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Z okazji 
nadchodzących 

Świąt Wielkanocnych 
wielu radosnych i ciepłych chwil spędzonych przy 

rodzinnym stole oraz pomyślności składają 
Przewodniczący Rady Gminy Zenon Nowicki 
oraz Wójt Gminy Budzyń Marcin Sokołowski

Jak ten czas leci – to już pią-
ty raz panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich działającego w No-
wym Brzeźnie i Koła Gospodyń 
Wiejskich działającego w Gra-
bówce świętowały razem Dzień 
Kobiet. Spotkanie odbyło się w 
Restauracji „Retro” w Budzyniu.  

Panie razem 
świętowały 
Dzień Kobiet  

więcej na stronie 11

Przedszkole Wyszyny

Śniadanie Wielkanocne  
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Gmina Budzyń 

Zebrania w sołectwach 
Gmina Budzyń 

Utwardzanie dróg  

Rozstrzygnięty został przetarg 
na kolejne przedsięwzięcie dro-
gowe, w którym  przebudowana 
zostanie droga gminna położna w 
Budzyniu (kierunek Nowe Budy 
obok starego tartaku). 
Inwestycja ta będzie prowadzona w 
ramach Programu Rozwoju Gmin-
nej i Powiatowej Infrastruktury Dro-
gowej na lata 2016 - 2019. Gmina 
pozyskała na ten środki finansowe 
z tego programu w wysokości 50 
procent kosztów kwalifikowalnych 
zadania. To kolejne zadanie, na  któ-
re nasza Gmina pozyskała środki 
zewnętrzne, znajdując się na liście 
rankingowej projektów zakwalifiko-
wanych do realizacji w roku 2016. 
Warto wspomnieć, że nasza Gmina 
znalazła się w gronie 10 beneficjen-
tów tego programu w gronie gmin, 

Zgodnie z przyjętym harmono-
gramem, w okresie od 22 lutego 
do 17 marca bieżącego roku, od-
były się zebrania we wszystkich 
sołectwach w Gminie Budzyń. 
W czasie zebrań sołtysi w imieniu 
własnym oraz Rad Sołeckich zło-
żyli sprawozdania z działalności 
poszczególnych sołectw za 2015 
rok. We wszystkich sołectwach 
sprawozdania te zostały przyjęte 
bez uwag. Została również złożo-

na informacja Wójta Gminy Bu-
dzyń  o wykonaniu zadań gospo-
darczych w gminie w 2015 roku, 
oraz zostały przedstawione zada-
nia do wykonania na 2016 rok. W 
niektórych sołectwach w spotka-
niach uczestniczyli dzielnicowi 
Komisariatu Policji w Margoni-
nie. Głównym temat poruszanym 
przez dzielnicowych były sprawy 
związane z bezpieczeństwem.   

Na 22 marca zwołano posiedze-
nie komisji rozwoju gospodar-
czego i finansów Rady Gminy, w 
czasie której radni omówili pro-
jekty uchwał, które następnie 
zostaną przekazane pod obrady 
sesji Rady Gminy zaplanowa-
nej na 30 marca 2016. 

Jak co roku, po ustąpieniu zimy, 
na terenie dróg wiejskich na te-
renie naszej gminy rozpoczęły się 
prace związane z profilowaniem i 
utwardzaniem dróg dojazdowych 
do pól i posesji. 
Zakres prac wynika z harmono-
gramu ustalonego z sołtysami po-
szczególnych wsi, a środki na ten 
cel pochodzą z budżetu Gminy i 
funduszów soleckich. W tym roku, 
w czasie tych prac, do utwardzania 
nawierzchni zostanie wykorzystany 
materiał pochodzący z akcji prze-
kruszania betonowych materiałów 
budowlanych w ilości ponad 3000 
ton. Prace te zakończą się w drugim 
kwartale bieżącego roku. Generalnie 
poprawi to jakość dróg na terenach 
wiejskich. Ponieważ planowane są 

w perspektywie tego roku oraz na-
stępnych kolejne inwestycje z tego 
zakresu, dlatego nadal będą potrzeb-
ne spore ilości kruszywa betonowe-
go. W związku z tym apelujemy do 
wszystkich mieszkańców gminy, 
którzy dysponują materiałami roz-
biórkowymi (cegły, beton itp.), lub 
planują prace z tego zakresu,  by 
zgłaszali ten fakt do Urzędu Gminy 
(pokój numer 7), lub do Gminnego 
Zakładu Kanalizacji i Wodociągów, 
który bezpośrednio zarządza skła-
dowiskiem. Po umówieniu terminu 
wywozu posiadany gruz można bę-
dzie bezpłatnie składować w wyzna-
czonym miejscu (plac położony za 
nieczynnym obecnie składowiskiem 
odpadów komunalnych Budzyń Łu-
cjanowo). 

Kolejna inwestycja na terenie naszej gminy 

Mamy dofinansowanie!  
spośród  blisko 100 złożonych wnio-
sków. 
Wykonawcą zadanie jest konsor-
cjum PUH Redon Andrzej Tru-
dziński oraz Redon Nakło sp. o. o. 
z Nakła. Konsorcjum to zostało wy-
łonione spośród 9 złożonych ofert. 
Partnerem i udziałowcem finanso-
wym w tym projekcie jest także Po-
wiat Chodzieski. Wartość zadania to 
prawie 370 złotych. W ramach zada-
nia wykonana zostanie przebudowa 
blisko 1 kilometra drogi, polegająca 
na wzmocnienia jej konstrukcji i 
ułożenia dwóch warstw nawierzchni 
z masy bitumicznej. W ramach za-
dania wykonane zostaną także przy-
drożne rowy i przepusty. Planowane 
zakończenie prac to trzeci kwartał 
bieżącego roku. 

Przygotowania do obrad kolejnej sesji

Z prac komisji Rady Gminy  
Wszystkie przedłożone projekty 
uchwał uzyskały akceptację ko-
misji. Treść uchwał przekażemy 
czytelnikom Informatora w ko-
lejnym wydaniu miesięcznika, w 
artykule omawiającym przebieg 
wspomnianej sesji. 

Okiem fotoreportera 

Przygotowania do wiosny 

Przyszła wiosna, a to dobry moment, by zacząć sadzić kwiaty. Rynek i 
wiele klombów na terenie Budzynia (jak ten na zdjęciu, obok Urzędu 
Gminy), zostały już obsadzone kwiatami. Święta będą kolorowe! 

Z okazji 
Świąt Wielkanocnych 
mieszkańcom Gminy 

Budzyń najserdeczniejsze 
życzenia  zdrowia i wszelkiej 

pomyślności składa 
Przewodniczący Rady 

Powiatu Chodzieskiego 
Piotr Jankowski



3

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Budzyń, dnia 23 marca 2016 r.

I N F O R M A C J A
o okresowej ocenie jakości wody na terenie Gminy Budzyń

Działając w oparciu o art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 ze zm.) Wójt Gminy Budzyń 
informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W dniach 10.12.2015 r. oraz 12.01.2016 r. Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Chodzieży przeprowadził badania wody w 
wodociągach publicznych w Budzyniu, Prośnie i Dziewokluczu. 
W wyniku kontroli stwierdzono przydatność wody do spożycia 
w zakresie badanych parametrów tj. odczynu pH, przewodności 
elektrycznej właściwej w temperaturze 250 C, manganu, żelaza, 

mętności, barwy, zapachu, smaku, jonu amonowego, liczby bakte-
rii grupy coli i liczby bakterii Escherichia coli.

 Wójt Gminy Budzyń
/-/ Marcin Sokołowski 

U C H W A Ł A   Nr  XIV / 101 / 2016
RADY   GMINY  BUDZYŃ

z dnia 01 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Na podstawie art. 7 ust. 1  pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy               z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1515, ze zmianami) art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o 
gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz. 236, ze zmianami) 
oraz art. 24 ust. 1, 3 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 
2015 r. poz. 139)
Rada Gminy Budzyń  u c h w a l a , co następuje :

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 stycznia 2016 r. Gminnego 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu, Rada Gminy Budzyń 
zatwierdza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków na terenie Gminy Budzyń : 
1) Taryfy dla pobierających wodę wynoszą :
     a/ wykorzystywana na cele bytowe gospodarstw domowych
         za 1 m³ - 2,49 zł.  netto, plus należny podatek VAT,
     b/ wykorzystywana na pozostałe cele
         za 1 m³ - 3,99 zł.  netto, plus należny podatek VAT,
     c/ opłata stała dla odbiorców wody uzależniona  od średnicy      
         wodomierza:
        - wodomierz 15-20 mm          –  3,00 zł netto miesięcznie, 
          plus należny podatek VAT,
        - wodomierz 25mm          –  17,00 z. netto miesięcznie, 
          plus należny podatek VAT,
        - wodomierz 32-40 mm    –  50,00 zł netto miesięcznie, 
          plus należny podatek VAT,
        - wodomierz 50 mm          – 60,00 zł netto miesięcznie, 
          plus należny podatek VAT,
        - wodomierz 65-80 mm     – 70,00 zł netto miesięcznie, 
          plus należny podatek VAT,
        - wodomierz 100-125 mm – 85,00 zł netto miesięcznie, 
          plus należny podatek VAT,
      - wodomierz 150 mm  – 100,00 zł netto miesięcznie, 
         plus należny podatek VAT,
        - wodomierz zespolony 80/32*25*20 – 100,00 zł netto 
          miesięcznie, plus należny podatek VAT,
        - wodomierz zespolony 100/32*52*20 – 125,00 zł netto 
          miesięcznie, plus należny podatek VAT,       
        - wodomierz zespolony 150/40*32*25*20 – 150,00 zł 
          netto miesięcznie, plus należny podatek VAT,
2/ Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków wynoszą :
     a/ za ścieki socjalno – bytowe
         za 1 m³ -  4,05 zł.  netto, plus należny podatek VAT,
     b/ za ścieki od pozostałych odbiorców
         za 1 m³ -  4,60 zł. netto, plus należny podatek VAT.
     2. Taryfy, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki Nr 1 i 2 
do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Taryfy obowiązują w okresie od 15 kwietnia 2016 r. do                                  
14 kwietnia 2017 r.
   2. Taryfy podlegają ogłoszeniu w „Informatorze Samorządowym Gmi-
ny Budzyń” i na tablicach ogłoszeń  w sołectwach, w terminie 7 dni od 
dnia podjęcia niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń oraz Kie-
rownikowi Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu.
§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/32/2015  Rady Gminy Budzyń z dnia 
26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą 
od dnia 15 kwietnia 2016 r. 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Wójt Gminy Budzyń ogłosił I publiczny przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż prawa własności nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest:
Nieruchomość o powierzchni 0,1220 ha położona w Budzyniu przy ul. 
Rynkowej składająca się z dwóch działek ewidencyjnych oznaczonych w 
rejestrze gruntów jako: nr 937/3 o powierzchni 0,0546 ha oraz nr 937/5 o 
powierzchni 0,0674 ha.  
Nieruchomość stanowi własność Gminy Budzyń i zapisana jest w księ-
dze wieczystej Nr PO1B/00042993/3. 
Nieruchomość położona jest na zapleczu istniejącej zabudowy usługo-
wej. Dla nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Budzyń nieruchomość znajduje 
się  w terenach zabudowanych. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100.000,00 złotych netto   
Wadium – 10.000,00 złotych 
Do ceny sprzedaży nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu będzie 
doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016 r. o godz. 1000 w Urzędzie 
Gminy w Budzyniu przy ul. Lipowej nr 6, pokój nr 1.    
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej 
wysokości w pieniądzu na konto Gminy Budzyń Nr 26 8945 0002 2600 
0101 2000 0070 Bank Spółdzielczy Chodzież Oddział Budzyń najpóź-
niej do dnia 22 kwietnia 2016 r. z dopiskiem „przetarg na nieruchomość 
(dz. nr 937/3 i 937/5) w Budzyniu”.
Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła usta-
lić jej wpływ na konto Gminy Budzyń w podanym wyżej terminie.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny.
Powyższe ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzę-
dzie Gminy Budzyń, sołectwa Budzyń, opublikowane na stronie interne-
towej urzędu, w BIP oraz w prasie lokalnej. 
Dodatkowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu 
można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Budzyniu (pokój nr 7)  lub 
telefonicznie 67 2843 370 wew. 28, jak również na stronie internetowej 
www.budzyn.pl.  
Budzyń, dnia 22 marca 2016 r.  
                                                                             Wójt Gminy Budzyń

/-/ Marcin Sokołowski
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Wójt Gminy Budzyń 
informuje, że dnia 21 marca 2016 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Budzyń przy ul. Lipowej nr 6
na tablicy ogłoszeń wywieszono wykaz nieruchomości

przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej dotychczasowemu dzierżawcy.

  Wójt Gminy Budzyń
    /-/ Marcin Sokołowski

Zdrowych, radosnych Świąt Wielkiej Nocy, 
przepełnionych wiarą i nadzieją, upływających w miłości i 

serdeczności ze strony rodziny i przyjaciół
życzy

Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego  i Radna Powiatu 
Barbara Ksycka

Najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych, radosnych i spokoj-
nych Świąt Wielkiej Nocy, 
smacznego jajka, mokrego 
dyngusa, 
a także odpoczynku 
w rodzinnym gronie 
wszystkim strażakom 
i ich rodzinom 
życzy 
Komendant Gminny 
Ludwik Soloch

We wtorek, 8 marca br. mło-
dzież budzyńskiego gimnazjum 
wystąpiła gościnie w Dziennym 
Domu Pomocy Społecznej w 
Budzyniu, gdzie świętowano 
Dzień Kobiet. 
Na spotkaniu podopiecznych i 
pracowników DPS-u o dobry na-
strój zadbali członkowie Szkolne-
go Kabaretu „Co NieCo”, którzy 
specjalnie na tę okazję przygoto-
wali program artystyczny, skła-

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Występ kabaretu „Co NieCo”   
dający się z wierszy, piosenek, 
anegdot i skeczy poświęconych 
oczywiście kobietom. Wiele z 
tych humorystyczno - artystycz-
nych strof wywołało szczery 
uśmiech na twarzach zebranych - 
zwłaszcza życzenia, które miały-
by się ziścić w tym wyjątkowym 
dla kobiet dniu. Młodzi kabare-
towi artyści zostali nagrodzeni 
zasłużonymi brawami, podzięko-
waniami i słodkim upominkiem.

Uczniowe odwiedzili „Księżycowy Jar”

Wycieczka do rezerwatu

Marzec to miesiąc, w którym 
można obserwować budzącą się 
do życia wiosnę. Dlatego też, jak 
co roku, grupa budzyńskich gim-
nazjalistów udała się na wyprawę 
do Rezerwatu „Śnieżycowy Jar” 
w Nadleśnictwie Łopuchówko 
koło Murowanej Gośliny. 
Dla uczniów wycieczka ta była 
swoistą nagrodą od dyrektor Gim-
nazjum, Kingi Buszkiewicz, za 
wzorową postawę i 100-procentową 
frekwencję w I semestrze tego roku 
szkolnego nauki. 
Grupa uczniów spotkała się z leśni-
czym Janem Andrzejczykiem, który 
opowiedział o historii powstania 
rezerwatu oraz o gatunkach wystę-
pujących na jego obszarze. Wczesna 
wiosna to okres, kiedy kwitnie śnie-
życa wiosenna – roślina chroniona, 
która rośnie głównie w górach, a na 
nizinach występuje bardzo rzadko. 
Uczniowie z przejęciem i zaintere-
sowaniem obserwowali przepiękne 
kobierce tych wiosennych kwiatków. 
„Śnieżycowy Jar” to rezerwat przy-
rody założony już w 1975r. dla 
ochrony stanowiska śnieżycy wio-

sennej. Śnieżyca pięknie się tu roz-
wija. Rośnie masowo w runie zespo-
łu grądu niskiego, występującego na 
brzegach strumienia płynącego w 
dość stromym jarze. W Polsce ro-
śnie głównie w Sudetach i Karpa-
tach szczególnie obficie w Biesz-
czadach, na wysokości 530-1180m 
npm. Jako roślina typowo reglowa 
poza terenami górskimi występuje 
rzadko, tylko na Nizinie Śląskiej i w 
Wielkopolsce. To właśnie koło Po-
znania powstał rezerwat „Śnieżyco-
wy Jar”, gdzie można obserwować 
tę roślinę w jej naturalnym środowi-
sku. Zastanawiające jest jak roślina 
ta znalazła się w naszym rejonie. 
Przypuszczalnie śnieżyce zostały tu 
posadzone przez człowieka w koń-
cu XIX wieku. Roślina objęta jest w 
Polsce ochroną gatunkową. Jest na-
rażona na wyginięcie z powodu ma-
sowego zrywania. Zagrożone są tak-
że jej siedliska z powodu niszczenia 
nadrzecznych łęgów podczas regu-
lacji rzek. Śnieżycowy Jar wywarł 
na młodzieży niezwykłe wrażenie. 
Takie niezwykłe i krótkotrwałe zja-
wisko po prostu trzeba zobaczyć.
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Gminny Ośrodek Kultury  

Festiwal Poezji Śpiewanej   

W piątek, 18 marca br. ucznio-
wie Gimnazjum im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Budzy-
niu wzięli udział w I Festiwalu 
Poezji Śpiewanej, który odbył 
się w Gminnym Domu Kultu-
ry. Inicjatywa zorganizowania 
takiego konkursu wyszła od 
wicedyrektor Wandy Kempiń-
skiej, która we współpracy z 
dyrektor Biblioteki Publicznej 
Marią Ganclerz zajęły się jego 
przygotowaniem i przeprowa-
dzeniem. 
Uroczystość została podzielona 
na dwie części: pierwsza - kon-
kursowa i druga, w której gościn-
nie wystąpił Tomasz Górkiewicz 
(muzyk, kompozytor, wokalista 
i gitarzysta), przybliżając mło-
dzieży wybrane wiersze znanych 
poetów we własnej aranżacji. W 
konkursie wzięli udział: wszy-
scy uczniowie klasy II d, Joan-
na Bucholc, Julia Kędzierska, 
Aleksandra Kin, Jakub Ganclerz 

oraz Anna Krawczyk. Uczestnicy 
festiwalu zmierzyli się z bardzo 
trudnym repertuarem. Nie za-
brakło utworów m.in. Edwarda 
Stachury, Starego Dobrego Mał-
żeństwa, czy Marka Grechuty Z 
całą pewnością było to dla nich 
ogromne wyzwanie i nowe do-
świadczenie. Jak powiedział Od-
isseas Elitis, poezja jest drugą 
twarzą duszy, ale nie każdy ją 
przecież lubi i rozumie. Mimo 
to, gimnazjaliści wrażliwi na 
piękno poezji pokonali tremę i… 
zaśpiewali. Jury, którego prze-
wodniczącym był właśnie To-
masz Górkiewicz, zdecydowało, 
że wszyscy uczestnicy zasłużyli 
na nagrody ufundowane przez 
dyrektor Biblioteki Publicznej 
Marię Ganclerz. 
Mamy nadzieję, że Festiwal Po-
ezji Śpiewanej na stałe wejdzie w 
kalendarz kulturalnych imprez, a 
grono uczestników będzie się 
stale powiększać. 

Jak ten czas leci – to już pia-
ty raz panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich działającego w No-
wym Brzeźnie i Koła Gospo-
dyń Wiejskich działającego w 
Grabówce świętowały razem 
Dzień Kobiet. 

Spotkanie odbyło się w Restaura-
cji „Retro” w Budzyniu. Przywi-
tała nas przewodnicząca KGW z 
Nowego Brzeźna, Urszula Bigos.  
Następnie odbył się krotki występ 
Jakuba Herforta, który był niespo-
dzianką od przewodniczących Kół, 
pani Uli i pani Haliny. Po występie 
czekała nas następna niespodzian-
ka – sołtys Grabówka wraz z Radą 
Sołecką przybyli z życzeniami i 
słodkim upominkiem. Po tej czę-
ści oficjalnej zasiadłyśmy do suto 
zastawionych stołów. 

Członkinie GKW w Nowym Brzeźnie i Grabówce

Panie razem 
świętowały Dzień Kobiet 

Po poczęstunku brałyśmy udział 
w pokazach tańców i uczyliśmy 
się słów piosenki „Rolnik szuka 
żony”. Gdy słowa zostały opano-
wane zawitał do nas prawdziwy 
rolnik, który szukał żony. Po wy-
braniu trzech kandydatek, które 

musiały przejść test, wpadła żona 
rolnika i pogoniła całe towarzy-
stwo. Zaszczycił nas też zespół 
ABBA, który wyglądem nie od-
biegał od oryginału. 
Około godziny 23 wniesiono bar-
dzo duże torty, był to prezent od 
sołtysa i prezesa OSP z Nowego 
Brzezna. 
Czas spędzony w tak miłym gro-
nie szybko się skończył u w szam-
pańskich nastrojach wracałyśmy 
do domów, ze spotkamy się za 
rok.   
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Mistrzostwa Rejonu Pilskiego w piłce ręcznej 

Nasze dziewczęta 
zwyciężyły po raz trzeci! 
W sobotę, 19 marca, w Hali Spor-
towej Gimnazjum w Budzyniu 
odbyły się Mistrzostwa Rejonu 
Pilskiego w Piłce Ręcznej Dziew-
cząt, rozgrywane o Puchar Dyrek-
tora Gminnego Ośrodka Kultury 
w Budzyniu. 
Do Budzynia przyjechali mistrzowie 
swoich powiatów oraz dwa zespoły z 
powiatu chodzieskiego. Do rywali-
zacji przystąpiły szkoły gimnazjalne 
z: Złotowa, Piły, Czarnkowa, Wą-
growca, Szamocina oraz Budzynia. 
Turniej podzielony był na dwie czę-
ści: fazę grupową oraz finałową, 
którą zakończył pojedynek o tytuł 
Mistrza Rejonu Pilskiego pomiędzy 
zespołami Budzynia oraz Szamoci-
na, czyli obu reprezentantów naszego 
Powiatu, który zakończył się wyni-
kiem 13:2. Goście z powiatu złotow-
skiego oraz wągrowieckiego musieli 
zadowolić się pojedynkiem o trzecie 
miejsce. Gimnazjum nr.1 z Piły oraz 
Gimnazjum Czarnków zmierzyli się 
w pojedynku o miejsca piąte i szóste.  
Klasyfikacja końcowa Mistrzostw 
Rejonu Pilskiego w roku szkolnym 
2015/ 2016 wygląda następująco:
1. Gimnazjum im. Powstańców 

Wielkopolskich w Budzyniu;
2. Zespół Szkół w Szamocinie;
3. Gimnazjum Miejskie nr. 1 Wą-
growiec;
4. Gimnazjum nr. 1 Złotów;
5. Zespół Szkół nr.1 Piła;
6. Gimnazjum Czarnków
Dziewczętom z Budzynia gra-
tuluję sukcesu i cieszę się, że 
ciężka praca na treningach 
 i turniejach towarzyskich przynosi 
efekty.
Należy wspomnieć, iż dziewczęta z 
Budzynia przygotowując się do tych 
zawodów jako UKS „Olimpijczyk” 
Budzyń, wzięły udział w Ogólnopol-
skim Turnieju Piłki Ręcznej Dziew-
cząt „Pantera” Cup w Dopiewie.  
Dziękuję wszystkim za pomoc w 
organizacji oraz przeprowadzeniu 
zawodów. Dziękuję również dy-
rektorowi budzyńskiego GOK-u za 
ufundowanie pucharów i medali.
Liczymy razem z sympatykami 
„budzyńskiej piłki ręcznej”, że 
dziewczęta zaprezentują się z jak 
najlepszej strony w zbliżających się 
Mistrzostwach Województwa Wiel-
kopolskiego.

Jarosław Dajczak 

Wesołych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka, 
szalonego i wyjątkowo mokrego Śmigusa Dyngusa 
oraz samych słonecznych i cudownych dni życzy 

Sołtys wsi Brzekiniec Ludwik Soloch. 

Prosna     

Dzień Sołtysa! 
11 marca sołtysi z gminy Bu-
dzyń świętowali swoje święto na 
Sali wiejskiej w Prośnie. 
Wśród gości były władze gminy, 
a także opiekunowie. Wieczór mi-

nął wesoło. Były konkursy i testy 
pod hasłem „co wiesz o sołtysie”. 
Sołtysi otrzymali kubki z logo 
Budzynia, dyplomy, a panie soł-
tyski kwiaty. 

Gimnazjum w Budzyniu     

Czas wyborów
18 marca 2016 roku w budzyń-
skim gimnazjum gościliśmy wielu 
przedstawicieli szkół ponadgim-
nazjalnych. 
Te liczne spotkania są gestem skie-
rowanym w stronę naszych uczniów 
klas III, by na dwa miesiące przed 
podejmowaniem wyboru szkoły, za-
wodu umożliwić im zapoznanie się  
z ofertą edukacyjną szkół z różnych 
miejscowości. W tym roku przybyli 
do nas: I Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Świętej Barbary z 
Chodzieży, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. 
Hipolita Cegielskiego z 
Chodzieży - wraz z nimi 
przedstawicielka współ-
pracującego ze szkołą 
Centrum Edukacji Za-
wodowej, przedstawi-
ciel firmy Europol oraz 
przedstawicielka firmy 
LUMAG (jest to firma 
debiutująca na edukacyj-
nym rynku), Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 
2 z Wągrowca, Zespół 
Szkół Gastronomicznych 
z Piły, Zespół Prywatnych 
Szkół Ponadgimnzjalnych 
z Chodzieży, Zespół Szkół 
Licealno- Gimnazjalnych 

z Rataj oraz Edukacja Lubasz. 
Spotkaniom tym towarzyszyła miła 
atmosfera. Nasi uczniowie otrzy-
mali ulotki reklamujące daną pla-
cówkę, mieli również możliwość 
zadawania pytań, porozmawiania z 
uczniami już uczącymi się w danej 
szkole. Pozostaje mieć nadzieję, że 
tego typu przedsięwzięcia prowa-
dzone przez szkołę ułatwią naszej 
młodzieży wybory edukacyjno-za-
wodowe.
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Powiatowy Konkurs Ortograficzny pod patronatem Rady Języka Polskiego  

„Małe Dyktando Pokutne”  w Wyszynach
10 marca 2016 r. w Szkole Pod-
stawowej w Wyszynach odbyło 
się Małe Dyktando Pokutne, kon-
kurs ortograficzny o charakterze 
międzyszkolnym i regionalnym. 
Dyktando ma znacznie szerszy 
wymiar niż wskazywałaby na to 
jego nazwa, bo ma na celu wzbo-
gacenie wiedzy uczestników z za-
kresu nie tylko języka polskiego, 
ale także kultury i historii Polski. 
Formę konkursu ustaliliśmy w poro-
zumieniu z Panem Mieczysławem 
Grabianowskim, Dyrektorem Gabi-
netu Prezesa PAN – który jest jed-
nym z pomysłodawców tego kon-
kursu oraz księdzem Proboszczem 
Bogdanem Spychajem,  a ponieważ 
odbywa się w czasie Rekolekcji 
Wielkopostnych ma charakter po-
kutny.
Jednocześnie nawiązuje do obcho-
dzonego pod koniec lutego Między-
narodowego Dnia Języka Ojczystego 
i wpisuje się w kampanię „Ojczysty 
dodaj do ulubionych”. 
Honorowy patronat nad naszym 
przedsięwzięciem  objęła Rada Ję-
zyka Polskiego przy prezydium Pol-
skiej Akademii Nauk. Organizujemy 
konkurs Małe Dyktando Pokutne po 
raz pierwszy i liczymy, że wpisze 
się on na stałe w kalendarz naszych 
spotkań. W tym roku do dyktanda 
przystąpiło 23 uczniów z ośmiu szkół 
podstawowych powiatu chodzieskie-
go. Zaproszenie do konkursu przyjęli 
również przedstawiciele władz samo-
rządowych, władz duchownych, in-
stytucji państwowych, którzy swoją 
obecnością uświetnili i dodali splen-
doru naszemu konkursowi.

Zorganizowanie konkurs „Małe 
Dyktando Pokutne” nie byłoby moż-
liwe bez pomocy osób i instytucji, 
które nas wsparły. Pragniemy zatem 
podziękować: panu Mieczysławo-
wi Grabianowskiemu  za inspirację 
i wszelką pomoc merytoryczną, 
panu Marcinowi Sokołow-
skiemu, Wójtowi Gminy Bu-
dzyń za ufundowanie nagród, 
panu Przemysławowi Majrza-
kowi, Wójtowi Gminy Wągro-
wiec za ufundowanie nagród, 
panu Nadleśniczemu Nadleśnictwa 
Sarbia Maciejowi Strawie za ufun-
dowanie nagród oraz poczęstunek, 
firmie Agro – Danmis  z Bukowca 
za ufundowanie nagród.
Dziękujemy również członkom Sto-
warzyszenia Razem Możemy Wię-
cej działającym przy Szkole Pod-
stawowej im. Mikołaja Kopernika 
w Wyszynach, Domowi Kultury w 
Wyszynach, Przedszkolu Samorzą-
dowemu im Koziołka Matołka w 
Wyszynach, Rodzicom, którzy włą-
czyli się w przygotowania, wszyst-
kim nauczycielom oraz pracowni-
kom szkoły za pomoc w organizacji, 
przygotowanie i przeprowadzenie 
konkursu.
W dyktandzie wzięło udział 23 
uczniów z 8 szkół podstawowych 
powiatu chodzieskiego oraz zapro-
szeni goście:
- Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii 
Konopnickiej w Szamocinie – pani 
Iwona Kowalska; 
- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich w Ra-
dwankach – pan Marek Cyran; 
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w 

Budzyniu – pan Dariusz Dudziak;  
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia 
– pan Maciej Strawa; 
- Przewodniczący Rady Powiatu – 
pan Piotr Jankowski; 
- Dyrektor Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Stóżewie – pan 
Piotr Jankowski; 
- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Lipinach – pani Ja-
nina Szlufarska – Kłosek; 
- Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN – 
pan Mieczysław Grabianowski; 
- Nadleśnictwo Podanin – Pani Ma-
rzena Kryza; 
- Dyrektor Banku Spółdzielczego w 
Budzyniu – pani Barbara Ksycka; 
- Proboszcz parafii Wyszyny – ks. 
Bogdan Spychaj; 
- Marcin Przybyła – prezes Stowa-
rzyszenia przy Szkole Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Wyszy-
nach „Razem Możemy Więcej”; 
- Łukasz Markowski – wiceprezes 
Stowarzyszenia przy Szkole Pod-
stawowej im. Mikołaja Kopernika 
w Wyszynach „Razem Możemy 
Więcej”; 
- Sekretarz Powiatu – Jadwiga 
Skrzypacz – Kopaszewska; 
- Leśniczy Tomasz Sikora; 

- Komendant Powiatowej Stra-
ży Pożarnej w Chodzieży – pan 
Przemysław Skonieczny. 

*   *  *
Zwycięzcy Powiatowego Kon-
kursu Ortograficznego „Małe 
Dyktando Pokutne” wśród 
uczniów klas V - VI szkół pod-
stawowych:
I miejsce – Karol Nowacki - 
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza 
Kotarbińskiego w Budzyniu;
II miejsce – Kamil Adamczyk - 
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza 
Kotarbińskiego w Budzyniu; 
III miejsce – Zuzanna Kamińska 
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. 
Powstańców Wielkopolskich w 
Chodzieży; 
IV miejsce – Mateusz Górzny - 
Szkoła Podstawowa w Radwan-
kach; 
V miejsce – Wojciech Strugała – 
Zespół Szkolno - Przedszkolny w 
Stróżewie. 
I miejsce wśród zaproszonych 
gości zajęła pani Janina Szlufar-
ska – Kłosek – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Lipinach.

Pełnych spokoju i nadziei 
Świąt Wielkanocnych z 

radosnym Alleluja!
życzy 

Sołtys wsi Budzyń 
Maria Jabłońska 

i Rada Sołecka 
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Z wizytą w budzyńskim Gimnazjum

Otwarte drzwi 

Kółko teatralne w budzyńskim Gimnazjum 

„Oskar i Pani Róża” - prawdziwe aktorskie wyzwanie 

Zdrowych, Pogodnych Świąt 
Wielkanocnych, 

przepełnionych wiarą, nadzieją i 
miłością. Radosnego, wiosennego 

nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie 

rodziny i wśród przyjaciół 
oraz wesołego „Alleluja”

życzy
Sołtys i Rada Sołecka wsi 

Wyszyny 

10 marca br. uczniowie szóstych 
klas Szkoły Podstawowej w Bu-
dzyniu gościli w budzyńskim 
gimnazjum. 
Uczniowie zapoznali się z ofer-
tą edukacyjną szkoły oraz mie-
li okazje dowiedzieć się, jakie 
działania, akcje, projekty i inne 
przedsięwzięcia podejmowane  są 
w naszym gimnazjum. Uczniowie 
spotkali się również z dyrektor 

Gimnazjum Kingą Buszkiewicz, 
która odpowiadała na pytania 
uczniów i opowiadała o walorach 
swojej placówki. Podczas wizyty 
szóstoklasiści mieli okazję także 
zwiedzić naszą szkołę, zadać py-
tania starszym kolegom i upew-
nić się jak wspaniałe jest nasze 
gimnazjum. Do zobaczenia we 
wrześniu!

W poniedziałek, 29 lutego 2016 
r. uczniowie z kółka teatralne-
go wystawili w auli gimnazjum 
spektakl „Oskar i Pani Róża”, 
na podstawie książki E. E. 
Schmitta. 
W roli tytułowego Oskara, 
chłopca umierającego w szpita-
lu na raka, wcielił się Mateusz 
Hoehle, Panią Różę zagrała Jo-
anna Bucholc. 
„Oskar i Pani Róża” nie jest typo-
wym przedstawieniem dla dzieci. 
Nie jest to lekka i łatwa sztuka, nie 
ma w niej szczęśliwego zakoń-
czenia. Porusza niezwykle trudny 
temat, jakim jest śmierć dziecka. 
Oskar umiera i nikt oprócz cioci 
Róży nie ma odwagi, aby mu o 
tym powiedzieć. Chłopiec ma żal 
do rodziców, że nie potrafią z nim 
rozmawiać, odwiedzają go tylko 
w niedzielę, że unikają tematu 
końca, który przecież nieuchron-

nie się zbliża. Ciocia Róża jest 
wolontariuszką w szpitalu i opie-
kuje się odchodzącym chłopcem. 
Pomiędzy nimi wytwarza się nie-
zwykła więź. Kobieta proponuje 
Oskarowi, aby swoje niewypo-
wiedziane myśli przelewał na pa-
pier w formie listów do Boga, by 
„nie ciążyły, nie paraliżowały go, 
nie zatruwały od wewnątrz”.
Oskar i Pani Róża to nie tylko 
opowieść o wierze, wartości ży-
cia, przemijaniu, ale również o 
miłości, wzajemnej szczerości 
i uczciwości. Sztuka stanowiła 
duże wyzwanie dla młodych akto-
rów. Jak zagrać małego, ale zaraz 
niezwykle dojrzałego chłopca? 
Jak przezwyciężyć strach przed 
publicznością, która przecież nas 
oceni? Jak być wiarygodnym… 
Wszyscy aktorzy spisali się na 
medal! Szczególnie role Oskara 
i Róży wymagały ogromnego za-

angażowania. Zarówno Mateusz, 
jak i Joasia wywiązali się z tego 
zadania celująco – byli po prostu 
wzruszający… O oprawę mu-
zyczną zadbali Czarek Kempiń-
ski, który grał na perkusji i Dawid 
Przybyszewski grający na gitarze. 
Nastrojową piosenkę tematycznie 
odpowiadającą sztuce, zaśpiewała 
Wiktoria Habet. Temat cierpienia, 
umierania jest trudny do prze-
kazania młodzieży – co więcej - 
myślę, że w naszej kulturze jest to 

temat tabu, nie potrafimy rozma-
wiać o śmierci: „Zapominamy, że 
życie jest kruche, delikatne, że nie 
trwa wiecznie. Zachowujemy się 
tak, jakbyśmy byli nieśmiertelni.”
Absolutna cisza podczas spekta-
klu, gorące brawa, ciepłe słowa i 
uśmiech aktorów to dla mnie naj-
piękniejsza nagroda. Moi kochani 
jeszcze raz bardzo Wam dziękuje!

Opiekun teatru szkolnego
Edyta Kaźmierska

Wszystkim mieszkańcom 
wsi Grabówka 

Życzymy, aby te święta 
Wielkanocne przyniosły 

wiosenną radość, 
a także pogodę ducha i 

nadzieję
Sołtys i Rada Sołecka 

wsi Grabówka 
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Szkolne eliminacje

Powiatowy Konkurs
Recytatorski

Artystyczne projekty zachwyciły

„Stop hejtowi”
Szkoła, jako jeden z nadrzędnych 
celów swojego działania, stawia 
zadanie wykształcenie człowieka 
wszechstronnego, któremu należy 
stworzyć warunki do wielopłasz-
czyznowego rozwoju jego zain-
teresowań i uzdolnień. Zgodnie z 
tak pojętym założeniem do zadań 
szkoły należy m. in. rozbudzanie i 
rozwijanie wrażliwości estetycznej i 
moralnej dziecka oraz jego indywi-
dualnych zdolności twórczych. 
Kształtowanie takich cech wśród 
młodzieży niejednokrotnie pokrywa-
ją się z celami prowadzonych zajęć 
artystycznych, na których uczniowie 
wyrabiają w sobie wiele pozytywnych 
postaw, uczą się zachowań społecznie 
akceptowanych. Sami potrafią sko-
rygować swoje błędy, uczą się eks-
presyjnego wyrażania myśli i uczuć. 
Również uczniowie klasy IIIc, pod 
opieką Karoliny Małofiej, podjęli się 
wyzwania realizacji projektu arty-
stycznego „Reklam-akcja”. 
Młodzież projektowała reklamy oraz 
kampanie społeczne, poruszające czę-
sto ważne tematy czy problemy spo-
łeczne. Dwoje uczniów tejże klasy: 
Magdalena Parzybut oraz Mateusz 
Hoehle, szczególnie zachwyciło kole-
gów jak i nauczyciela prowadzącego. 
Trzecioklasiści stworzyli kampanię 
wychodzącą naprzeciw cyberprzemo-
cy oraz przemocy słownej w ogóle, 
zatytułowaną : „Stop H8, Start Love
.”(hejt - od ang. „hate”; nienawidzić, 
nienawiść, nieuzasadniona niczym 
obraza). W realizacji swojego projek-
tu uczniowie zaangażowali liczną gru-
pę przyjaciół i znajomych, stawiając 
ich przed obiektywem aparatu - jako 
ofiary przemocy słownej. Magda i 
Mateusz w prosty sposób przedstawili 
brutalne realia, które skrywają się za 
„niewinnym” internetowym hejtem. 
Zmuszając odbiorcę do bezpośred-
niego kontaktu wzrokowego ze swo-
ją „ofiarą”, wymusili w ten sposób 
u niego współodczuwanie jej bólu. 
Pomysł, polegający na stworzeniu 
poklatkowego filmu z kilkudziesięciu 
czarno-białych serii zdjęć, przedsta-
wiających przeciętnego odbiorcę hej-
tu - nastolatka, który „dźwiga” obelgę 
i unosi wzrok, dał bardzo ciekawy i 
przejmujący efekt. Prostota i dobit-
ność projektu celnie uderzają w czułe 
struny odbiorcy, a tym samym dają 
zamierzony skutek -  skłaniają go do 

chwili refleksji i zastanowienia. Spo-
łeczność budzyńskiego gimnazjum 
jest dumna z tak kreatywnej i zdolnej 
młodzieży, dlatego postanowiliśmy 
podzielić się ich twórczością. 
Projekt „STOP H8, START LOVE 
– razem przeciw mowie nienawiści” 
można obejrzeć na portal Yuotu-
be https://www.youtube.com/wat-
ch?v=yu_g7lDuRU4

W piątek, 04 marca 2016 odbyły się szkolne eliminacje 
do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego, nad któ-
rymi czuwała  komisja w składzie: Jolanta Białachow-
ska, Wanda Kempińska, Zofia Wieczorek.
Panie polonistki oceniały uczestników pod względem: 
znajomości tekstu, wyboru wiersza, dykcji oraz, co naj-
ważniejsze, własnej interpretacji. Rękawice rzucone przez 
polonistki podniosło sześcioro uczniów, którzy zdołali  
stanąć na wysokości zadania.
Konkurs odbył się na drugiej godzinie lekcyjnej w sali 104 
w nad wyraz przyjemnej i spokojnej atmosferze, chociaż 
uczniowie byli podenerwowani, to  jednak zdołali wy-
wrzeć pozytywne wrażenie na komisji.
Pierwsze miejsce, ex aequo, zajęli: Wiktoria Habet (kl. III 
b), Mateusz Hoehle (kl. III c), Emilia Niemiro (kl. III b).  
Drugie miejsce zajęła Dominika Prech (kl. I a), a trzecie 
miejsce Magdalena Bruszyńska (kl. III b).  
Wyróżnienie otrzymała Natalia Jaworska (kl. I c). 
Naszą szkołę na konkursie powiatowym  reprezentować 
będą: Wiktoria Habet, Mateusz Hoehle, Emilia Niemiro 
oraz Dominika Prech. Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy. 

Spokojnych i wiosennych 
Świąt Wielkanocnych  

oraz wszelkiej radości i pomyślności wszystkim 
mieszkańcom gminy Budzyń 

składa 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

w Budzyniu Marek Bocheński



10

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

G
M
IN
A MIESIĘCZNIK

BUDZYŃ
BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

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

Niespełna kilka dni przed  inten-
sywnymi spotkaniami  z przed-
stawicielami szkół ponadgimna-
zjalnych przedstawicieli Cechu 
Rzemiosł Różnych z Chodzieży 
odwiedzili budzyńskie Gimna-
zjum.  
Z inicjatywy Starosty chodzieskie-
go Juliana Hermaszczuka oraz Ce-
chu Rzemiosł Różnych ze Starszym 
Cechu Edmundem Kaczmarkiem 
na czele, zrodził się pomysł, aby 
przybliżyć uczniom klas III sylwet-
ki zawodów rzemieślniczych. Wraz 
z tymi przedstawicielami przybył 
do nas wiceprezes Wielkopolskiej 
Izby Rzemieślniczej, Karol Pufal.
Celem spotkania było nie tylko za-
sygnalizowanie młodzieży, że ist-
nieje taka instytucja jak  Cech, czyli 
samo zaprezentowanie 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. To również próba zwrócenia 
uwagi na fakt, że właściwie nie ma 
w Polsce osób, które mogą nam za-
gwarantować na jakie zawody czy 
profesje będzie popyt na przestrzeni 
10 czy 20 lat. Specjaliści zajmujący 
się prognozowaniem rynku pracy 
mogą co najwyżej wskazać pewne 
założenia w odniesieniu do kilku 
lat. I to jest ten argument, który 
powinien do uczniów szczególnie 
trafić. A zarazem wzbudzić w nich 
poczucie tego, jak ważne jest, aby 
w całym swoim życiu zawodowym 
być aktywnym zawodowo.  
Opiekę nad uczniami sprawowali 
ich wychowawcy, którzy w tym 

szczególnym dla nich czasie bar-
dzo ich wspierają.  Niezależnie od 
tego jaką drogę edukacyjno-zawo-
dową postanowią wybrać, to musi 
być przemyślana i dojrzała decy-
zja. Każdy uczeń naszej szkoły ma 
zapewniony dostęp do informacji 
zawodoznawczych. Jest to jeden z 
priorytetów  poradnictwa edukacyj-
no-zawodowego naszej placówki.  
Bardzo wymowny okazał się film 
edukacyjny obrazujący pracę w kil-
kudziesięciu zawodach rzemieślni-
czych, który w jasny i precyzyjny 
sposób wskazał jakie umiejętności 
i predyspozycje są niezbędne, by 
dobrze dany zawód wykonywać. 
Jednocześnie podkreślał ich waż-
ność i wartość na współczesnym 
rynku pracy. Uczniowie po spotka-
niu sami przyznali, że zmieniło się 
ich myślenie na temat niektórych 
zawodów. Starszy Cechu, Edmund 
Kaczmarek, podczas spotkania 
wskazał kilka usług Cechu, m.in. 
reprezentowanie członków wobec 
organów administracji i samorzą-
dów lokalnych; nadzór nad prze-
biegiem przygotowania zawodo-
wego 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, obejrzeć 
foldery obrazujące różne zawody, 
zdobyć niezbędne informacje.  
Mam nadzieję, że tego typu 
przedsięwzięcia pomogą naszym 
uczniom w podejmowaniu decyzji 
oraz planowaniu swojej przeszłości 
edukacyjnej oraz zawodowej. 

Szkolny doradca zawodowy

Gimnazjum w Budzyniu

Wizyta przedstawicieli 
Cechu Rzemiosł Różnych

Organizator - Gimnazjum w Skórzewie

Olimpiada Matematyczno
- Informatyczna
Uczniowie Gimnazjum Publicz-
nego w Budzyniu wzięli udział 
w Gimnazjalnej Olimpiadzie 
Matematyczno -  Informatycz-
nej „GOMI”, której organi-
zatorem  jest Gimnazjum im. 
Ignacego Jana Paderewskiego 
w Skórzewie.
W konkursie wzięło udział czter-
dzieści szkół  z naszego woje-
wództwa. „GOMI” składał  się z 
etapów: szkolnego i międzyszkol-
nego i odbywał się w trzech ka-
tegoriach wiekowych: kategoria 
I - uczniowie klas I, kategoria II 
- uczniowie klas II, kategoria III - 
uczniowie klas III. Merytorycznie 
GOMI obejmował wiedzę i umie-
jętności zawarte w podstawie 
programowej kształcenia ogólne-
go z matematyki i informatyki w 
gimnazjum, poszerzone o zadania 
logiczne.15 lutego w etapie szkol-

nym wzięło udział 37 uczniów 
naszego gimnazjum. W kategorii 
pierwszej najlepsi okazali się We-
stphal Maciej, Prech Dominika, 
Walczak Jakub. W kategorii dru-
giej najlepsze wyniki osiągnęli 
Nowacki Wiktor, Marut Patryk, 
Zielińska Wiktoria, a w katego-
rii trzeciej Kozłowski Grzegorz, 
Ajchsztet Olaf oraz Bruszyńska 
Magdalena.Trzeciego marca naj-
lepsze trójki w poszczególnych 
kategoriach zmierzyły się w fina-
le Olimpiady Matematyczno – In-
formatycznej „GOMI”.  
Opiekunami szkolnymi olimpia-
dy były Marlena Oko-Kowalczyk 
oraz Katarzyna Pawlak. Dnia 31 
marca zostaną ogłoszone wyni-
ki „GOMI” w Gimnazjum im. 
Ignacego Jana Paderewskiego w 
Skórzewie. Trzymamy kciuki za 
naszych uczestników.
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Po raz trzeci w Wągrowcu

Konkurs Języków Obcych

Z okazji zbliżającej się 
Wielkanocy – świąt zadumy 
i nadziei – życzę Wszystkim 
Mieszkańcom Prosny pogody 

i radości z rodzinnych 
spotkań, obfitości smaków na 
stole oraz dużo wiosennego 

optymizmu.Sołtys wsi 
Halina Laskowska

16 marca dwunastka utalentowa-
nych językowo uczniów Gimna-
zjum im. Powstańców Wielkopol-
skich w Budzyniu wzięła udział w 
III Powiatowym Konkursie Języ-
ków Obcych w Wągrowcu.  
Gimnazjaliści rozwiązując testy 
musieli wykazać się dużą wiedzą, 
a także znajomością słownictwa i 
gramatyki wybranych języków. Po 
podliczeniu wyników okazało się, że 
uczniowie budzyńskiego gimnazjum 
zajęli najwyższe miejsca niemal we 
wszystkich konkursach językowych. 

Pierwsze miejsce w Konkursie Języ-
ka Niemieckiego zajęła - Michalina 
Nowak (kl. IIIb), drugie miejsce - 
Wiktoria Zielińska (kl. IIc).  W Kon-
kursie Języka Angielskiego drugie 
miejsce zajął Piotr Galon (kl. Ib). 
Ogromny sukces uczniowie naszego 
Gimnazjum odnotowali w Konkur-
sie Języka Rosyjskiego. Zwycięży-
ła Patrycja Sobczak (kl IIIc) przed 
Amandą Krawiec (kl. IIIc). Trzecim 
miejscem w tym konkursie podzieli-
ły się: Joanna Bucholc i Małgorzata 
Sempołowicz.

5 marca br. odbył się trzeci, 
ostatni etap Wojewódzkiego 
Konkursu Matematycznego dla 
uczniów gimnazjów wojewódz-
twa wielkopolskiego. Budzyń-
skie gimnazjum reprezentował 
uczeń klasy IIA – Wiktor No-
wacki. 
Po raz kolejny  udowodnił, że 
godnie nosi swe imię (łac. Victor 
– zwycięzca) – został laureatem 
tego konkursu. Ponadto znalazł 
się w grupie „najlepszych z naj-
lepszych” uzyskując maksymal-
ną liczbę punktów, czyli 50! W 
etapie wojewódzkim konkursu 
uczestniczyło 112 uczniów, ale 
tylko 17 z nich może pochwalić 
się takim wspaniałym rezultatem. 
Należy podkreślić, że Wiktor  jest 
uczniem klasy drugiej i musiał, ze 
swoją nauczycielką matematyki 
panią Gabrielą Piotrowicz, wcze-
śniej zrealizować cały obowiązu-
jący w gimnazjum materiał z tego 
przedmiotu. Połączenie talentu i 
solidnej pracy zaowocowało tak 
wspaniałymi efektami. Nagrodą 

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

Kolejny sukces Wiktora

dla Wiktora będzie zwolnienie z 
kolejnej części (tym razem mate-
matycznej) egzaminu gimnazjal-
nego w klasie trzeciej (po sukce-
sach w konkursie z fizyki będzie 
również zwolniony z części przy-
rodniczej).
Mamy nadzieję, że osiągnięcia 
Wiktora zmotywują także innych 
uczniów do wytężonej pracy i w 
przyszłości będziemy cieszyć się 
kolejnymi sukcesami budzyń-
skich gimnazjalistów.

Przedszkole Wyszyny

Śniadanie Wielkanocne  
Święta wielkanocne to czas, kiedy 
każdy człowiek zamyśla się nad 
istotą życia. Jest to jednocześnie 
czas radosnego oczekiwania na 
Zmartwychwstałego Chrystusa. 
W przedszkolu w Wyszynach dzieci 
wraz z paniami zorganizowały uro-
czyste śniadanie. Pani Karolina Sell 
przygotowała krótką inscenizację 
o tematyce świątecznej, do której 
zaprosiła dzieci i rodziców. Potem 

było śniadanie na pięknie nakry-
tych stołach, które było ozdobione 
dekoracjami wykonanymi przez 
dzieci. Jednak największe emocje 
wzbudzała niepewność, czy odwie-
dzi nas Zajączek wielkanocny. Jak 
można się domyślić gość się zjawił 
i zostawił dla przedszkolaków ko-
szyczki ze słodyczami. Radości nie 
było końca. 

Z okazji Świąt Wielkanocnych  
najserdeczniejsze życzenia:  
zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej 
pomyślności składa 
Sołtys Sołectwa Bukowiec 
Wacław Pasch wraz 
z Radą Sołecką
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Niezwykły konkurs w budzyńskim Gimnazjum 

Dzień Baby Wielkanocnej

W ten szczególny dzień, czyli Międzynarodowy Dzień Kobiet, Kino Mewa 
w Budzyniu, Avon oraz Tupperware zaprosiło wszystkie mieszkanki naszej 
gminy na świętowanie. Na zaproszenie odpowiedziała spora grupa kobiet, 
które zaplanowały spędzenie tego dnia w szczególny sposób.  Można było 
zapoznać się z ofertą kosmetyków firmy Avon oraz wyposażenia kuchni 
firmy Tupperware, porównać cechy produktów i dokonać wyboru. Na 
pewno magnesem, które przyciągnął wiele kobiet, był seans znakomitej 

Szczególny seans

Dzień Kobiet w Kinie Mewa

polskiej komedii pt. „7 rzeczy których nie wiecie o facetach”. Sala kinowa 
była wypełniona niemal do ostatniego miejsca zajęte.   

Konkurs „Najpiękniejszą i naj-
smaczniejszą Babę Wielkanoc-
ną”  powstał w Gimnazjum w 
Budzyniu z inicjatywy nauczy-
cielki, Alicji Kępki. Spotkał się 
duzym odzewem wśród uczniów, 
w tym roku na stołach pojawiło 
się aż 25 babek. 
W konkursie na „Najpiękniejszą i 
najsmaczniejszą Babę Wielkanoc-
ną” zwyciężyli:
I miejsce –  Magdalena Bruszyń-
ska  - kl. III B  
II miejsce – Wojciech Rezner – kl. 
I B
III miejsce –  Patryk Grochowalski 
– kl. I A
Nagrodę Dyrektora Szkoły – na-

groda specjalna otrzymał Cyprian 
Kozłowski -  kl. I B.
Nadmienić należy, że uczniowie 
wykazali się bardzo wysokim 
poziomem sztuki cukierniczej, 
jeszcze wyższym niż w ubiegłym 
roku. Wszystkie babki były prze-
pięknie udekorowane, bardzo 
smaczne, a zwycięska BABKA 
– bezkonkurencyjna, pychotka, 
zniknęła z talerza po 10 minutach. 
Dziękujemy wszystkim uczniom, 
którzy wzięli udział w konkursie, 
przygotowując tym samym tak 
znakomity poczęstunek dla gości, 
którzy odwiedzili nasze gimna-
zjum.
kl. I A – Patryk Grochowalski, 

kl. I B – Sandra Kędziora, Cyprian 
Kozłowski, Wojciech Rezner
kl. I C – Sara Poloczek, Adam 
Ławniczak
kl. I D – Adrian Bartol, Maciej 
Westphal
kl. II A – Joanna Bucholc, Hubert 

Krzykawski, Angelika Ludowicz
kl. II B – Przemysław Kryger, 
Klaudia Szczurek
kl. II C – Wiktoria Zielińska
kl. II D – Jakub Kaźmierczak
kl. III A – Maria Wojciechowska
kl. III B – Magdalena Bruszyńska, 
Kacper Chudy, Patryk Gruszczyń-
ski, Mateusz Kabat
kl. III C – Karolina Kruger, Mag-
dalena Parzybut, Magdalena Po-
słuszna, Dawid Wasil


