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Inwestycje w Gminie Budzyń

Wkrótce staną nowe bloki  
OSP w Wyszynach 

Remiza po remoncie  
Jeszcze w tym roku rozpocznie 
się w Budzyniu budowa pierw-
szego po ponad 20 latach bloku 
wielorodzinnego. Jest to efekt 
uchwalenia przez Radę Gminy 
planu przestrzennego zagospo-
darowania, który dopuszcza 
tego typu budownictwo, oraz 
zainteresowanie ze strony po-
tencjalnych deweloperów. 
W czerwcu bieżącego roku Gmin 
Budzyń w drodze przetargu nie-
ograniczonego sprzedała działkę 
o powierzchni 1900 m kw. przy 
ulicy Rogozińskiej w Budzyniu, 

w sąsiedztwie Gimnazjum. Na-
bywcą działki jest firma Komfort 
Invest sp. z o.o. z Ryczywołu, za 
cenę 140 tysięcy złotych. W ubie-
głym roku spółka ta zakupiła tak-
że sąsiednie tereny od osób pry-
watnych, co docelowo pozwoli 
zlokalizować na tym terenie trzy 
budynki wielorodzinne (poniżej 
wizualizacja tej inwestycji). Osta-
teczna decyzja inwestora co do 
budowy kolejnych bloków jest 
uzależniona od zainteresowania 
potencjalnych nabywców.      

W ostatnich dniach czerwca 
zakończyły się prace związane 
z termomodernizacją i remon-
tem budynku remizy OSP w 
Wyszynach. 
Wykonawcą prac był Zakład 
Elektroinstalacyjny i Ogólnobu-
dowlany Zbigniew Smoliński z 
Wągrowca w drodze przetargu 
nieograniczonego spośród 15 
ofert. Prace rozpoczęły się jesie-
nią ubiegłego roku i zakończyły 
się zgodnie z harmonogramem.  
Wartość wykonanych prac opie-
wa na kwotę 215 tysięcy zło-
tych, oprócz praw budowlanych 
związanych z budynkiem wyko-
nano nowe przyłącze wodocią-
gowe i elektryczne, utwardzono 
plac przed remizą i wybudowa-
no kilka stanowisk parkingo-
wych. Aktualnie strażacy za pie-
niądze pochodzące z funduszu 

soleckiego wsi Wyszyny wypo-
sażają pomieszczenia w nowe 
umeblowanie.  W sierpniu bie-
żącego roku jednostka OSP w 
Wyszynach będzie obchodzić 70 
lecie istnienia i w związku z tym 
planowane jest uroczyste otwar-
cie remizy połączone ze święto-
waniem jubileuszu. Nowy budy-
nek został wyposażony także w 
nowoczesną elektroniczną syre-
ną alarmową. Należy dodać, ze 
jednostka w Wyszynach należy 
do Krajowego Systemu Ratow-
niczo – Gaśniczego. Obecnie 
obiekt spełnia dzisiaj wszelkie 
wymogi związane z uczestnic-
twem jednostki w tym systemie, 
to znaczy, że ma odpowiednie 
warunki do garażowania sprzętu 
oraz warunki socjalne dla stra-
żaków ochotników. 

Rozpoczął się remont Przed-
szkola Samorządowego w 
Wyszynach, który polega na 
wymianie posadzek w trzech 
izbach lekcyjnych, wymianie 
instalacji elektrycznej, central-
nego ogrzewania, a także na 
pracach malarskich. Wartość 
zaplanowanych prac to ok. 80 
tysięcy złotych. 
Należy dodać, że Przedszkole w 

Wyszynach znajduje się w by-
łym, zaadaptowanym dla potrzeb 
przedszkolnych baraku. W minio-
nych latach w pomieszczeniach 
tych wykonano wiele prac, zwią-
zane między innymi z termomo-
dernizacją. Po ukończenia bieżą-
cych prac budynek przedszkola 
będzie oferował dzieciom oraz 
opiekunom godziwe warunki po-
bytu i pracy. 

Wyszyny

Rozpoczął się remont
budynku przedszkola  

Remont kościoła w Podstolicach i 
zagospodarowanie terenu wokół 
niego został już zakończony. Pra-
ce polegały na wymienia okien i 
drzwi, zagospodarowaniu terenu 
wokół budynku świątyni, jego 
utwardzeniu i nasadzeniu roślin-
ności oraz na wykonaniu nowego 
opłotowania. 
Ogółem wartość wykonanych prac 
wyniosła 316 tysięcy złotych, z 
czego dofinansowanie ze środków 

Unii Europejskiej wyniosło 220 
tysięcy złotych, środki pokryte z 
dotacji Gminy Budzyń to 50 tysię-
cy, a środki własne parafii w Pod-
stolicach to ok. 45 tysięcy złotych. 
Obecny remont oraz wcześniejszy, 
wykonany kilka lat temu, polega-
jący na wymianie pokrycia dacho-
wego, przekształciły ten obiekt w 
jeden z najładniejszych budynków 
na terenie naszej gminy.  

Kościół w Podstolicach 

Finał remontu świątyni  
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70 - lecie jednostki  OSP w Sokołowie Budzyńskim  

Dzień Strażaka i przekazanie 
sztandaru jednostce OSP

Dofinansowane ze środków UE PROW 2007 - 2013   

Świetlice będą służyć
mieszkańcom wsi  
W pierwszych dnia czerwca za-
kończyły się dwie równolegle 
prowadzone inwestycje, związa-
ne z budową od podstaw dwóch 
kolejnych świetlic wiejskich, w 
Ostrówkach (na zdjęciu poniżej) i 
w Podstolicach (na zdjęciu obok).  

Warto było podjąć odważną decy-
zję o rozpoczęciu tych inwestycji 
w ubiegłym roku, ponieważ w 
międzyczasie udało się uzyskać 
dofinansowanie ze środków unij-
nych w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 

na 2007 - 2013, działanie: Odnowa 
i rozwój wsi.  Wartość inwestycji 
we wsi Podstolice zamknęła się 
kwotą 580 tysięcy złotych, a dofi-
nansowanie ze środków Unii Eu-
ropejskiej wyniosło ok. 164 tysiące 
złotych. W przypadku wsi Ostrów-
ki koszt budowy świetlicy zamknął 
się kwotą ok. 570 tysięcy, w tym 
przypadku wartość dofinansowania 
wyniosła ok. 305 tysięcy złotych. 
W chwili obecnej sołtysi i Rady 
Sołeckie obydwu miejscowości 
wyposażają świetlice w niezbędny 

sprzęt i umeblowanie korzystając 
ze środków funduszu sołeckiego 
obydwu sołectw, tak aby we wrze-
śniu dokonać oficjalnego przeka-
zania obiektów na rzecz lokalnych 
społeczności  wsi Ostrówki i Pod-
stolice. 
Należy zaznaczyć, że były to ostat-
nie inwestycje dofinansowane ze 
środków Unii Europejskiej z  per-
spektywy 2007 - 2013, ponieważ z 
dniem 30 czerwca wygasła możli-
wość uzyskania dofinansowania z 
tych źródeł.  

W sobotę, 13 czerwca 2015 r w 
dziejach jednostki OSP w Sokoło-
wie Budzyńskim została zapisana 
kolejna karta w historii. W tym 
dniu został uroczyście przekazany 
sztandar. 
Inauguracja miała swój początek 
podczas Mszy świętej w kościele w 
Sokołowie Budzyńskim, który ob-
chodził tego dnia swój odpust. Mszę 
odprawił ksiądz kanonik Ireneusz 
Szypura – kapelan strażaków w po-
wiecie chodzieskim. Dowódcą uro-
czystości był Komendant Gminnego 
ZOSP RP w Chodzieży druh Domi-
nik Gapiński. W sobotę obchodzo-
no również siedemdziesięciolecie 
istnienia naszej jednostki połączo-
ne z Gminnym Dniem Strażaka. 
Ksiądz proboszcz Marek Piosik 
razem z księdzem kanonikiem, 
poświęcili nasz nowy sztandar.  
Wśród gości obecny był wice-
prezes Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Po-
znaniu druh Andrzej Kacprzak, 

Komendant PSP w Chodzieży bryg. 
mgr inż. Przemysław Skonieczny, 
członek Wojewódzkiego ZOSP RP 
w Poznaniu druh Zenon Nowicki, 
Przewodniczący Rady Powiatu w 
Chodzieży Pan Piotr Jankowski, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Poda-
nin Pan Jacek Kulpiński, Prezes 
Gminnego ZOSP RP druh Alfred 
Polcyn, Komendant Gminnego 
ZOSP RP druh Ludwik Soloch. 
Zostały też wręczone odznaczenia. 
Odznakę STRAŻAK WZORO-
WY otrzymali druhowie: Sebastian 
Stapiński i Grzegorz Wołczyński, 
ZA WYSŁUGĘ LAT: Eryk Piotr, 
Mirosław Ruciński (obaj 5 lat), 
Paweł Ludkiewicz (10 lat), Hubert 
Kostecki (15 lat), Wioletta Nowak 
(25 lat), Krzysztof Dolatowski 
(35 lat), Szczepan Antoniewicz, 
Zbigniew Szurpit (obaj 45 lat). 
Odznaczeni zostali także druho-
wie Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych. Złotą odznakę MDP 
otrzymały druhny Nikola Kubsik 
i Jagoda Bańka. Srebrną odznakę 

otrzymali dh. Patryk Królikowski 
i Adrian Antoniewicz, a brązową 
Łukasz Nowak, Aleksander Łatka 
i Kacper Nowicki. Wszystkim wy-
różnionym gratulujemy
Podczas dalszych uroczystości 
doszło do symbolicznego przy-
bijania gwoździ z grawerunkiem 
fundatora na drzewcu. Sztandar ten 
został ufundowany przez: Beatę i 
Jacka Kulupa, firmę BRO Margo,  
Agro Danmis, Wójta Gminy Bu-
dzyń, strażaków Gminy Budzyń,  
Andrzeja i Tadeusza Kabat, Nad-
leśnictwo Podanin, 
Bank Spółdzielczy 
Budzyń, Sławomira 
Lisiewicza, Jana Ku-
backiego, Michała 
Szejnera, Lecha Dyb-
ka, Bolesława Łabója, 
Arkadiusza Szurpita, 
Przewodniczącego 
Rady Gminy Budzyń 
Zenona Nowickiego, 
Prezesa OSP w So-
kołowie Budzyńskim 
druha Szczepana 
Antoniewicza, go-
spodarza OSP w So-
kołowie Budzyńskim 
druha Zbigniewa 
Szurpita, Krzysztof 
Dolatowskiego, Łu-
kasza Kieruj, Ery-

ka Piotr, Danutę i Jerzego Gałan,  
Izabelę i Dominika Jenczyk, Kry-
stynę i Jacka Kubsik, Henrykę i Jana 
Bucholc, Pawła i Piotra Ludkiewicz, 
Roberta Simińskiego. 
Dziękujemy serdzecznie funda-
torom, ponieważ głównie dzięki 
ich hojności i ofiarności mogło 
dojść do tak uroczystej chwili.  
Dziękujemy też wszystkim zaanga-
żowanym w tę uroczystość, gdyż 
bez pomocy wielu ludzi ten dzień 
nie byłby tak uroczysty i dostojny.
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Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony 

Nowa umowa na śmieci  
W czerwcu rozstrzygnięto prze-
targ na odbiór i transport odpa-
dów komunalnych z terenu gmi-
ny Budzyń na okres najbliższych 
dwóch lat (umowa obowiązuje od 
1 lipca 2015 do 30 czerwca 2017).
Spośród złożonych 5 ofert komisja 
przetargowa wybrała ofertę firmy 
Zakład Oczyszczania Miasta „Ład” 
Aleksandra Drozdowska z Cho-
dzieży jako spełniającą wszystkie 
wymogi i oferującą najniższą cenę 
spośród złożonych ofert, która za 
dwa lata pracy opiewa na kwotę 482 
tysiące 356 zł. Firma zobowiązana 
jest zebrać i dostarczyć odpady ko-
munalne oraz dokonać raz w roku 

zbiórki odpadów wielkogabaryto-
wych oraz na bieżąco opróżniać ko-
sze uliczne na terenie gminy. Odpa-
dy komunalne od 1 lipca br. trafiają 
już do nowo wybudowanego zakła-
du przerobu odpadów w Kopaszy-
nie, gmina Wągrowiec. W związku 
z tym zmniejszyły się koszty pono-
szone przez gminę o ok. 10 procent 
w skali roku. W drugiej połowie 
września zorganizowana zostanie 
zbiórka odpadów wielkogabaryto-
wych oraz tzw. elektrośmieci, in-
formacje na ten etat z odpowiednim 
wyprzedzeniem trafią do wszystkich 
mieszkańców. 

Za nami już wiosenne remonty 
dróg, w czasie których napra-
wiono nawierzchnię bitumiczną 
na drogach gminnych, w miej-
scach wymagających interwen-
cji ekip remontowych. 
Wartość tych prac to ogółem ok. 
50 tysięcy złotych. Zakończyły 
się także prace związane z pro-

Inwestycje w Gminie Budzyń

Wiosenne remonty dróg  
filowaniem i zagęszczenie dróg 
gminnych wiejskich (grunto-
wych, utwardzonych tłuczniem)  
na terenie wszystkich sołectw. 
Prace w tym zakresie nadzorowa-
ne były przez sołtysów. Wartość 
zadania w tym przypadku to ogó-
łem 55 tysięcy złotych. 

Gimnazjum - zakończenie roku szkolnego     

Apel podsumowujący

Gimnazjum - projekt historyczny 

„Historia wiatrem zapisana” 

W przeddzień zakończenia roku szkolnego w budzyńskim gimnazjum zorga-
nizowany został apel podsumowujący miniony rok szkolny, podczas którego 
wręczone zostały dyplomy, wyróżnienia i nagrody zasłużonym uczniom. 
Podsumowano całoroczne działania uczniów i nauczycieli. Dzięki ciężkiej 
pracy, zaangażowaniu, energii i kreatywności udało nam się w tym roku 
dużo osiągnąć. Liczymy, że kolejny będzie równie udany. Rano apelem dy-
rektor gimnazjum, nauczyciele i uczniowie wzięli udział w uroczystej mszy.

,,Historia wiatrem zapisana’’ to 
projekt historyczny realizowany 
przez uczniów klas  IB i IIB Gim-
nazjum w Budzyniu. W projek-
cie pracowało 12 gimnazjalistów. 
Wykonanie projektu nadzorowa-
ła Elżbieta Kurkowiak - Pauszek. 
Głównym celem projektu było po-
znanie historii, ciekawostek oraz 
legend na temat wiatraków prze-
szłości. Uczestnicy uporządkowali 
teren wokół budzyńskiego wiatraka 
(typu paltrak ). Usuwali chwasty, 
pielęgnowali rośliny, naprawili pew-
ne części wiatraka i grabili suchą 
trawę. W tych działaniach uczniów 
wsparli pracownicy interwencyjni 
z Urzędu Gminy. Uczniowie gro-
madzili różne informacje, legendy, 
ciekawostki na temat wiatraków. Z 
zebranych informacji przygotowano 
prezentacje multimedialną. Ucznio-
wie oglądali filmy na temat przeróż-
nych wiatraków. W czwartym dniu 
trwania projektu wszyscy wzięli 
udział w sondzie ulicznej. Polegała 
ona na zadawaniu pytań mieszkań-

com Budzynia na temat zabytkowe-
go obiektu, wiatraka typu paltrak. 
Respondenci odpowiadali na przy-
gotowane przez uczniów pytania. 
Większość osób stwierdziła, że 
nasz wiatrak jest piękny, lecz nale-
ży go odrestaurować. Respondenci 
stwierdzili, że wiatrak powinien być 
bardziej zaakcentowany w krajobra-
zie Budzynia oraz wykorzystany w 
celach rekreacyjnych. Uczniowie 
jak i przechodnie byli zadowoleni 
ze zorganizowanej akcji. Stwierdzili 
również, że z chęcią wzięliby udział 
w działaniach projektu. W ostatnim 
dniu została przygotowana prezen-
tacja podsumowująca cały tydzień 
pracy uczestników. W prezentacji 
zostały zawarte wypracowane mate-
riały na temat wiatraka typu paltrak 
w Budzyniu. Gimnazjaliści zapre-
zentowali również ciekawostki, le-
gendy oraz informacje związane z 
wiatrakami. Wszystkim bardzo po-
dobał się projekt i z chęcią wzięliby 
udział w takim projekcie w następ-
nym roku.

Gimnazjum     

Niech żyje bal!
9 czerwca dla czterech klas Gimna-
zjum im. Powstańców Wielkopol-
skich w Budzyniu zorganizowano 
bal, który młodzież często nazywa 
”ministudniówką”. Na bal młodzież 
ubrała się elegancko, królowały kre-
acje w kolorze czarnym i ciemne 
garnitury. Gimnazjaliści bawili się 
przy dekoracjach złożonych z kolo-
rów: niebieskiego i białego. Zasiada-
jąc wspólnie o godzinie 17.00 rozpo-
czął się czas wspomnień. Uczniowie 
poszczególnych klas przygotowali 

filmy, które przedstawiały 3 lata spę-
dzone w gimnazjum. „Te trzy lata w 
naszej szkole minęły dokładnie tak 
szybko jak ten film” – powiedziała 
jedna z uczennic. Po prezentacjach 
zaczął się poczęstunek, a następnie 
spalanie kalorii, czyli taniec. Mło-
dzież bawiła się na parkiecie bez 
przerwy, rzadko można było zoba-
czyć kogoś siedzącego. Wszyscy 
byli zadowoleni, lecz jedna myśl 
była nie do przełknięcia: na drugi 
dzień trzeba było wstać do szkoły!
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Gimnazjum - „Każdy ma swój Everest”

Wycieczka w Tatry
„Karkonosz odwiedził Hradczany”

Projekt edukacyjny 
Grupa projektowa pod opieką 
pań: Katarzyny Pawlak, Jolanty 
Białachowskiej i Agnieszki Fifer 
w ramach projektu edukacyjnego 
podjęła się realizacji ciekawych 
zadań.
Pierwszego dnia uczniowie, po-
dzieleni na grupy, przygotowywali 
prezentacje multimedialne na te-
mat zaplanowanych w programie 
wycieczkowym miejsc. Były one 
prezentowane i omawiane przez 
wszystkich uczestników projektu.
Kolejne dni to już zwiedzanie inte-
resujących zabytków i urokliwych 
miejsc.
Najpierw  uczestnicy  wycieczki 
zwiedzili przepięknie położony 
Zamek Chojnik,który został wy-
budowany na skalistym szczycie 
opadającym od południa pionową 
ścianą. Zamek, choć niewielkich 
rozmiarów, był przez swoje położe-
nie niezwykle trudny do zdobycia. 
Następnie dotarliśmy do Szklarskiej 
Poręby, gdzie zostaliśmy zakwatero-
wani.
Następnego dnia czekała na wszyst-
kich niezwykła przygoda, miano-
wicie spotkanie ze stolicą Czech 
– Pragą. Zwiedzaliśmy niezwykły 
kompleks pałacowo – parkowy na 
Hradczanach, katedrę św. Wita, 
przeszliśmy także po słynnym mo-
ście Karola i zobaczyliśmy „ścia-
nę” Johna Lennona. Kolejnym 
interesującym miejscem okazał się 
rynek staromiejski oraz plac Vac-
lava. Wszyscy mieliśmy okazję 
skosztowania regionalnej potrawy 
w praskiej restauracji oraz zaku-
pu czeskich pamiątek. Wieczorny 

spektakl przy fontannie Krizikova 
wprawił wszystkich w zachwyt, a 
towarzysząca przedstawieniu muzy-
ka zespołów Metallica i Scorpions  
podkreśliła dodatkowo niezwykłość 
tego widowiska.
Trzeci dzień wycieczki to trudy 
zdobywania szczytu Szrenica. Na 
szlaku mieliśmy okazję podziwia-
nia wodospadu Kamieńczyka oraz 
przepięknych górskich widoków. Po 
powrocie do pensjonatu była możli-
wość rozegrania meczu na miejsco-
wym Orliku.
Ostatniego dnia przeszliśmy spacer-
kiem do centrum Szklarskiej Porę-
by, by zwiedzić domową hutę szkła, 
chatę walońską i Muzeum Ziemi 
z kolekcją kamieni szlachetnych 
znalezionych w Karkonoszach. W 
drodze powrotnej zatrzymaliśmy 
się jeszcze przy urokliwym wodo-
spadzie Szklarki, a następnie dotarli-
śmy łagodnym szlakiem do miejsca 
zwanego „Złotym Widokiem”, skąd 
podziwialiśmy panoramę gór. Ostat-
nim punktem wycieczki było odwie-
dzenie „Grobu Karkonosza” (Ducha 
Gór), oraz jednej z największych 
atrakcji Szklarskiej Poręby – bloku 
skalnego „Chybotek”, którego po-
wierzchnia styku z podłożem jest o 
wiele mniejsza niż ta w najszerszym 
miejscu, a blok  jest tak zrównowa-
żony, że możliwe jest wprawienie go 
w ruch wahadłowy. 
Zmęczeni, ale pełni nowych wrażeń 
i doświadczeń dotarliśmy do Budzy-
nia.
Uczniowie już planują kolejne wy-
prawy…

W dniach 12-19 czerwca 2015r. 
uczestnicy całorocznego projektu 
„Każdy ma swój Everest” brali 
udział w wycieczce w Tatry. 
Program wycieczki obejmował 
także zwiedzanie Szlaku Orlich 
Gniazd, dlatego też pierwszy nocleg 
miał miejsce w malowniczej miej-
scowości Mirów pod ruinami XIV 
wiecznego zamku leżącego na Jurze 
Krakowsko-Częstochowskiej. Mło-
dzież zwiedzała także zamek wznie-
siony za Kazimierza Wielkiego w 
XIV w Bobolicach. Jednakże głów-
my celem wycieczki było poznanie 
różnych walorów regionu tatrzań-
skiego. W Zakopanem młodzież 
pod okiem wykwalifikowanych 
przewodników górskich, przemie-
rzyła wiele pięknych szlaków, m.in. 
Doliną Białego pod Wodospad Si-
klawica i na Sarnią Skałę,nad Mor-
skie Oko z Palenicy Białczańskiej, 
Doliną Chochołowską i Doliną 
Jarząbczą przez Szlak Papieski. W 
samym Zakopanem „everestowcy” 
podziwiali także architekturę Sank-
tuarium Matki Bożej Fatimskiej na 

Krzeptówkach, Cmentarz Zasłużo-
nych na Pęksowym Brzysku oraz 
zabudowy ulicy Krupówki. Oprócz 
wędrówek po polskich szlakach 
tatrzańskich, młodzież udała się 
dwukrotnie na Słowację, by podzi-
wiać piękno Tatr Bielskich i tam 
m.in. Jaskinię Bielską. Wiele wra-
żeń przyniosła też młodzieży wy-
prawa do Słowackiego Raju, gdzie 
szlakami Sucha Bela i Przełomem 
Hornadu pokonywali wiele trudno-
ści i barier. Warto także wspomnieć, 
że program wycieczki był bardzo 
bogaty. Świadczy chociażby o tym 
zwiedzanie Jasnej Góry i Klasztoru 
Ojców Paulinów w Częstochowie,  
Pustyni Błędowskiej w miejscowo-
ści Chechło, Kopalni Węgla Brunat-
nego w Bełchatowie, źródeł rzeki 
Warty w Zawierciu i wreszcie Parku 
Rozrywki w Zatorze. Cały wyjazd 
był bardzo udany, a poznana kultu-
ra, obyczaje i krajobrazy pozostawią 
niezatarte wrażenia oraz rozbudziły 
nasze apetyty na kolejne działania 
projektowe i dalsze poznawanie 
świata.

Z przyjemnością informuję, że 
do finału  V Konkursu Fizyki 
Doświadczalnej w Wałczu pod 
Patronatem MEN adresowane-
go do uczniów szkół gimnazjal-
nych, ponadgimnazjalnych, po-
nadlicealnych oraz vśrodowisk 
szkół wyższych na terenie woje-
wództwa zachodniopomorskie-
go, lubuskiego, wielkopolskiego, 
pomorskiego i kujawsko-pomor-
skiego zostały zakwalifikowane 
w kategorii 2, dwa doświadcze-
nia przegotowane przez tego-
rocznego laureata fizyki naszego 
gimnazjum Wiktora Nowackie-
go. 
Do kategorii 1 zalicza się eks-
perymenty z użyciem prostych, 
wykonanych samodzielnie 
przyrządów, a do kategorii 2 
doświadczenia z zastosowa-
niem skomplikowanej aparatu-

ry i sprzętu elektronicznego.
V Konkurs Fizyki Doświad-
czalnej odbył się 19 czerwca 
2015r. w Wałeckim Centrum 
Kultury. Wiktor Nowacki Za-
prezentował 2 doświadczenia. 
Tematem pierwszego doświad-
czenia była „Budowa genera-
tora astabilnego” a drugiego 
„Diody LED migające w rytm 
muzyki”. Komisja Konkurso-
wa oceniała prace biorąc pod 
uwagę między innymi: orygi-
nalność i pomysłowość, po-
prawność merytoryczna, zestaw 
doświadczalny, sposób prezen-
tacji i przygotowanie technicz-
ne prezentacji. Wiktor Nowac-
ki, tegoroczny laureat fizyki, 
zdobył III miejsce w 2 kategorii 
doświadczeń o skomplikowa-
nym charakterze za „Budowę 
generatora astabilnego”. Prze-

wodniczący komisji, 
profesor Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, 
podkreślił ogromny 
wkład pracy ucznia 
jak i sposób za-
prezentowania do-
świadczenia. Wiktor 
z pasją przedstawił 
efekty swojej pracy. 
Serdecznie mu gra-
tulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 

Opiekun ucznia: 
Alicja Kępka

V Konkurs Fizyki Doświadczalnej w Wałczu 

Kolejny sukces 
tegorocznego laureata
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Gimnazjum w Budzyniu 

Akcja zbiórki krwi 

Biblioteka Publiczna w Budzyniu     

Piąte urodziny „Lata Artystycznego” 
Wraz z pierwszymi dniami ka-
lendarzowego lata  na budzyń-
skiej scenie ponownie zagościło 
„Lato Artystyczne”. To już  wy-
darzenie dobrze znane miłośni-
kom szeroko rozumianej kultury.  
Od pięciu lat Biblioteka Publicz-
na w Budzyniu prowadzi nas 
przez różne obszary działalności 
artystycznej. Wystarczy choćby 
przypomnieć, że pierwsze „Lato 
Artystyczne”  było oparte na po-
ezji, tematem przewodnim kolej-
nego stały się baśnie. Na trzecim 
spotkaniu dominował teatr, a na 
czwartym pierwsze skrzypce gra-
ła muzyka. 
Tegoroczne piąte spotkanie to uro-

dziny  „Lata Artystycznego”. Te 
pierwsze pamiętane z dzieciństwa, 
obchodzimy właśnie mając 5 lat.  
Oj było wyjątkowo! Scena Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Budzyniu 
zamieniła się w urodzinową salę 
balową: moc kolorowych balonów, 
ogromne prezenty (o jakich każdy 
chyba marzy) i karnawałowe świa-
tła. Na zaproszonych gości czekała 
również niespodzianka – obowiąz-
kowa urodzinowa czapeczka i słod-
kie lizaki.
W tej radosnej i zabawowej atmos-
ferze przenieśliśmy się w krainę 
magii, sztuczek oraz iluzji. Na sce-
nie zaprezentowali się artyści oraz 
animatorzy zabaw z grupy „ArtE-

venty” z Poznania. 
Oczywiście już od 
samego rana  jak to 
zwyczaj „Lata Arty-
stycznego” nakazuje 
odwiedzili zaprzyjaź-
nione placówki tzn. 
Przedszkole Samo-
rządowe i Prywatne 
Przedszkole „Mały 
Odkrywca” w Budzyniu, Przed-
szkole Samorządowe im. Kozioł-
ka Matołka w Wyszynach, Szkołę 
Podstawową w Budzyniu oraz w 
Wyszynach, a także Wyszyński 
Dom Kultury. Zarówno dzieci z 
którymi się spotkali, jak i goście 
zgromadzeni na gali byli zachwy-
ceni tym co zaprezentowali. Można 
było pośmiać się wraz klaunem – 
dowcipnisiem, który z najbardziej 
ponurego człowieka zrobi wesołka, 
podziwiać sztukę prestidigitatorską 
– świat iluzji jest fascynujący, a tak-
że wraz z animatorkami  przećwi-
czyć układ taneczny do piosenki o 
misiu. 
Nie ma takiego co by się nie 
uśmiechnął. Nawet gimnazjaliści 
pozwolili sobie na chwilę urodzi-
nowego szaleństwa. Koloru doda-
wał swoimi dowcipami konferan-
sjer – Mieczysław Góra, a nasza 
ukochana kapela  „Kombinatorzy” 

zadbała o  muzyczną jakość im-
prezy. Każdy z artystów otrzymał 
pamiątkową statuetkę „Lata Arty-
stycznego”. Co roku wręczana jest 
również statuetka honorowa dla  
jednego z wyjątkowych gości. Te-
goroczna trafiła w ręce Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Budzyniu 
– Stanisława Krumplewskiego, za 
wieloletnią współpracę z Bibliote-
ką Publiczną w Budzyniu, za ukłon 
w stronę kultury i jej stałą promocję 
wśród dzieci i młodzieży.
Urodzinowe, kolorowe „Lato Ar-
tystyczne” już za nami. Na półce 
pozostała papierowa czapka, kilka 
balonów i Księga Gości, pełna cie-
płych słów od przyjaciół. Za rok 
już będziemy starsi, co nie znaczy, 
że  nie będziemy się dobrze bawić ! 
„Lato Artystyczne” jeszcze nie raz 
Was zaskoczy !

Honorata Struzik 
- instruktor GOK

„Dziękuję, że ratujesz mi życie” 
– to temat tegorocznej kampanii 
promującej honorowe krwiodaw-
stwo.
Młodzież Gimnazjum im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Budzyniu, 
realizując projekt edukacyjny „Ży-
cie w kropli krwi”, pod kierunkiem 
Karoliny Małofiej i przy współpracy 
z Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Po-
znaniu, zorganizowała zbiórkę krwi 
w swojej szkole. Akcję zorganizo-
wano w związku ze zbliżającym się 
Światowym Dniem Krwiodawcy,  
obchodzonym corocznie 14 czerw-
ca. „Kroplę życia” można było od-
dać w Budzyniu 8 czerwca. Wtedy 
też 45 osób postanowiło nie być 
obojętnym i oddało krew. Nie tylko 

dojrzali krwiodawcy oddali część 
siebie, również młodzież, absolwen-
ci budzyńskiego gimnazjum. Warto 
wspomnieć, że na apel odpowiedzia-
ło znacznie więcej osób chętnych 
do oddania krwi, które poświęciły 
swój czas i przybyło na zbiórkę, ale 
z różnych powodów nie zasiadła na 
fotelu krwiodawcy.  I to właśnie tym 
wszystkim, którzy wsparli naszą ak-
cję, serdecznie dziękujemy. Niech 
nagrodą dla nich wszystkich będą 
także słowa Jana Pawła II: „Oddając 
własną krew, dobrowolnie i bezinte-
resownie to gest o wysokiej warto-
ści moralnej i obywatelskiej. To dar 
życia… Niech dawcy krwi, którym 
należy się wdzięczność wszystkich, 
będą coraz liczniejsi we wszystkich 
częściach świata”.

Uczniowie klas trzecich bu-
dzyńskiego gimnazjum wraz 
z rodzicami i wychowawca-
mi postanowili na pożegnanie 
ze szkołą pozostawić po sobie 
materialne pamiątki w postaci 
zasadzonych drzew i krzewów 
ozdobnych oraz renowacji ła-
wek na boisku szkolnym. 
Prace rozpoczęły się juz zimą.  
Wraz z nastaniem wiosny po-
jawiło się przed szkołą i w jej 
obejściu kilkadziesiąt młodych 
drzew i krzewów ozdobnych 
ofiarowanych przez rodziców ab-
solwentów. W czerwcu podczas 
tygodnia projektów uczniowie 
klas III c i III d z wychowawca-
mi prowadzili prace pielęgna-
cyjne na terenie przyszkolnym. 

Dyrekcja szkoły i wychowawcy 
klas trzecich serdecznie dziękują 
Gabrieli Nadolińskiej za przeka-
zane szkole rośliny doniczkowe 
i krzewy ozdobne, Piotrowi Si-
mińskiemu za usługi stolarskie 
związane z renowacją ławek. 
Dziękujemy uczniom: J. Simiń-
skiej, J. Nadolińskiemu, M. Si-
mińskiemu, T.Soloch, A.Witt, W. 
Adach, R. Geislerowi, P. Kryger, 
M. Pech, Ł. Wasilowi, A. Fryska, 
M. Nowakowi, M. Pauszkowi, K. 
Pietruszce, K.Herman, A.Kamiń-
skiemu, A.Kowalak i M.Przybyl-
skiemu za pomalowanie ławek i 
sadzenie roślin.

Wychowawcy klas: IIIa – A. 
Kępka, IIIb – K. Biszof, IIIc – N. 

Walczak, IIId – A. Jaremba

Gimnazjum w Budzyniu 

Zostawić po sobie ślad...
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Dla dzieci w Wyszynach

Czerwcowy piknik

Szkoła Podstawowa - zakończenie roku szkolnego...

... i pożegnanie dyrektora Stanisława Krumplewskiego
W piątek 26 czerwca uczniowie 
w całej Polsce powitali wakacje. 
Tak było również w Szkole Pod-
stawowej im. Tadeusza Kotar-
bińskiego w Budzyniu. 
W tym roku naszą szkołę ukoń-
czyło 62 absolwentów, co stanowi 
100% szóstoklasistów. Wśród nich 
na szczególne wyróżnienie zasłu-
żyło dwoje uczniów: Jagoda Polak 
- laureatka Wojewódzkiego Kon-
kursu Języka Polskiego, za co z 
pierwszej części sprawdzianu klas 
VI otrzymała maksymalną ilość 
punktów oraz Piotr Galon, który w 
drugiej części sprawdzianu szósto-
klasistów uzyskał 40 punktów. Z 
tej okazji otrzymali oni specjalną 
nagrodę ufundowaną przez wójta 
Gminy Budzyń Marcina Sokołow-
skiego. Wyróżniony został rów-
nież Dominik Romanowski, który 
zajął dziewiąte miejsce w ogól-
nopolskim finale konkursu „Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego 
w latach 972 – 1514”. Najwyż-
szą wśród absolwentów średnią 
ocen 5,27 uzyskała wspomniana 
już Jagoda Polak, lecz na podkre-
ślenie zasługuje fakt, iż świadec-
two z biało-czerwonym paskiem 
otrzymało aż 19 uczniów klas VI.  
8 absolwentów otrzymało stypen-
dia za wysokie wyniki w nauce i 
tyle samo absolwentów wyróż-
niono stypendiami za sukcesy 
osiągnięte w rozgrywkach sporto-

wych. Dyrektor szkoły, Stanisław 
Krumplewski w swoim przemó-
wieniu podsumowującym wyniki 
całorocznej pracy podkreślał fakt, 
iż tegoroczni szóstoklasiści wyka-
zali się ogromną wiedzą podczas 
sprawdzianu klas VI, co zaowoco-
wało uzyskaniem średniego wyni-
ku na poziomie 74 % z 1. części, 
co stanowi wynik wyższy od śred-
niej ogólnopolskiej i wojewódz-
twa wielkopolskiego, a z części 2. 
– 77%. Jest to najlepszy wynik w 
powiecie chodzieskim i najwyższy 
w historii Szkoły Podstawowej w 
Budzyniu. 
W piątek rok szkolny zakończyli 
także uczniowie klas I – V. Wielu 
osiągnęło bardzo dobre wyniki. W 
klasach I – III nagrody książkowe 
otrzymało 52 uczniów. W klasach 
starszych natomiast 13 uczniów 
otrzymało stypendia za wyniki w 
nauce. Najwyższą średnią osiągnę-
ły dwie osoby: Karol Nowacki i 
Emilia Staszewska– 5,58. Sześcio-
ro uczniów otrzymało stypendia 
za osiągnięcia sportowe. Dyrektor 
wręczał również wieczne pióra 
uczniom, którzy zdobyli zaszczyt-
ny tytuł „Mistrza Ortografii”.
Jednak w życiu budzyńskiej spo-
łeczności szkolnej był to niezwy-
kły dzień z jeszcze innego powo-
du, bowiem tego dnia nastąpiło 
pożegnanie dyrektora Stanisława 
Krumplewskiego wieńczące jego 

długoletnią pracę kierowniczą, 
dydaktyczną i wychowawczą. Na 
uroczystość przybyło wielu zna-
mienitych gości, w tym: starosta 
Powiatu Chodzieskiego Julian 
Hermaszczuk, przewodniczący 
Rady Powiatu Chodzieskiego 
Piotr Jankowski, wójt Gminy Bu-
dzyń Marcin Sokołowski, ksiądz 
profesor Jan Kanty Pytel, ks. pro-
boszcz Marek Piosik, z którymi 
podczas 44 lat pracy, a w tym 23 
lat na stanowisku dyrektora szkoły 
współpracował i z którymi przeci-
nały się jego zawodowe i prywatne 
ścieżki. Stanisław Krumplewski z 
budzyńską podstawówką związał 
całe swoje życie zawodowe. Tu-
taj podjął pracę jako początkujący 
nauczyciel, przez lata bogacił swój 
warsztat pracy ucząc i wychowu-

jąc kolejne pokolenia uczniów, 
aż wreszcie w 1992 roku objął 
stanowisko dyrektora. Zarządzał 
szkołą najlepiej jak potrafił, drzwi 
jego gabinetu stały otworem dla 
wszystkich: uczniów, rodziców, 
współpracowników. Podczas uro-
czystości wypowiedziano mnó-
stwo pięknych słów wdzięczności 
i podziękowań; było wiele wzru-
szeń, ale również życzeń, gdyż w 
myśl słów Marka Grechuty, które 
stały się mottem spotkania „(…) 
ważne są tylko te dni, których jesz-
cze nie znamy”. Wszyscy przema-
wiający życzyli przechodzącemu 
na emeryturę dyrektorowi, aby był 
to dla niego czas spokoju, radości, 
beztroski i spełnienia marzeń, któ-
rych realizacja dotychczas nie była 
możliwa. 

Nie ma chyba większej radości 
jak szczęście w oczach dziecka. 
W iskrzącym spojrzeniu kryje się 
cała magia tego świata. My dorośli 
zrobimy wszystko by jak najczę-
ściej widzieć ten blask fascynacji  
u najmłodszych. 
Czerwiec już od pierwszego dnia 
upływa pod znakiem dziecka. Dla-
tego też z miłości do najmłodszych 
zrodził się pomysł „Czerwcowego 
pikniku dla dzieci” w Wyszynach. 
Organizatorami byli: sołtys wsi 
Wyszyny – Joanna Czekalska, Klub 
Sportowy „Iskra” – Janusz Stochaj, 
Krzysztof Kin oraz Wyszyński Dom 
Kultury – Honorata Struzik. Impreza 

zgromadziła ponad 80 dzieciaków! 
Punktem otwierającym piknik były 
mecze trzech grup wiekowych 
związanych z „Iskrą” - kontra mamy 
zawodników. Radości było co nie-
miara. Jak to dobrze, gdy choć raz 
można pouczać mamę i znać się 
lepiej na czymś od niej! Nikt nie 
faulował za to buziaków było sporo.
Poza tym do dyspozycji dzieci było 
wiele atrakcji zupełnie za darmo 
tj. dmuchany zamek, przejażdżka 
bryczką, malowanie twarzy. Pogoda 
wspaniale dopisała. Stoły uginały 
się od jedzenia. Nie zabrakło kiełba-
ski z grilla, ciast, ciasteczek, lodów i 
oczywiście napojów.

Uczestnicy pikniku stworzyli naj-
dłuższy pociąg w Wyszynach i przy 
dźwiękach piosenki „Jedzie pociąg 
z daleka” zaprosili wszystkich do 
wspólnej zabawy.
Kulminacyjnym punktem  imprezy 
okazało się nawadniane boisko i jaz-
da w błocie. 

O tak radosnej atmosferze mogliśmy 
tylko pomarzyć. Efekt przeszedł 
nasze najśmielsze oczekiwania. A 
umorusane, szczęśliwe buzie dzieci 
to najlepszy dowód na to, że piknik 
to strzał w 10 !

Honorata Struzik 
– instruktor GOK
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Finał konkursu zorganizowanego przez Nadleśnictwo

„Na tropach przyrody”

Budzyńscy uczniowie z sukcesami  

Laureaci  w konkursie
Organizatorem konkursu pla-
stycznego na temat „Wybranej 
organizacji pozarządowej lub 
stowarzyszenia i ich działalności” 
był Wielkopolski Instytut Rozwo-
ju Przedsiębiorczości i Edukacji 
wraz z Fundacją Rozwoju Nauki 
i Przedsiębiorczości, które reali-
zują w województwie wielkopol-
skim Projekt ,,Ośrodek Wspie-
rania Ekonomii Społecznej dla 
Subregionu Pilskiego”, w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 
Należałoby dodać, że jest to trzeci w 
tym roku szkolnym konkurs organi-
zowany przez tą instytucję. Konkurs 
adresowany był do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych.

Laureaci: II miejsce Adrian Bartol 
kl. VI b (w nagrodę otrzymał tablet); 
III miejsce Kacper Barczak kl.VI a 
(w nagrodę otrzymał smartfona); 
V miejsce Wojciech Brychczyński 
kl. VI b (w nagrodę otrzymał dysk 
przenośny); X miejsce Marta Kru-
świcka kl.IV a ((w nagrodę otrzy-
mała dysk przenośny). 
Wyróżnienia (uczniowie otrzymali 
pendrivy): Emilia Staszewska k. V 
a, Mikołaj Brychczyński kl. VI b, 
Jagoda Polak kl. VI b, Zuzanna Si-
mińska kl. V a. 
Nagrody wręczono uczniom pod-
czas festynu promującego Ekono-
mię Społeczną na terenie powiatu 
chodzieskiego, który odbył się w 
Stróżewie.

23 czerwca br. w Nadleśnictwie 
Podanin  odbył się uroczysty finał 
XIII edycji konkursu „Na tropach 
przyrody”, którego organizato-
rem  była Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Pile.  
Nagrody zostały wręczone przez 
gospodarza tej uroczystości nadle-
śniczego Jacka Kulpińskiego a także 
zaproszonych gości: Renatę  Ciołek, 
wizytator pilskiej delegatury Kura-
torium Oświaty w Poznaniu, Sła-
womira Kmiecika, zastępcę dyrek-
tora ds. gospodarki łeśnej z  RDLP 
w Pile, oraz rzecznika prasowego 
RDLP w Pile, Grażynę Wolską. W 
kategorii klas IV-VI  zwyciężył  ze-
spół uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej w Wieleniu (opiekunowie pa-
nowie  Maciej  Sosnowski  i  Ernest  

Śliwiński).  Uczennice ze Szkoły 
Podstawowej im. T. Kotarbińskie-
go  z Budzynia w składzie: Joan-
na Krajewska, Natalia Marciniak, 
Zofia Lewandowska, Małgorzata 
Polcyn, Emilia Staszewska, Zuzan-
na Simińska  zajęły drugie miejsce. 
Opiekunowie tego zespołu  to Elż-
bieta Kalkowska  i Witold Simiński. 
III miejsce zajął zespół uczniów  ze 
Szkoły Podstawowej w Zespole 
Szkół w Wapnie, który wykonywał 
prace pod kierunkiem pani Ewy Ry-
ski. 
W tej grupie wiekowej  startowało 
46 zespołów. Natomiast we wszyst-
kich grupach wiekowych, czyli 
klasy I-III, IV-VI, gimnazja i szko-
ły ponadgimnazjalne aż 117 zespo-
łów.  Dla zaproszonych uczniów i 

opiekunów zorganizowano część 
artystyczną, podczas której wystą-
pił  Zespół Trębaczy Myśliwskich 
Zespołu Szkół Leśnych w Gora-
ju pod kierunkiem Pawła Strawy. 
Dzieci i młodzież  z Młodzieżowego 
Domu Kultury z Chodzieży zapre-
zentowały swoje zdolności wokal-
ne i taneczne.  Miłą niespodzianką 

jest jeszcze dodatkowa nagroda dla 
wszystkich laureatów konkursu.  4 
września uczniowie z opiekunami 
wezmą udział w  wycieczce  do 
Kołobrzegu. Ponadto każda szkoła 
otrzymała na pamiątkę  drzewa li-
ściaste i iglaste, które zostaną posa-
dzone wokół szkoły.

Od 11 do 13 czerwca w Warszawie 
odbywał się finał Ogólnopolskiego 
Konkursu Historycznego im. ma-
jora Marka Gajewskiego „Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego 
w latach 1939 – 1945. Polski czyn 
zbrojny w okresie II wojny świa-
towej”. 
Była to jubileuszowa XX edycja 
Konkursu, którego głównym orga-
nizatorem jest Mazowiecki Kurator 
Oświaty, a patronat sprawują mię-
dzy innymi Ministerstwo Obrony 
Narodowej i Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. W tegorocznym finale 
Konkursu uczestniczył Dominik 
Romanowski, uczeń klasy VI Szko-
ły Podstawowej im. T. Kotarbiń-
skiego w Budzyniu, który wcześniej 
zajął I miejsce w finale wojewódz-
kim w Poznaniu. W finale ogólno-
polskim Dominik potwierdził swą 
olbrzymią wiedzę historyczną i 
zaprezentował się doskonale. Zaj-
mując ostatecznie IX miejsce w 
klasyfikacji generalnej znalazł się w 
najlepszej dziesiątce młodych histo-
ryków ze szkół podstawowych całe-
go kraju. Było to najwyższe miejsce 
osiągnięte w tegorocznym finale 
przez ucznia reprezentującego woje-
wództwo wielkopolskie, zarówno w 
kategorii szkół podstawowych, jak i 
gimnazjów, a także liceów. Ucznia 

do Konkursu przygotowywał na-
uczyciel historii Dariusz Dudziak. 
Warto wspomnieć, że rok wcześniej 
inny reprezentant SP Budzyń zajął 
X miejsce w finale. Przez dwa dni 
uczestnicy Konkursu rywalizowali 
w 5 niezwykle wymagających kon-
kurencjach, które odbywały się w 
Muzeum Wojska Polskiego (ekspo-
nat muzealny, broń i barwa, geogra-
fia militarna, zabytki i obiekty histo-
ryczne, historia oręża polskiego w 
sztuce). Był też czas na zwiedzanie 
m. in twierdzy w Modlinie.
W sobotę 13 czerwca w Sali Wiel-
kiej Zamku Królewskiego odbyła 
się wspaniała gala finałowa. Szcze-
gólnym gośćmi byli kombatanci z 
Klubu Kawalerów Orderu Wojen-
nego Virtuti Militari, którzy dekoro-
wali laureatów konkursu okoliczno-
ściowymi medalami. Galę finałową 
uświetnił Reprezentacyjny Zespół 
Artystyczny Wojska Polskiego. 
Przewodniczący komisji konkurso-
wej podkreślił, że poziom uczniów, 
którzy zajęli czołowe miejsca od 1 
do 10 był bardzo wysoki. Ogółem w 
Konkursie, który organizowany jest 
dla uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół zawodowych 
oraz w Olimpiadzie dla licealistów 
wzięło udział kilkanaście tysięcy 
uczestników. 

Konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Wielki sukces Dominika 
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Biblioteka w Budzyniu w ogólnopolskim projekcie 

Odjazdowy bibliotekarz 
Przedszkole w Budzyniu - Festyn Rodzinny  

Z okazji Dnia Ojca 
W tym roku w dniu 23 czerwca za 
oknem było pochmurno i deszczo-
wo, mimo to w naszym przedszko-
lu panowała gorąca atmosfera ra-
dości i zabawy. 
Chcąc uczcić Dzień Ojca zorganizo-
waliśmy Festyn Rodzinny. Niestety 
ze względu na deszczową pogo-
dę, musiał się odbyć w salach. Po 
przywitaniu zebranych gości przez 
dyrektor Przedszkola Grażynę Przy-
byszewską, dzieci zaprosiły swoich 
tatusiów, żeby im zaśpiewać „Sto 
lat” oraz złożyć życzenia, a także 
wspólnie zatańczyć. Główną atrak-
cją tego dnia była zabawa z klauna-
mi z grupy animatorów „Zuzulki” 
z Chodzieży.  Uczestnicy pikniku 
rozwiązywali zagadki, tańczyli, bra-
li udział w rozmaitych konkuren-
cjach i zabawach sprawnościowych. 
Przedszkolaki w nagrodę dostały 
cukierki, naklejki oraz długie ba-
lony skręcane na życzenie dzieci.  
Maluchy mogły pomalować sobie 
twarz i tym sposobem, dzięki Kamili 
Ocieczek, zawitały u nas biedronki, 
motylki, pieski, spidermany, batma-
ny i wiele innych postaci. Podczas 
uroczystości był też słodki poczę-

stunek. Dużo emocji wzbudziła raca 
wystrzałowa z confetti. Z pewnością 
ten dzień na długo zostanie w naszej 
pamięci. 
Składamy szczególne podzięko-
wania dla organizatorów Festynu: 
Anny Łuszczki oraz Magdaleny 
Zawadzkiej oraz sponsorów: PA-
LEAS Jarosław Łuszczki, Mateusz 
Luberski; Firma transportowo-han-
dlowa ŁUBEX Benedykt Łuszczki; 
PPUH  KIM Kryspin Wierzbiński; 
Auto Handel –Auro Serwis Tomasz 
Nochowicz; Tomex A.J.C. – Tomex 
C; Doradztwo Rolnicze Eugeniusz 
Koczorowski; Przychodnia Zespo-
łu Lekarzy Rodzinnych Irena i Lech 
Pszczoła; Apteka pod Orłem Halina 
Pierzkała; Angora Export-Import 
Tomasz Hetmanowski; Andrzej 
Nochowicz; Z.P.H.i U. Wollherr 
s.c.; PPHU Format Robert Reisner; 
Usługi dla Rolnictwa i Leśnictwa 
Marcin Promiński;Terrazzo; Ka-
bat Spółka Jawna Kabat Andrzej, 
Kabat Tadeusz; Andrzej Polcyn; 
Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze 
Tomasz Kujawa; Lumen Jacek 
Wawrzyniak. 
Serdecznie dziękujemy! 

Serdeczne podziękowania dla
Pani Alicji Kępka, Pani Karoliny Biszof, Pani Natalii Walczak, Pani 

Anny Jaremba za ogrom pracy i serce włożone w wychowanie i 
kształcenie naszej młodzieży 

Rodzice uczniów klas trzecich

Jak najlepiej rozpocząć lato? 
Aktywnie zarówno dla ciała jak i 
umysłu! Biblioteka Publiczna w 
Budzyniu z przyjemnością włą-
czyła się w ogólnopolski projekt 
skierowany do osób związanych 
z  biblioteką.
Odjazdowy Bibliotekarz to akcja, 
w której bibliotekarze, czytelnicy 
i miłośnicy książek oraz rowe-
rów, przejeżdżając przez miasto 
lub okolicę, mogą przyjemnie i 
aktywnie spędzić wiosenne popo-
łudnie w gronie osób o podobnych 
pasjach.
Nasz rajd rozpoczął się od filii 
bibliotecznej w Wyszynach. Tam 
grupa młodzieży i dzieci wyruszy-
ła w drogę wraz z koordynatorem 
rajdu – Honoratą Struzik do Pro-
sny.  W świetlicy wiejskiej czeka-
ła już na nas pani sołtys – Halina 
Laskowska wraz z grupą uczestni-
ków, którzy w dalszą drogę ruszali 

z Odjazdowym Bibliotekarzem.
Pierwszy postój obfitował w moc 
zabaw atrakcji m.in. malowanie 
logo akcji na twarzach, tworzenie 
hasła rajdu, a także gry i zabawy 
integracyjne.
Omijając deszcz i ciemne chmu-
ry, 40 osobową grupą ruszyliśmy 
do Budzynia. Na miejscu przy-
witała nas Dyrektor Biblioteki 
– Maria Ganclerz oraz pracowni-
cy Gminnego Ośrodka Kultury. 
Gospodarze zadbali o to byśmy 
nie wyjechali do domu głodni: 
były kiełbaski, pyszna zupa oraz 
słodkości. Odjazdowi rowerzyści 
zwiedzali również Bibliotekę Pu-
bliczną. Radośni, pełni wrażeń,  z 
okrzykiem „Rowerzyści z biblio-
teki!”  na ustach wróciliśmy do 
Wyszyn. Za rok też pojedziemy! I 
będzie nas jeszcze więcej!

Honorata Struzik 
– instruktor GOK 

Podziękowania dla
Pani Agnieszki Szejner za bezpłatne udostępnienie sprzętu foto-

graficznego na bal gimnazjalistów i uroczystość zakończenia roku 
szkolnego oraz Mai Simińskiej za poświęcenie wolnego czasu i 

wykonanie pamiątkowych zdjęć 
Rodzice uczniów klas trzecich

Okiem fotoreportera  

Trwa realizacja kolejnego tegoroczne zadania drogowego, związanego 
z przebudową dróg w rejonie osiedla Zielonego i Wierzbowego w Bu-
dzyniu, tzw. „schetynówki”.  W ramach tego zadania zakończona została 
przebudowa kanalizacji deszczowej wewnątrz  osiedla Wierzbowego. W 
tej chwili trwają prace związane z kolejnym etapem tego zadania. General-
nym wykonawca zadania jest firma Ata Technik z Budzynia.  
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Z życia Koła PZW w Budzyniu

Dzień Dziecka z wędką 

Studio Piosenki przy GOK Budzyń 

Festiwalowe podróże
Z życia PZW 

Wędkarskie Grand Prix
Niedaleko Poznania w miej-
scowości Krzykosy już po raz 
XIX odbył się Festiwal Piosen-
ki Dziecięcej. Podopieczni pani 
Krystyny Świniarskiej z nowym 
repertuarem i oprawą scenicz-
ną, postanowiły bronić ubiegło-
rocznych, zdobytych laurów, a 
może i sięgnąć po te najwyższe? 
Główną nagrodą tego przeglądu 
jest puchar poznańskiego Radia 
Merkury, a przy tym też zaistnie-
nie w owej rozgłośni muzycznej. 
Nie trzeba zatem dodawać jak 
bardzo wokalistki pragnęły zna-
leźć się w pierwszej trójce. W 
najmłodszej grupie najlepsza oka-
zała się Zosia Geisler, która śpie-
wając piosenkę „Zaplątani” zajęła 
I miejsce. W średniej kategorii II 
lokata przypadła  Kamili Górnej 
za „Eurydyki tańczące”.
Studio Piosenki GOK w Budzy-
niu, pomyślnie przeszło również 
kwalifikacje do regionalnego 

konkursu „Drzwi do kariery” w 
Kaczorach. Grand Prix festiwalu 
zdobył Jakub Herfort, który na-
mawiał wszystkich by „Zaczęli 
dzień od Bacha”. Tuż za nim zna-
lazła się na II miejscu Wiktoria 
Holka z ludową piosenką „Na 
brzozowej korze”, a wyróżnienie 
wyśpiewała Wiktoria Habet.
Ostatnim przystankiem w mu-
zycznej podróży było Drezdenko. 
Po pierwszych eliminacjach, spo-
śród 90 osób wyłoniono grupę  20 
najlepszych wokalistów w 4 ka-
tegoriach. „Złotą sosnę” – Grand 
Prix festiwalu zdobył ponownie 
Jakub Herfort, a II miejsce po-
dobnie jak w Kaczorach Wikto-
ria Holka. Zwycięzcy otrzymali 
atrakcyjne nagrody tj. smartfony, 
tablety. 
Gratulujemy owocnych wystę-
pów i wyśpiewanych nagród.

Honorata Struzik 
- instruktor GOK Budzyń

W niedzielę 28 czerwca 2015 roku 
na jeziorze Strzeleckim w Cho-
dzieży rozegrano trzecie już za-
wody wędkarskie z cyklu Grand 
Prix.  
Pomimo wahań pogody ryby brały, 
a niebo, choć pochmurne, tym ra-
zem poskąpiło deszczu.  
Po trzygodzinnej rywalizacji w mi-
łej i koleżeńskiej atmosferze przy-
stąpiono do ważenia ryb.
A oto wyniki w kategorii seniorów:
1. kol. Marcin Sokołowski - 4000 
pkt.
2. kol. Rafał Zagórski - 3300 pkt.
3. kol. Krzysztof Pauszek - 2820 pkt.
W kategorii „emeryt-rencista” wyni-
ki przedstawiały się następująco: 
1. kol. Kazimierz Pauszek - 3420 
pkt.
2. kol. Zenon Kozłowski - 2740 pkt.

3. kol. Jan Miziołek - 2100 pkt.  
Po dotychczas rozegranych zawo-
dach wchodzących do klasyfikacji 
Grand Prix klasyfikacja wygląda 
następująco – prowadzi kol. Rafał 
Zagórski (3 pkt.), na drugim miej-
scu znajduje się kol. Damian Ku-
charski (4 pkt.), na trzecim miejscu, 
z 6 punktami, znajduje się trzech 
kolegów: Marcin Sokołowski, Łu-
kasz Miziołek, Krzysztof Pauszek. 
W klasyfikacji kategorii „emeryt-
rencista” pierwsza trójka to koledzy: 
Kazimierz Pauszek (2 pkt.), Jan Mi-
ziołek (3 pkt.), Zenon Kozłowski (4 
pkt.)  
Do rozegrania pozostały jeszcze 
dwa starty w ramach rozgrywek 
Grand Prix, tak więc klasyfikacja 
końcowa może ulec zmianie.  

Wzorem lat ubiegłych koło PZW 
w Budzyniu zorganizowało zawo-
dy wędkarskie z okazji Międzyna-
rodowego  Dnia Dziecka. Zostały 
one rozegrane dnia 30 maja 2015 
roku na jeziorze  Zbyszewice.
Warunki atmosferyczne nie sprzy-
jały  młodych wędkarzom, silny 
wiatr i pochmurne niebo nie wróży-
ły udanych połowów. A jednak do 
rywalizacji, mimo pogody, stanęło 
dziewiętnaścioro uczestników.  
W kategorii dziewcząt od 12 lat 
najlepsze okazały się: 
1. Natalia Stepczyńska - 260 g
2. Natalia Rudzka - 200 g
W kategorii chłopców do 12 lat 
czołowe miejsca zajęli:
1. Jakub Sokołowski - 740 g
2. Seweryn Gancke - 
620 g
3. Oliwie Droszcz - 200 
gram 
W kategorii dziewcząt 
od 12 do 16 lat zwycię-
żyła Weronika Rudz-
ka – 160 g.
W kategorii chłopców 
od 12 do 16 lat najlepsi 
okazali się:
 1. Sławomir Głowacki 
- 180 g
2. Adam Witt - 140 g. 

Po zawodach odbyło się wręczanie 
upominków i wspólny  posiłek przy 
ognisku.
Zarząd koła PZW w Budzyniu 
składa serdeczne podziękowania 
wszystkim darczyńcom, którzy 
wsparli naszą inicjatywę. A oto oni: 
Okręg Nadnotecki PZW w Pile, 
Urząd Gminy Budzyń, Bank Spół-
dzielczy w Chodzieży oddział w 
Budzyniu, a także firmom Kabat, 
Komfort Jan Kubacki, Ata -Technik 
Gramowscy, oraz Aptece Św.Wita w 
Rogoźnie. 
Składamy także serdeczne podzię-
kowania osobom, które bezpośred-
nio brały udział w przygotowaniu i 
pomocy przy organizacji zawodów.   

Zarząd Koła PZW w Budzyniu 

Serdeczne podziękowania dla
Pani dyrektor Teresy Krótkiej, Pani dyrektor Kingi Buszkiewicz, Pani 

dyrektor Wandy Kempińskiej oraz całego Grona Pedagogicznego,
za trudy u starania przekazywania wiedzy oraz dbanie o bardzo 

dobre warunki do nauki i rozwoju
Rodzice i uczniowie
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Moda na bieganie  

XVI Uliczny Bieg Budników
W sobotę, 30 maja, z okazji Dni 
Budzynia odbył się XVI Uliczny 
Bieg Budników, na starcie któ-
rego stanęło ponad 140 zawod-
ników. 
Punktualnie o godzinie 14.00 dzie-
ci z przedszkola stanęły na starcie 
na ulicy Łokietka tuż przy Banku 
Spółdzielczym i ruszyły w stronę 
Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie 
do przebiegnięcia miały 350 me-
trów, dzieci ruszyły zwartą grupą, 
a wraz z nimi na chodnikach to-
warzyszyli im rozemocjonowani 
rodzice. Pierwszy do mety do-
biegł Krzysztof Jaskuski, a wśród 
dziewczynek Nikola Kasperczak. 
Następnie, na tej samej trasie, po-
biegły dzieci z klas I i II, pierwszy 
do mety dobiegł Bartek Krawiec, a 
wśród dziewczynek Julia Wlazło. 
Kolejne biegi, to biegi dla dzieci 
z  klas III i IV, zawodnicy starto-
wali ze skrzyżowania ulic Bugaje 
i Strażacka, gdzie do przebiegnię-
cia było 750 metrów, przez ulice 
Bugaje, Dworcową i Łokietka 
do Gminnego Ośrodka Kultury. 
Zwyciężył Kacper Żydek, a wśród 
dziewczynek zwyciężyła Weroni-
ka Anastaziak. 
Ostatnia grupa ze szkół podstawo-
wych to dzieci z klas V i VI. Start 
odbył się ze skrzyżowania ulic Ło-
kietka i Bugaje, gdzie zawodnicy 
biegli ulicą Bugaje, Dworcową i 
Łokietka do Gminnego Ośrodka 
Kultury na dystansie 800 metrów. 
Pierwsza do mety dobiegła Wik-
toria Gruszczyńska deklasując 
wszystkich, wśród chłopców zwy-
ciężył Adam Simiński. 
O godzinie 15.00 rozpoczął się 
Bieg Główny na starcie którego 
stanęło 24 zawodników. Zawodni-
cy mieli do przebiegnięcia 4 kilo-
metry. Wystartowali z placu przed 
Gminnym Ośrodkiem Kultury w 
stronę ulicy Rogozińskiej dalej na 
Rynkową, gdzie grupa zaczęła się 
rozciągać, na prowadzenie wysu-
nął się ubiegłoroczny zwycięzca 
Damian Tupaj z Zacharzyna. Z uli-
cy Rynkowej zawodnicy skręcali 
w ulicę Dworcową i do Łokietka 
w stronę Gminnego Ośrodka Kul-
tury. Zawodnicy musieli przebie-
gnąć trzy pętle, w końcówce bie-
gu czołowi biegacze zdublowali 
część zawodników . Pierwszy na 
metę wbiegł Damian Tupaj z Za-

charzyna z czasem 12.08, tym 
samym pobił rekord trasy z 2013 
roku który wynosił 12.22, dru-
gi na mecie był Michał Zeldorf 
ze Śmieszkowa, trzeci Bartosz 
Makowiecki z Dziewokulcza. 
Wśród kobiet zwyciężyła Danuta 
Odor z Prosny, druga była Anna 
Czerwińska z Budzynia, a trzecia 
Agnieszka Staszewska również 
z Budzynia. W tym biegu wy-
odrębniona została kategoria dla 
gimnazjalistów, wśród dziewczyn 
zwyciężyła Karolina Szymano-
wicz, druga była Wiktoria Zieliń-
ska, wśród chłopców Arek Ciba z 
Bukowca, drugi był Adrian Fryska 
z Budzynia i trzeci Kamil Gościń-
ski również z Budzynia. Wszyscy 
zawodnicy otrzymali medale, a 
pierwsze zwycięskie trójki otrzy-
mały puchary i nagrody, które 
wręczyli: wójt Marcin Sokołow-
ski, przewodniczący Rady Gminy 
Zenon Nowicki, przedstawiciel 
operatora elektrowni wiatrowych 
EDP Renewables, oraz dyrektor 
Szkoły Podstawowej Stanisław 
Krumplewski - utytułowany i nie-
gdyś znakomity lekkoatleta. 
Trasę w całości zabezpieczali po-
licjanci z Ogniwa Ruchu Drogo-
wego Policji w Chodzieży oraz 
Sekcja Ruch Drogowego i Ratow-
nictwa Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Budzynia pod dowództwem 
asp. szt. Michała Gapińskiego, za 
co organizatorzy serdecznie dzię-
kują.
Organizatorem XVI Biegu Bud-
ników było Budzyńskie Towa-
rzystwo Sportowe, a nad całością 
czuwał Komitet  Organizacyj-
ny: Justyna Urbańska, Jarosław 
Urbański, Janusz Szozda, Roman 
Ostradecki,  Andrzej Łukaszew-
ski, Waldemar Tomczak, Rafał 
Sroka, Janusz Marcinkowski, 
Jarosław Dajczak,  Ania Czer-
wińska, Maciej Czerwiński, Piotr 
Ślęzak.
Serdeczne podziękowania dla 
sponsorów XVI Ulicznego Biegu 
Budników: Gmina Budzyń, ATA 
Technik Gramowscy, Tomex – 
AJC Czesław Tomczyk, Tomex 
– T Tadeusz Tomczyk, Zakład 
Metalowy Roman Hoffmann, 
Alladyn Małgorzata i Konrad Bu-
kowscy, EDP Renewables opera-
tor elektrowni wiatrowych. 

Klasyfikacja Generalna XVI Ulicznego 
Biegu Budników 30.05.2015 - dystans 4 km

1.Damian Tupaj         1996 Dziki Mustang Zacharzyn 12.08
2. Michał Zelsdorf        1989 Śmieszkowo    12.40
3. Bartosz Makowiecki  1997 Dziewoklucz/ BTS Budzyń 12.58
4. Kamil Jędrzejewski   1995 Chodzież                  13.13
5. Marek Repliński         1976 BTS Budzyń  13.22

Kategoria wiekowa – dzieci przedszkole, 
dystans 350 metrów, chłopcy:

1. Krzysztof Jakulski 49,6
2. Nikodem Zieliński 53.8
3. Michał Cabel  54.1

Dziewczęta:
1. Nikola Kasperczak 59.6
2. Zofia Kostecka  1.03
3. Hanna Kasperczak 1.04

Kategoria wiekowa: uczniowie szkół podstawowych, 
klasy I i II, dystans 350 metrów, chłopcy:

1. Bartek Krawiec  58.6
2. Mikołaj Pytel  58.9
3. Wojciech Antkowiak 59.2

Dziewczęta:
1. Julia Wlazło  62.6
2. Emilia Janiszewska 65.4
3. Eliza Cybulska  69.1

Kategoria wiekowa: uczniowie szkół podstawowych, 
klasy III i IV, dystans 750 metrów, chłopcy:

1. Kacper Żydek  2.38
2. Dominik Tupaj  2.40
3. Szymon Geisler  2.42

Dziewczęta:
1. Weronika Anastaziak 2.44
2. Martyna Gąsior  2.46
3. Edyta Gruszczyńska  2.54

Kategoria wiekowa: uczniowie szkół podstawowych, 
klasy V i VI, dystans 800 metrów, chłopcy:

1. Adam Simiński  3.06
2. Adrian Banach  3.08
3. Filip Dworniczak 3.11

Dziewczęta:
1. Wiktoria Gruszczyńska  3.01
2. Julia Marchlewicz 3.05
3. Martyna Kalkowska 3.20



ROZMAITOŚCI
Muzeum Motoryzacji stało się faktem

Wielkie otwarcie!

Jeden z projektów realizowanych 
w naszej szkole w ramach „Tygo-
dnia projektów” nosił nazwę „Lo-
kalny rynek pracy moim rynkiem 
pracy”. 
Projekt edukacyjny  z zakresu do-
radztwa zawodowego w gimna-
zjum to innowacyjne spojrzenie na 
kreowanie przyszłości zawodowej 
młodych ludzi poprzez  włączanie 
w tę ideę lokalnego  rynku pracy. W 
okresie od 15 do 19 czerwca ucznio-
wie w ramach spotkań z przedsta-
wicielami różnych profesji oraz 
wycieczek zawodoznawczych zapo-
znali specyfikę lokalnego rynku pra-
cy, zdobyli wiedzę o możliwościach  
awansu zawodowego w danej firmie 
oraz konfrontowali swoje wyobra-
żenie o pracy w danym zawodzie.
Grupa projektowa licząca 22 osoby 
z klasy I d oraz II c wraz z opieku-

Gimnazjum - w ramach „Tygodnia projektów” 

Lokalny rynek pracy 
moim rykiem pracy

nami podczas „Tygodnia Projek-
tów” odwiedziła kilka firm oraz 
instytucji, w tym firmę Ata - Tech-
nik,  Hotel Habenda, Urząd Gmi-
ny, Urząd Pocztowy, Stację Paliw 
Lotos, Restaurację La Siesta, Salę 
Bankietową Platinum, Motel. W 
tym miejscu pragniemy podzięko-
wać wszystkim właścicielom firm, 
władzom samorządowym, urzęd-
nikom oraz pracownikom za to, 
że umożliwili nam poznanie kulis 
wykonywanych przez nich zawo-
dów i czynności zawodowych. 
Jednak projekt nasz nie ograniczał 
się tylko do spotkań i wycieczek. 
Uczniowie musieli pisać sprawoz-
dania z danego dnia projektowego, 
tworzyć prezentację multimedial-
ną, wyszukać wiele branż, jakie 
funkcjonują na lokalnym rynku 
pracy Budzynia, oraz wykonywać 

czynności charakterystyczne dla 
poznanych zawodów np. zamel-
dować się w hotelu czy wysłać 
przesyłkę. 
Idea wiodąca projektu opierała 
się na kreatywności i dążeniu do 
zmian w efekcie których autor, 
wraz ze swoimi uczniami dopra-
cowuje się „nowych jakości”, 
buduje własne doświadczenie, co 
pozwala mu w przyszłości dosko-
nalić i wprowadzać w życie nowe 
pomysły. 
Bez wątpienia nauka jest ważna, 
jednak projekt edukacyjny po-
zwalał  naszym wychowankom 

również kształtować i rozwijać 
szeroko rozumiane i bardzo ważne 
kompetencje społeczne. Ucznio-
wie kształtowali pod czujnym 
okiem opiekunów komunikację 
interpersonalną, otwartość, szacu-
nek do innych, konstruowanie py-
tań, umiejętność pracy w grupach, 
kreatywność, empatię, krytykę, ale 
konstruktywną. Wymienione ele-
menty są bardzo ważnymi czynni-
kami  dającymi naszym uczniom 
ogromną szansę na to, by za kilka 
lat mogli wejść na rynek pracy. 

Opiekunowie projektu: Żaneta 
Puweł i Małgorzata Jeska

W Kąkolewicach, na terenie 
budynków firmy Komfort Jana 
Kubackiego, 19 czerwca uro-
czyście zostało otwarte Mu-
zeum Motoryzacji. Ta placówka 
to efekt realizacji wizji, którą 
właściciel firmy Komfort wy-
marzył sobie od lat. 
Projekt od początku zakładał, że 
dotyczyć będzie wyłącznie po-
jazdów silnikowych krajowej 
produkcji - począwszy od mo-

torowerów przez skutery, mo-
tocykle, samochody osobowe, 
ciężarowe aż po ciężki sprzęt rol-
niczy. Znaczny udział w zbiorach 
ma sprzęt pożarniczy. Wielkim 
wsparciem dla pomysłodawcy 
było zaproszenie do współpracy 
Wojciecha Burzyńskiego, świet-
nego organizatora, twórcy Izby 
Muzealnej w Margoninie, Woj-
ciecha Burzyńskiego. 
W spotkaniu udział wzięło wielu 

gości, wśród nich władze samo-
rządowe powiatu ze starostą Ju-
lianem Hermaszczukiem, także 
władze samorządowe naszej gmi-
ny z wójtem Marcinem Sokołow-
skim, a także wielu innych gości. 
Warto dodać, niektórzy z gości 
nie przejechali z pustymi rękami 
wzbogacając ekspozycję o nowe 
eksponaty.
Na magazyn wystawowy sprzę-
tu motoryzacyjnego produkcji 
krajowej w Kąkolewicach składa 
się obecnie przeszklony pawi-
lon o powierzchni 700 metrów 
kwadratowych, w którym można 
podziwiać m. in stare Warszawy, 
popularne ongiś Syrenki, wózki 
akumulatorowe, motocykle, sku-

tery, motorowery, a także wypo-
sażenie i sprzęt strażacki. Część 
najcięższych maszyn rolniczych 
eksponowana jest na zewnątrz.  
Część oficjalną uświetnił występ 
kapeli „Kombinatorzy” z satyry-
kiem Mieczysławem Górą, która 
z tej okazji dedykowała właści-
cielowi specjalny utwór.
Placówka jest ogólnodostępna dla 
wszystkich i to nieodpłatnie. W 
dni powszednie muzeum otwarte 
będzie do godz. 15, natomiast w 
soboty i w niedziele - od 13 do 
godz. 19. Wszelkie wizyty proszę 
uzgadniać z opiekunem placówki 
Wojciechem Burzyńskim pod nr 
telefonu 697 363 998. 
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