowe 
dzieło Piotra Czajkowskiego - 
„Jezioro łabędzie”. Ten przejmu-
jący muzyczno-taneczny spektakl 
dostarczył uczestnikom nieza-

pomnianych wrażeń. Zwiewnie 
poruszające się po scenie istoty 
- łabędzie potrafiły poruszyć wy-
obraźnię wszystkich uczestników. 
Gimnazjaliści już planują kolejny 
tego typu wyjazd. Organizatorem 
wycieczki była Agnieszka Fifer, 
a towarzyszyły jej nauczycielki 
przedmiotów humanistycznych 
– Anna Jaremba, Edyta Kaźmier-
ska, Hanna Danielewicz, Elżbieta 
Kurkowak-Pauszek i Natalia Wal-
czak.
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Wspólna akcja LGD Dolina Noteci i BTS Budzyń 

Rodzinny Rajd Rowerowy 
Chodzież - finał plebiscytu „Wspaniali 2014”  

„Tolija” laureatem 

19 kwietnia 2015 roku, w samo 
południe, na budzyńskim rynku 
zgromadziło się 54 rowerzystów, 
którzy ruszyli wspólnie na trasę 
rajdu rodzinnego. Inicjatorem i 
nieocenionym pomocnikiem w 
organizacji rajdu było stowa-
rzyszenie LGD Dolina Noteci.
Celem rajdu było promowanie 
lokalnych ścieżek rowerowych 
oraz nowopowstałych stanic ro-
werowych, w których rowerzyści 
mogą odpocząć po trudach wspól-
nego pedałowania. O walorach tu-
rystycznych i przyrodniczych sta-
nic niech świadczy fakt, że kilka 
dni temu w pobliżu jednej z nich 

spostrzeżono tam wilka. Nie ma 
jednak co się obawiać tych zwie-
rząt, gdyż z natury są to zwierzę-
ta bardzo płochliwe i na widok 
człowieka zwykle uciekają w las. 
Dlatego tak rzadko można je zo-
baczyć na żywo. Podczas dzisiej-
szego odkrywania skarbów naszej 
okolicy, mogliśmy odnaleźć mię-
dzy innymi pamiątkowy „Kamień 
Prezydenta Ignacego Mościckie-
go”. Po pokonaniu blisko 15 ki-
lometrów zregenerowaliśmy siły 
oraz uzupełniliśmy spalone kalo-
rie w leśnej ostoi „Pod Dębami” 
by stamtąd wspólnie powrócić na 
miejsce startu.   

W sobotę 28 marca 2015 roku w 
Chodzieskim Domu Kultury od-
była się wielka gala, podsumowu-
jąca plebiscyt Wspaniali 2014.
Celem plebiscytu Naszego Tygodni-
ka Chodzieskiego, którego współ-
organizatorami są Starostwo Po-
wiatowe w Chodzieży, Chodzieski 
Dom Kultury i Telewizja Kablowa 
Antserwis, jest promocja osób, firm, 
organizacji powiatu chodzieskiego, 
które w roku 2014 osiągnęły sukces 
w zakresie swojej działalności.
Decyzją powołanej przez starostę 
chodzieskiego kapituły konkurso-
wej zespół folklorystyczny „Tolija” 
działający przy GOK Budzyń został 
laureatem „Super Piątki” w katego-
rii Talent Ziemi Chodzieskiej plebi-
scytu „Wspaniali 2014”.
Zaskoczeniem była już sama no-
minacja budzyńskiego zespołu, 
głownie dlatego, że jego historia  tak 
naprawdę liczy sobie dopiero nieco 
ponad rok. A mimo tego osiągnięcia 
zespołu zostały dostrzeżone i doce-
nione przez kapitułę plebiscytu. 
Inicjatywa powstania zespołu, któ-
ry w założeniu miałby kultywować 
dziedzictwo narodowego, zwłasz-
cza związane z folklorem Polski, 
została oceniona bardzie wysoko. 
Powstał zespól, który na terenie na-
szego powiatu jest jedyną tego typu 
grupą. Najważniejsze jednak, że od 
samego początku praca zespołu zo-
stała oparta na zaangażowaniu osób 
kompetentnych, znających od pod-
szewki  temat kultury ludowej i ze-
społów folklorystycznych. To pod-
stawa sukcesu. Za przygotowanie 

młodych wykonawców odpowiada 
choreograf Renata Lis, która jest 
nie tylko zawodowym  tancerzem 
ale także choreografką specjalizują-
cą się w tańcu ludowym. Podstawą 
strony muzycznej jest akompaniator, 
zawodowy muzyk, Andrzej Przybył, 
który towarzyszy ćwiczeniom dzie-
ci. W czasie koncertów zespołowi 
przygrywa kapela „Jędruś”, której 
Andrzej Przybył jest założycielem 
i liderem. Nie byłoby jednak moż-
liwości powstania tego zespołu, 
gdyby nie inicjatywa i determina-
cja instruktorki kultury GOK Anny 
Zaranek. To dzięki jej zabiegom 
inicjatywa znalazła poparcie i przy-
chylność Wójta Gminy Marcina So-
kołowskiego, a swoją energia zara-
ziła grupę dzieci oraz ich rodziców.
Intensywne ćwiczenia, które roz-
poczęły w styczniu ubiegłego roku, 
pozwoliły na to, by już w lipcu ubr. 
zespół po raz pierwszy wystąpił 
publicznie na warsztatach tanecz-
nych w Podczelu. Od tej chwili 
zespół wystąpił kilkakrotnie, także 
przed publicznością w Budzyniu. 
Najbardziej pamiętny był występ 
w rocznice powstania zespołu z wi-
dowiskiem muzyczno – tanecznym 
„Zajaśniała gwiazda nad Betlejem”. 
Występy zespołu za każdym razem 
wzbudzały zachwyt i aplauz. 
Nic dziwnego zatem, że mimo bar-
dzo krótkiego stażu nominowany 
w swojej kategorii zespół „Tolija” 
otrzymał w końcu tytuł laureata ple-
biscytu „Wspaniali 2014”. To wiel-
kie osiągnięcie, oraz kredyt zaufania 
dla zespołu. 

Spotkanie z młodymi dokumentalistami  

„Uciec na Pitcairn” 
Z inicjatywy dyrektora budzyń-
skiego gimnazjum Kingi Busz-
kiewicz oraz nauczyciela biologii 
Karoliny Małofiej uczniowie tej-
że szkoły uczestniczyli w spotka-
niu z dwoma studentami łódzkiej 
Szkoły Filmowej - Mateuszem 
Konopackim i Markiem Szy-
mańskim, którzy w Regionalnym 
Centrum Kultury „Koral” w Pile 
zaprezentowali swój dokumen-
talno – podróżniczy film o wypra-
wie na najbardziej odizolowaną 
wyspę na świecie - Pitcairn. 
Film „Uciec na Pitcairn” to filmowy 
portret pacyficznej wyspy Pitcairn, 
najmniejszej demokracji świata, wi-
dzianej oczyma dwóch studentów 
Szkoły Filmowej. Ponieważ twórcy 
filmu uważają się za pełnoetatowych 

marzycieli postanowili zabrać z sobą 
marzenia innych osób z Polski. Po 
pokazie filmu „Uciec na Pitcairn”, 
podróżnicy opowiadali młodzieży o 
swoich przygodach w tym niezwy-
kłym zakątku świata, o nakręco-
nym przez nich filmie, swojej pasji, 
przygodach jakie przeżyli podczas 
wyprawy oraz pokazali możliwości 
zdobywania środków na spełnianie 
swoich marzeń. Filmowcy z Łodzi 
zostawili na Pitcairn skrzynkę, w 
której mieszkańcy i odwiedzający 
wyspę mogą umieszczać kartki z 
zapisanymi na nich marzeniami. 
Ma być to kwintesencja wypra-
wy młodych łódzkich twórców i 
dowód na to, że - nawet bez od-
powiednich środków - marzenia 
można spełniać.
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Przedszkole w Wyszynach 

Śniadanie wielkanocne 
Powiatowy Festiwal Śpiewających Przedszkolaków

Eliminacje w Gminnym 
Ośrodku Kultury Tradycją przedszkola w Wy-

szynach jest wspólnie przygo-
towane śniadanie wielkanocne. 
W tym roku odbyło się ono 1 
kwietnia i nie jest to żart prima 
aprilisowy. 
W tym dniu stoły zostały pięk-
nie nakryte, ozdobione dekora-
cjami wykonanymi przez dzie-
ci. Zanim zasiedliśmy do stołu, 
panie i część dzieci zaprezen-
towały przedszkolakom, perso-
nelowi i zaproszonym paniom 
z Koła Gospodyń Wiejskich z 
Bukowca krótki program ar-
tystyczny. Za swoje występy 

zostały nagrodzone gromkimi 
brawami. Kolejnym punktem 
spotkania była prezentacja pań 
z KGW zawartości koszyczka 
wielkanocnego. Dzieci były 
bardzo zainteresowane i chęt-
nie odpowiadały na pytania. 
Potem wszyscy usiedliśmy do 
stołu, gdzie królował żurek, 
biała kiełbasa, szynka, jajka 
i babka wielkanocna. Jednak 
najważniejszym punktem dnia 
były odwiedziny Zająca, któ-
rego niestety nie udało się nam 
zobaczyć, ale słodkie upominki 
zostawił w szatni.

Składamy ser-
deczne gratulacje 
panu Szczepanowi 
Antoniewiczowi z 
powodu ponownego 
wyboru na stanowisko 
Sołtysa w Sokołowie 
Budzyńskim .
Życzymy osiągnięcia 
samych sukcesów w 
najbliższych latach 
oraz nieskończenie 
wiele pomysłów, 
nowych kontaktów, 
nigdy nie gasnącej 
energii i entuzjazmu 
w trakcie najbliższej 
kadencji. 
Dziękujemy za do-
tychczasową współ-
pracę i pomoc.  

GRATULACJE!

Dzieci z Przedszkola w Sokołowie Budzyńskim 
z wychowawcą i panią Iwoną

31 marca 2015 roku w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Bu-
dzyniu, odbyły się eliminacje 
do ,,Powiatowego Festiwalu 
Śpiewających Przedszkola-
ków”. 
Na scenie zaprezentowały się 
dzieci z Przedszkola Samorządo-
wego w Wyszynach, Przedszko-
la Samorządowego w Budzy-
niu, oraz oddziały w Sokołowie 
Budzyńskim i Dziewokluczu.
Występom dzieci przyglądało sie 
jury w składzie: przewodnicząca 
- K. Świniarska, I. Repczyńska, 

M. Wierciak. Mimo tremy, dzieci 
pięknie śpiewały i bardzo ładnie 
zaprezentowały się na scenie. 
Każdy występ został nagrodzony 
gorącymi brawami. Przedszko-
laków połączył uśmiech, piosen-
ka i dobra zabawa. Uczestnicy 
przeglądu otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i słodki upominek. Do 
kolejnego etapu zakwalifikowali 
się : M. Janicki, D. Michor, K. 
Kaźmierska, H. Kasperczak, F. 
Stefaniak, M.Skowronek. Gratu-
lujemy!!! 

BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY
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Biblioteka Publiczna w Budzyniu 

Znajdziecie ją w sieci!

Działająca od 1949 roku Bibliote-
ka w Budzyniu rozpoczyna nowy 
etap działalności – uruchomiona 
została właśnie strona interneto-
wa (www.biblioteka.budzyn.pl), 
która jest nie tylko wizytówką 
naszej Biblioteki, ale także miej-
scem, gdzie zagorzali czytelnicy 
znajdą wszelkie przydatne infor-
macje. 
Godziny otwarcia, listę niezbęd-
nych kontaktów (zakładka „strona 
główna”), ofertę dla czytelników 
(zakładka „dla czytelników”), a 
także informacje dotyczące historii 
Biblioteki (zakładka „o bibliote-
ce”), sprawozdanie z najważniej-
szych wydarzeń, które Biblioteka 
animowała lub w których uczest-
niczyła, a także lista gości, którzy 
Bibliotekę odwiedzili (zakładka 
„działalność kulturalna”). Jest jesz-
cze zakładka „aktualności”, w któ-
rej umieszczane będę informacje o 
bieżących wydarzeniach. 
Tak właśnie znaleźć można in-
formację o minionym niedawno 
„Tygodniu z Internetem 2015”, 
nad którym honorowy patronat 
sprawuje Prezydent RP Bronisław 
Komorowski. Do wyboru jest kilka 
scenariuszy zajęć. Kierownictwu 
Biblioteki najbardziej przypadł do 
gustu scenariusz o intrygującej na-
zwie „Selfuj się kto może !”

Warto dodać, że Biblioteka Publicz-
na w Budzyniu otrzymała niedaw-
no trzy nowoczesne iPady (to efekt 
uczestnictwa Biblioteki w Progra-
mie Rozwoju Bibliotek, w którym, 
poza szkoleniami, kreatywnymi 
rozwiązaniami i cyfryzacją, moż-
na brać udział w różnego rodzaju 
projektach oraz konkursach;  to 
właśnie dzięki jednemu z nich pod 
nazwą „Tablety w twojej bibliotece” 
udało się wygrać trzy tablety firmy 
Apple). Postanowiono połączyć te 
dwa ciekawe projekty. Do Biblioteki 
zaproszono dorosłych mieszkańców 
Budzynia na bardzo przyjemne zaję-
cia przy kawie i słodkościach.
Uczestnicy w praktyce poznali zasa-
dy działania iPadów, po to by w dal-
szej części spotkania posługując się 
programem PiscArt pracować nad 
zajęciami. Pomocą służyła również 
krok po kroku prezentacja tematycz-
na, a przede wszystkim prowadzący 
zajęcia tablet master i animator - Ho-
norata Struzik.
Selfie to zabawa i nauka w jednym! 
Można dowiedzieć się o kilku pro-
stych zasadach fotografii, przyci-
nania i obrabiania zdjęć. Nic tak 
nie uczy sprawnego posługiwania 
się iPadem, jak konkretne zadanie. 
Mamy nadzieję, że to nie pierwsze 
i nie ostatnie spotkanie z tabletem w 
roli głównej. 

Z życia PZW  

Rozpoczęcie sezonu
W niedzielę, 19 kwietnia 2015 
roku wędkarze koła PZW w Bu-
dzyniu otworzyli sezon wędkarski 
2015. 
Tego dnia zorganizowano pierwsze 
w tym roku zawody nad jeziorem 
Żoń, o tytuł Mistrza Koła na 2015 
rok. Pomimo niskiej temperatury o. 
zero stopni zawody się odbyły i 
nasi zawodnicy dzielnie wytrwali 
stojąc w wodzie przez trzy godzi-
ny. Po zważeniu ryb okazało się, 
że nowym mistrzem na sezon 
2015 został kol Rafał Zagórski z 
wynikiem 3780 pkt. Kolega Ra-
fał jest prezesem Koła. Drugie 
miejsce przypadło kol. Łuka-
szowi Miziołkowi (2600 pkt), a 
trzecie miejsce kol. Krzysztofowi 
Pauszkowi (2400 pkt). Tradycyj-
nie  zawody zakończono spotka-
niem przy ognisku, kiełbaskach i 
planach na sezon 2015. Najważ-
niejszą wiadomością, jaką kolega 

prezes mógł przekazać członkom 
Koła, była wiadomość z Okręgu 
Nadnoteckiego PZW w Pile, że je-
zioro Żoń nadal podlega pod Polski 
Związek Wędkarski i członkowie 
naszego koła mogą tam wędkować 
na podstawie opłaty okręgowej. 

Przedszkole w Wyszynach 

Światowy Dzień Ziemi

22 kwietnia 2015r. obchodziliśmy 
w przedszkolu w Wyszynach 
Światowy Dzień Ziemi. Był on 
inny niż w latach ubiegłych. Po-
stanowiliśmy zasadzić na terenie 
naszej placówki drzewa, kwiaty, 
założyć zielony ogródek. 
Do pomocy zaprosiliśmy naszych 
drogich rodziców. Z  zaproszenia 
skorzystali: panie Czekalska i Zbą-
czyniak oraz panowie Antosik i 
Przywarczak. Odwiedził nas rów-
nież leśniczy, pan Grzegorz Łabój, 

który opowiedział wiele ciekawych 
rzeczy o przyrodzie. Dzieci z wiel-
kim zapałem zabrały się do pracy, 
nosiły ziemię z pola, podlewały 
drzewka, sadziły kwiaty i inne rośli-
ny. Po dobrze wykonanej pracy zje-
dliśmy na powietrzu obiad i ciasto. 
Były też wspólne zabawy na placu. 
Dzień minął nam bardzo przyjem-
nie. W tym miejscu pragniemy po-
dziękować wszystkim za okazaną 
pomoc, a pani Karolinie Sell za zor-
ganizowanie sadzonek. 
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Już po raz piąty 

Wiosenny Bieg Orlika

Organizatorem było Budzyńskie Towarzystwo Sportowe

I Wyścig Rowerowy

Wiosenny Bieg Orlika został 
zorganizowany już po raz pią-
ty. Organizatorami wydarzenia 
byli Wójt Gminy Budzyń, Orlik 
w Budzyniu, Klub Olimpijczyk, 
OSP, GOK, Nadleśnictwo Po-
danin oraz budzyńskie zakłady 
pracy. 
W jubileuszowym Biegu udział 
wzięło blisko 160 zawodników, 
w tym blisko 50 przedszkolaków, 
76 uczniów szkół podstawowych, 
9 uczniów gimnazjum oraz blisko 
30 osób dorosłych. Najmłodszy-
mi uczestnikami byli Ula Szra-
ma z Podanina (4 lata), Wojtek 
Szlecht z Chodzieży (4 lata), Piotr 
Pszczoła z Budzynia (4 lata), a 
najstarszym Przemysław Kalwas 
z Chodzieży (rocznik 1973).  
Dla uczestników biegu głównego 
przewidziano trasę o długości 4 
kilometrów, gimnazjaliści bie-
gli na dystansie 1,5 km, ucznio-
wie szkół podstawowych mieli 
do przebiegnięcia 1 kilometr, a 
przedszkolacy 200 m.   
Oprócz uczestników z Budzynia 
na szlaku biegu gościliśmy także 
zawodników z Podanina, Kry-
stynki, Prosny, Stróżewa, Żonia, 
Nowej Wsi Wyszyńskiej, Wyszy-
nek, Dziewoklucza i Chodzieży.
Wyniki Biegu Orlika:
I Kategoria – dzieci przedszkolne 
a/ dziewczynki, 3 – 4 lata
1. Olga Banach
2. Roksana Hadała
3. Anna Staszewska
b/ chłopcy, 3 – 4 lata
1. Mieszko Kowal
2. Wiktor Dajczak
3. Wojtek Szlecht
c/ dziewczynki, 5 – 6 lat

1. Antonina Wawro
2. Julka Wawro
3. Nadia Kowalak     
d/ chłopcy, 5 – 6 lat
1. Krzysztof Jaskulski
2. Milan Sell 
3. Michał Cabel 
II Kategoria – szkoła podstawowa
a/ dziewczynki, klasa I i II
1. Grasiela Dąbek
2. Aldona Boroń
3. Ilona Kosińska
b/ chłopcy, klasa I i II
1. Igor Ciba
2. Igor Szurpit
3. Wojtek Czysz
c/ dziewczynki, klasa III i IV
1. Weronika Anastaziak
2. Martyna Gąsior
3. Gabriela Janiszewska
d/ chłopcy, klasa III i IV
1. Kacper Żydek
2. Szymon Geisler
3. Hubert Kaczmarek
e/ dziewczynki, klasa V i VI
1. Wiktoria Gruszczyńska
2. Julia Marchlewicz
3. Martyna Szurpit
f/ chłopcy, klasa V i VI
1. Marcel Jankowski
2. Kacper Kulpiński
3. Adrian Banach

III Kategoria – gimnazjum
a/ dziewczynki 
1. Karolina Szymanowicz
2. Daria Walaszczyk
3. Wiktoria Zielińska 
b/ chłopcy
1. Adrian Fryska
2. Mikołaj Gruszczyński
3. Jan Fryska
IV Kategoria – seniorzy
a/ kobiety 

1. Marzena Dudek
2. Marta Cabel
3. Danuta Odor
b/ mężczyźni
1. Paweł Witkowski
2. Wiesław Żydek
3. Paweł Sroka

Sponsorami Biegu byli: 
Nadleśnictwo Podanin, promujące 
w roku 2015 hasło „Biegam bo lu-
bię Lasy”, a ponadto Wójt Gminy 
Budzyń, Piotr Jankowski, prze-
wodniczący Rady Powiatu, Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Budzyniu, 
firmy – KABAT, Mariwex p. Świ-
derscy, Tomex AJC Tomczyk, Au-
tohandel M. Piekarek, Komfort, 
Agora, PZU Dariusz Adamczyk, 
Bank Spółdzielczy Budzyń, a tak-
że Dariusz Bielecki, Maciej Ry-
chlik, Marcin Skrzypczak. 

W sobotę, 25 kwietnia 2015 
roku w lesie przy oś. Piaski w 
Budzyniu odbył się I Wyścig  
Rowerowy organizowany przez 
Budzyńskie Towarzystwo Spor-
towe połączony z Biegiem Orli-
ka. 
Na starcie wyścigu stanęło 34 za-
wodników, którzy punktualnie o 
godzinie 14.00 ruszyli na 18 ki-
lometrową trasę po leśnych duk-
tach. Trasa była bardzo trudno, 
pierwszy do mety dotarł Marek 
Repliński z Elektroterm Podanin 
z czasem 34,14 min. Wyścig po-

dzielony był dodatkowo o kate-
gorię drużynową gdzie pierwsze 
miejsce zajęło Budzyńskie To-
warzystwo Sportowe (I zespół),  
drugie miejsce Eletroterm Poda-
nin, trzecie miejsce Budzyńskie 
Towarzystwo Sportowe (drugi 
zespół). W kategorii indywidual-
nej zwyciężył Andrzej Jackowski, 
drugi Michał Kaźmierczak, trze-
ci Piotr Grzesiak. Wystartowało 
również 6 pań z dobrymi rezul-
tatami. Większość zawodników 
wystartował dodatkowo w Biegu 
Orlika. 


