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Szkoła Podstawowa w Wyszynach  

 Uroczystość nadania imienia
 i przekazanie sztandaru

Olszynki w Budzyniu - uroczyste oddanie do użytku  

Plac zabaw już cieszy dzieci!

1 czerwca, w Dzień Dziecka, w obecności wielu zaproszonych gości, a 
przede wszystkim z udziałem dzieci, został uroczyście oddany do użytku  
nowo wybudowany plac zabaw na Olszynkach w Budzyniu.   

więcej na stronie 10

Trampkarze „Kłosa” Budzyń

Rozgrywki na półmetku

więcej na stronie 11

DNI BUDZYNIA 03.06 – 04.06 2016

 Sobota
10:00 – VI Paraspartakiada Seniorów (Szkoła 
Podstawowa)
10:00 – Zawody Wędkarskie z okazji Dnia 
Dziecka (jez. Zbyszewice, wyjazd Gimbusem o 
godz. 8:00 plac przed GOK)
13:30 – Mały Bieg Budników (plac przed GOK)
*bieg dla przedszkolaków
*bieg dla szkół podstawowych
14:30 – XVII Uliczny Bieg Budnikow
15:30 – 19:00 – prezentacje artystyczne (plac 
przed GOK), Sołecki Dzień Dziecka „Nasi Mali 
Artyści”, Gimnazjum, Chór Złoty Liść, Jan Boys, 
zespół BUSLIK (Białoruś), zespół TOLIJA, kapela 
„Kombinatorzy”, soliści ze Studia Piosenki GOK
16:00 - mecz piłki nożnej Kłos Budzyń – Orzeł 
Pęckowo (stadion sportowy Budzyń)
20:00 – 21:30 – koncert KRZYSZTOFA 
KRAWCZYKA
22:00 – zabawa taneczna

 Piątek
16:00 - „Smakowicie pod 
budzyńskim wiatrakiem” 
(degustacja potraw 
regionalnych)
Plac przed GOK
19:00 - Koncert zespołu 
A.M.
20:00 - Koncert zespołu 
WEEKEND
22:00 - DJ HAZEL
23:00 – 1:00 - dyskoteka 
TomiiGraj
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Inwestycje na terenie gminy 

Modernizacja dróg

XVI Sesja Rady Gminy Budzyń

Absolutorium dla wójta 
Z życia Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Budzyń

Zmiany we władzach OSP 

Nazwa OSP Prezes                             Naczelnik  
Budzyń  Sell Paweł                      Gapiński Michał
Brzekiniec Soloch Ludwik               Należyty Czesław
Dziewoklucz Pytel Jan                         Kowalski Tomasz
Nowe Brzeźno  Bigos Ryszard                Wala Dariusz
Podstolice Wierzbiński Stanisław   Nawrot Marcin
Prosna  Polcyn Alfred         Myszkowski Witold
Sokołowo Budz. Antoniewicz Szczepan     Rozpłochowski Ryszard
Wyszyny  Kryger Krzysztof           Laskowski Grzegorz 

20 maja 2016 r. odbył się zjazd 
gminny Związku Ochotniczej 
Straży Pożarnej, w czasie które-
go wybrano na najbliższą 5-letnią 
kadencję nowy skład Zarządu. 
Prezesem Zarządu Oddziału Gmin-
nego Związku OSP został druh 
Stanisław Wierzbiński, pierwszym 
wiceprezesem druh Jerzy   Koszny, 
drugim wiceprezesem druh Tomasz 
Kowalski. Skarbnikiem został druh 
Zenon Nowicki, sekretarzem druh 
Szczepan Antoniewicz. Członkami 
Zarządu zostali wybrani druhowie: 
Piotr Fryska, Krzysztof Kryger, 
Bogdan Paszkiewicz, Marcin So-
kołowski. Nowym Komendantem  
Gminnym został druh Michał Ga-
piński.    
W obradach strażaków uczestniczyli 

zaproszeni goście: przewodniczący 
Rady Powiatu Piotr Jankowski, wójt 
Gminy Budzyń Marcin Sokołowski, 
a także komendant Powiatowej Stra-
ży Pożarnej Przemysław Skoniecz-
ny. Goście na ręce dotychczasowe-
go przewodniczącego gminnej OSP 
Alfreda Polcyna oraz komendanta 
gminnego Ludwika Solocha (który 
pełnił swoją funkcję od 1989 roku), 
złożyli serdeczne podziękowania za 
wieloletnią pracę na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej na terenie gminy 
i powiatu. Wręczono im także oko-
licznościowe dyplomy i upominki. 
Nowemu zarządowi życzono suk-
cesów w okresie kadencji i dobrej 
współpracy z władzami gminy, po-
wiatu, a także Państwowej Straży 
Pożarnej. 

Zostały także wybrane nowe władze w jednostkach Ochotniczych Stra-
żach Pożarnych na terenie gminy Budzyń  na lata 2016 – 2021.

W piątek, 6 maja 2016 roku w 
sali obrad Gminnego Ośrodku 
Kultury w Budzyniu odbyła się 
XVI Sesja Rady Gminy Budzyń. 
Sesja ta była podzielona na dwie 
części – w pierwszej z nich radni 
podjęli szereg uchwał, w drugiej 
debatowali nad udzieleniem abso-
lutorium dla Wójta Gminy. 
W części roboczej radni podjęli, 
między innymi, uchwałę zmienia-
jącą budżet na rok 2016, w kolejnej 
uchwale radni wyrazili zgodę na 
zaciągnięcie pożyczki w wysokości 
do 500 tysięcy złotych na zadanie 
pod nazwą „Budowa kompostowni 
osadów ściekowych oraz moder-
nizacji stacji odwadniania osadów 
na oczyszczalni ścieków w Budzy-
niu”. Cała ta inwestycja kosztować 
ma ok. 900 tysięcy złotych. 
W czasie obrad sesji wójt Gminy 
Budzyń Marcin Sokołowski poin-
formował radnych, że pierwszych 

100 wniosków złożonych w ra-
mach Programu „500 Plus” zosta-
ło tego właśnie dnia, czyli 6 maja, 
zrealizowanych. W wolnych gło-
sach i wnioskach odczytane zostało 
pismo Elżbiety Chwaliszewskiej z 
Fundacji „Przebudzone nadzieje” 
z Chodzieży. Fundacja zamierza 
uruchomić warsztaty terapii zaję-
ciowej, dostępne także dla miesz-
kańców gminy Budzyń. W swoim 
piśmie Elżbieta Chwaliszewska 
prosiła Radę Gminy Budzyń o po-
krycie części kosztów tych warszta-
tów. Po wysłuchaniu tego wniosku  
radni podjęli decyzję, że muszą ze 
sprawą zapoznać się na komisjach. 
W drugiej części obrad sesji, po 
przedstawieniu opinii z realizacji 
budżetu Regionalnej Izby Obra-
chunkowej oraz komisji rewizyjnej, 
radni jednogłośnie udzielili wójto-
wi Marcinowi Sokołowskiemu ab-
solutorium.          

W II kwartale br. odbył się prze-
targ na przebudowę kolejnych 
odcinków dróg na terenie sołectw. 
Prace będą wykonywane na te-
renie wsi Wyszyny (dwa odcinki, 
w sumie dł. 1 km), na terenie wsi 
Nowe Brzeźno (odcinek 0,5 kilo-
metrów), oraz na terenie sołectwa 
Kąkolewice (odcinek 140 metrów). 
Zaplanowane do przebudowy drogi 
otrzymają nową nawierzchnię bitu-
miczną,  odwodnienie w postaci ro-
wów, a także utwardzone zjazdy na 
pola. W przetargu nieograniczonym 
na wykonanie tego zadania uczest-
niczyły 4 firmy, najkorzystniejszą 
ofertę złożyło konsorcjum Bimex 
SP. z o.o. spółka komandytowa z 
Rogoźna i firma Pol-Dróg Draw-
sko Pomorskie. Wartość zadania to 
w sumie ponad 650 tysięcy złotych. 
Na to zadanie gmina otrzymała ze 
środków Województwa Wielkopol-
skiego dofinansowanie w wysokości 
102,5 tysiąca złotych. Zakończenie 
prac planowane jest się do końca III 
kwartału bieżącego roku. 
W innym przetargu wyłoniono wy-
konawcę na modernizację kolejnych 
odcinków dróg gminnych. Tym 

razem zadanie składa się z dwóch 
części. Pierwsza z nich to moderni-
zacja dróg osiedlowych na osiedlu 
wielorodzinnym (osiedle popege-
erowskie w Wyszynach). W tym 
roku zaplanowano pierwszy etap 
tego zadania. Następny będzie reali-
zowany w roku przyszłym. Zakres 
tegorocznych prac obejmuje prze-
budowę drogi wewnątrz osiedla na 
odcinku ok. 0,5 km, drogi, parkingi 
oraz chodniki otrzymają nową na-
wierzchnię z kostki brukowej i beto-
nowej, a także odwodnienie. 
Kolejnym zadaniem które będzie 
zrealizowane w ramach tej umowy 
będzie budowa nowego parkingu 
przed przyszłą siedzibą Urzędu 
Gminy, który wyznaczono na te-
renie po byłym korcie. Parking ten 
będzie liczył ok. 80  miejsc parkin-
gowych, co rozwiąże problem z par-
kowaniem dla przyszłych petentów 
Urzędu Gminy oraz pracowników. 
Wykonawcą tych zadań, wyłonio-
nym spośród 8 złożonych ofert, jest 
Przedsiębiorstwo Usługowo  Han-
dlowe Anmak Pawła Wojtusika z 
Rogoźna za cenę prawie 380 tysięcy 
złotych. Realizacji - IV kwartał br. 

Nieodpłatna pomoc prawna - harmonogram dyżurów w czerwcu 
W czerwcu 2016 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie moż-
na skorzystać w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Budzyniu 
przy ul. Rynkowej 13, w każdą środę w godzinach od 10:00 - 
14:00. Harmonogram dyżurów przedstawia się następująco:
1.06.2016 r. - Mateusz Nowaczyk - adwokat
8.06.2016 r. - Aleksandra Radke-Wolińska - radca prawny
15.06.2015 r. - Arkadiusz Drabik - adwokat
22.06.2016 r. - Aleksandra Radke-Wolińska - radca prawny
29.06.2016 r. - Mateusz Nowaczyk - adwokat
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Obchodziliśmy je szczególnie uroczyście 

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja 1791 roku
Ustawa rządowa o najwyższym 
znaczeniu była pierwszą w Eu-
ropie i drugą na świecie, po Sta-
nach Zjednoczonych. Jej treść 
przygotowali w tajemnicy przed 
stronnictwem hetmańskim Ignacy 
Potocki, Hugo Kołłątaj i sam król 
Stanisław August Poniatowski.
Uchwalono ją przez aklamację oraz 
podczas nieobecności oponentów. 
Dokument ten był wyjątkowy i na 
owe feudalne jeszcze stosunki nad-
zwyczajny, lecz nie wprowadzał ,tak 
jak wcześniej amerykańska, wolno-
ści i równości praw wszystkich oby-
wateli. Pełne uprawnienia politycz-
ne zapewniała wyłącznie szlachcie 
posiadającej majątek. Mieszczanie 
otrzymali ograniczone  prawa, sytu-
acja chłopów się niewiele zmieniła, 
byli tylko wzięci pod opiekę prawa. 
Konstytucja usprawniała także rzą-

dy zgodnie z koncepcją Monteskiu-
sza. Władzę podzielono na ustawo-
dawczą, której funkcję pełnił sejm, 
wykonawczą, sprawowaną przez 
Straż Praw z królem na czele i na są-
downiczą. Zniesiono „liberum veto” 
i wolną elekcję. Ustrojem Rzeczy-
pospolitej miała być odtąd monar-
chia konstytucyjna.
Obchody majowego święta w Bu-
dzyniu były bardzo uroczyste. Roz-
poczęły się przemarszem na czele 
z władzami samorządowymi oraz 
orkiestrą do Kościoła św. Andrzeja, 
gdzie odbyła się uroczysta Msza 
Święta, na której splatały się obcho-
dy Maryjne i patriotyczne. Po Mszy 
św. Przemaszerowano wokół Rynku 
i ulicami pod Pomnik Pamięci Na-
rodowej, gdzie przy asyście sztanda-
rów złożono wiązanki kwiatów. 
W pochodzie 3-majowym licznie 

reprezentowane były dzieci przed-
szkolne z rodzicami, uczniowie 
szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Piękne stroje zespołu „Tolija” i hi-
storyczne mundury gimnazjalistów, 

piękna pogoda, doskonały nastrój 
i biało-czerwone barwy stały się 
wspólnym świętowaniem patrio-
tycznych uczuć Polaków.

Hanna Danielewicz

Podstolice - remont remizy 
Rozpoczął się remont kolejnej remizy OSP na terenie naszej gminy, 
tym razem w Podstolicach. 
Wykonawcą zadania jest firma Stef-Bud Przemysław Stefaniak z Wiele-
nia. Zakres prac obejmie budowę pomieszczeń socjalnych dla strażaków, 
remont części garażowej i pomieszczeń świetlicowych. Wartość inwesty-
cji to 260 tysięcy złotych, planowane zakończenie to trzeci  kwartał br.  

Z uzyskanych w Starostwie Powiatowym informacji wynika, że w roku 
2015 dla inwestorów na terenie naszej gminy wydano 28 pozwoleń na 
budowę budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, oraz 40 
zezwoleń na budowę innych obiektów, takich jak hale przemysłowe, 
budynki inwentarskie, a także inwestycje komunalne takie jak drogi.  
Wydano także 35 zezwoleń na budowę turbin wiatrowych. Pod wzglę-
dem ilości nowo rozpoczynających się inwestycji mieszkaniowych i 
innych jesteśmy w czołówce wśród gmin naszego powiatu. 

Budzyń w czołówce

Jesteś osobą pełnoletnią? 
Chcesz pomóc drugiemu 
człowiekowi? Zapraszamy 
do Gimnazjum w Budzy-
niu, gdzie odbędzie się już 
po raz trzeci akcja honoro-
wego krwiodawstwa!
Ten pierwszy krok, któ-
rym jest podjęcie decyzji 
o oddaniu krwi i staniu się 
krwiodawcą, jest początkiem 
wspaniałej drogi do osią-
gnięcia satysfakcji. Uczucie 
to zradza się ze świadomości 
tego, że Twoja krew może 
uratować inne ludzkie życie. 
Dawcy zwiększają również 
własne bezpieczeństwo. Już 
po pierwszym oddaniu krwi 
poznajemy przecież grupę 
swojej krwi – ta informa-
cja jest niezwykle cenna i 
w przyszłości może przydać 
się nam wielokrotnie. Przed 
podjęciem tej ważnej decyzji 
warto jest odpowiedzieć so-
bie na pytanie - komu poma-
gamy? Wszystkim potrzebu-
jącym krwi, chorym, a także 
samemu sobie. Być może to 

właśnie donator będzie kie-
dyś jej potrzebował.
 
Pamiętaj o zabraniu ze sobą 
dokumentu ze zdjęciem po-
twierdzającym twoją tożsa-
mość i nr PESEL np.:
- dowód osobisty, prawo jaz-
dy, paszport,
- dawca wielokrotny - rów-
nież legitymację Honorowe-
go Dawcy Krwi.
Każdy kto zgłasza się do 
oddania krwi powinien być 
zdrowy, wypoczęty, wy-
spany oraz po spożyciu 
lekkostrawnego i nisko-
kalorycznego posiłku (np. 
pieczywo, chuda wędlina, 
warzywa, owoce) i wypiciu 
około 1,5 litra płynów w cią-
gu 24 h przed oddaniem krwi. 

Liczymy na Twoja obec-
ność. Zapraszamy do bu-
dzyńskiego gimnazjum w 
czwartek – 9 czerwca br. w 
godz. 9.00 – 14.00. Razem 
pomóżmy potrzebującym! 

Już po raz trzeci  w Budzyniu 

Oddajemy krew - apel    

Okiem fotoreportera
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Sołectwo Budzyń

Majówka w Olszynkach
Światowe Dni Młodzieży 

Symbole ŚDM w Budzyniu
Spotkaniom w ramach Świato-
wych Dni Młodzieży zawsze to-
warzyszą dwa szczególne symbole 
podarowane przez papieża Jana 
Pawła II – Krzyż Światowych Dni 
Młodzieży oraz Ikona Matki Bo-
żej Salus Populi Romani. 
Znaki te nie tylko są z młodymi 
podczas kolejnych wielkich spotkań 
Światowych Dni Młodzieży, ale nie-
ustannie pielgrzymują po świecie 
z kraju do kraju, z kontynentu na 
kontynent. Są jak powiedział bło-
gosławiony Jan Paweł II „niczym W poniedziałek, 2 maja, na placu 

w Olszynkach została zorganizo-
wana majówka. 
Imprezę rozpoczęły artystyczny-
mi występami podopieczne Studia 
Piosenki działające przy  GOK-u. 
Było także dużo innych atrakcji dla 
dzieci – dmuchane zamki, balony, 
słodycze. Najwięcej radości  dzieci 
miały z nowego placu zabaw, zain-
stalowanego niedawno na Olszyn-
kach. Stroną kulinarną zajęła się 
firma „Tomex”. Na majówkę przy-
było wielu mieszkańców Budzynia, 
którzy zjawili się całymi rodzinami. 

Mimo dość zimnej nocy zabawa 
trwała do godziny drugiej. 
Muszę przyznać, że w przygotowa-
nia do majówki włożyliśmy wiele 
pracy, ale satysfakcji było jeszcze 
więcej. Mam nadzieję, że Olszynki 
staną się stałym miejscem tego typu 
spotkań dla mieszkańców sołectwa 
Budzyń (i nie tylko). Frekwencja 
była naprawdę imponująca, co mnie 
bardzo cieszy i motywuje do organi-
zacji tego typu spotkań. 
Do zobaczenia na kolejnej imprezie! 

Sołtys wsi Budzyń
Maria Jabłońska      

pochodnia podawana z rąk do rąk” 
i „jak świetlany znak ufności mło-
dych pokoleń trzeciego tysiąclecia”.
Obecnie symbole są na terenie na-
szej archidiecezji, a w środę 27 
kwietnia mieliśmy zaszczyt gościć 
je w Budzyniu. Młodzież naszego 
gimnazjum na czele z ks. Probosz-
czem i parafianami modliła się przy 
nich w kościele. To wielkie przeży-
cie móc dotknąć tych znaków i w ich 
obecności zawierzyć się Bożemu 
miłosierdziu.

XX Finał Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce   

Mamy dwie laureatki!
Gimnazjum Nr 1 im. Polskich 
Olimpijczyków w Skokach  11 
maja 2016r. gościło  finalistów  XX 
Konkursu Wiedzy o Wielkopol-
sce. Uczestnicy przybyli ze szkół 
północnej Wielkopolski.
Konkurs miał  wyłonić najlepiej 
przygotowanych uczniów, którzy 
uzyskają co najmniej  90% punktów 
dlatego zmaganiom  towarzyszyły 
wielkie emocje. Dzięki serdecznej 
atmosferze panującej w murach 
skockiego gimnazjum  oraz pysz-
nym smakołykom  przygotowa-
nym  przez organizatorów, udało sie 
uczniom  opanować stres i wykazać 
wysokim poziomem wiedzy.
Komisja konkursowa zakończyła 
już ocenę prac i ogłosiła, że laureata-
mi XX Konkursu Wiedzy o Wielko-
polsce zostaje 124 uczniów, którzy 
reprezentują region Wielkopolski. 
Gimnazjum im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Budzyniu reprezento-
wały uczennice klas drugich: Wik-
toria Zielińska i Joanna Bucholc. 
Dla nich jest to drugi tytuł laureata 

w tym Konkursie, bowiem w roku 
2015 również znalazły się w gronie 
zdobywców tak znakomitego wy-
różnienia. Opiekę nad przygotowa-
niem do wszystkich etapów zmagań 
konkursowych sprawowała p.Elż-
bieta Kurkowiak-Pauszek.

Biblioteka Publiczna w Budzyniu

Spotkanie z Franklinem
9 maja Biblioteka Publiczna w 
ramach obchodów „Tygodnia Bi-
bliotek” zaprosiła uczniów klas 
drugich Szkoły Podstawowej w 
Budzyniu na wyjątkowe zajęcia 
literacko-edukacyjne. 
Gościem specjalnym był sam żółw 
Franklin, znany dzieciom na całym 
świecie z serii powszechnie lubia-
nych książeczek oraz popularnych 
filmów animowanych. Każdy tomik 
to osobna historia opowiadająca o 
niezwykle ważnych sprawach z ży-
cia kilkulatka. Postacie wykreowane 

przez autorkę są wzorcem dla dzieci, 
a ich przeżycia pozwalają odnaleźć 
się w niełatwych sytuacjach życio-
wych.
Postać zielonego żółwika w weso-
ły i edukacyjny sposób przybliżył 
uczniom Piotr Witoń, aktor poznań-
skiego teatru. Czytał fragmenty 
przygód Franklina, zadawał pytania, 
uczył zasad dobrego wychowania i 
przeprowadzał błyskawiczne kon-
kursy oraz wręczał drobne nagro-
dy. Zachęcał do korzystania z biblio-
teki i czytania książek.
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Wizyta w Banku Spółdzielczym w Budzyniu

Bankowo zaprojektowani 
Grupa młodzieży naszego gimna-
zjum po raz drugi uczestniczyła 
w spotkaniu z przedstawicielami 
Banku Spółdzielczego w Budzy-
niu. Uczniowie mieli okazję wy-
słuchać prelekcji dotyczącej istoty 
banku: czym się zajmuje, po co 
istnieje, co posiada w ofercie itp. 
Podczas wizyty zostali oprowadze-
ni po banku, pokazano młodzieży 
wszystkie ważniejsze jego działy 
i opisano ich główne funkcje. W 
holu głównym pokazano im stano-
wiska, gdzie jest obsługiwany klient 
indywidualny, ale mieli okazje też 
zwiedzić dział obsługi klienta kor-
poracyjnego. Młodzieży najbardziej 
interesowała praca ludzi zatrudnio-

nych w banku, a więc jakie należy 
posiadać kwalifikacje, aby móc się 
starać o pracę bankiera, jaką szkołę 
ukończyć, kto na jakim stanowi-
sku może pracować i jak w banku 
się awansuje. Panie zapoznały nas 
także z nowościami proponowany-
mi przez bank, a szczególnie tymi 
przeznaczonymi dla najmłodszych 
klientów banku. Rozmawialiśmy 
także o różnych formach kredyto-
wania. W ostatniej części naszego 
spotkania odbyła się mini konferen-
cja prasowa, podczas której ucznio-
wie zadawali nurtujące ich pytania 
różnego rodzaju. 
Wycieczka do banku była świetną 
okazją do zapoznania się z działa-

niem i funkcjonowaniem tej instytu-
cji. Dowiedzieli się między innymi, 
jak racjonalnie dysponować pie-
niędzmi. W tym miejscu pragniemy 
jeszcze raz bardzo gorąco podzię-
kować za współpracę i poświęcony 
czas niezwykle otwartym i zaan-

gażowanym pracownikom Banku 
Spółdzielczego w Budzyniu – pani 
dyrektor Barbarze Ksyckiej oraz 
pani Ewie Nochowicz. Ich postawa 
pokazała naszej młodzieży również 
to, jak można z pasją wykonywać 
swój zawód. 

Dla upamiętnienia tak ważnej 
daty w historii Polski, jakim jest 
rocznica uchwalenia Konstytucji 
3 Maja 1791, młodzież Gimna-
zjum im. Powstańców Wlkp. w 
Budzyniu wzięła udział w uro-
czystym apelu, który odbył się 28 
kwietnia br. 
Uczniowie pod kierunkiem p. Elż-
biety Kurkowiak-Pauszek i Hanny 
Danielewicz  przygotowali wspólną 
lekcję historii o patriotycznej wymo-
wie. Zaprezentowali w partiach nar-
ratorskich, utworach lirycznych waż-
ny dla Polaków moment, przybliżyli 

okoliczności uchwalenia drugiej na 
świecie i pierwszej w Europie ustawy 
rządowej – Konstytucji 3 Maja. Swój 
występ wzbogacili pięknymi pieśnia-
mi patriotycznymi, przypominający-
mi o ojczyźnie, poświęceniu, ofierze 
żołnierzy i prostych ludzi złożonej 
dla ratowania kraju. Swoje wystąpie-
nie rozpoczęli odśpiewaniem hymnu 
państwowego. Nie zabrakło także 
odświętnych strojów i wyekspono-
wania symboli narodowych. Takie 
apele to doskonała okazja do przypo-
mnienia uczniom ważnych faktów z 
historii Polski.

Gimnazjum - uroczysty apel

Lekcja patriotyzmu
Mateusz Hoehle jest uczniem 
trzeciej klasy Gimnazjum im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Bu-
dzyniu, który ma dość nietypowy 
dla tego wieku talent, a mianowi-
cie, pisze on wiersze. 
Uzdolniony literacko szesnastolatek 
od podstawówki pisał wyróżniające 
się prace, a w końcu zaczął tworzyć 
również wiersze. W bardziej lub 
mniej przystępny sposób przekazuje 
w nich siebie i swoje spojrzenie na 
otaczający go świat. Mateusz wie-
lokrotnie podkreśla również, że to 
za sprawą swoich polonistek nabrał 
tak dużej pewności w pisaniu, jak 
mówi: „Tak się potoczyło, że przez 
całą swoją, jakby nie patrzeć, krótką 
drogę edukacji, trafiłem na bardzo 
dobre polonistki, które równocześnie 
były moimi wychowawczyniami, 
oczywiście nie mówię nic takiego 
żeby się przypodobać, w końcu jedna 
z nich już mnie nawet nie uczy, to po 
prostu fakt, to właśnie moja nauczy-
cielka polskiego z podstawówki, 
pani Dominika Disterheft, nauczyła 
mnie kochać książki, pokazała mi ich 
wartość i znaczenie dla tak młodego 
człowieka, którym byłem, to rów-
nież za jej sprawą polubiłem pisanie 
i odkryłem, że mi ono wychodzi! 
Naprawdę jestem jej wdzięczny, w 
końcu, co by nie mówić, to właśnie 
pani Disterheft pomogła mi odkryć 
moją pasję, a w gimnazjum było tyl-
ko lepiej. Całe szczęście nie trafiłem 

na nauczyciela, który język polski, 
jak i samo pisanie, by mi obrzydził, 
bynajmniej, trafiłem pod skrzydła 
pani Agnieszki Fifer, gdzie ten mój 
literacki żar zamienił się w prawdzi-
wy pożar, to również w tym okresie 
odszedłem od tradycyjnych opowia-
dań, a skupiłem się na rozprawkach, 
rozmyślaniu i poezji. Nauczyłem się 
czytać książki podwójnie, dostrze-
gać to, co ukryto między wierszami. 
Jestem teraz młodym mężczyzną ze 
znacznie szerszymi horyzontami, niż 
te, które miałem przed trzema latami, 
co sprawia, że jestem wstanie pisać 
lepiej, więcej, dostrzegać szczegóły 
i perspektywy, które wcześniej były 
poza moim zasięgiem. Dlatego jesz-
cze raz, chciałbym z całego serca po-
dziękować tym dwóm wspaniałym 
kobietom, pod których opieką mia-
łem przyjemność się rozwijać, pani 
Dominice Disterheft i pani Agnieszce 
Fifer, nauczycielkom, dzięki którym 
jestem dziś tym, kim jestem”. Dziś 
twórczość Mateusza towarzyszy nam 
podczas niektórych apeli czy świąt. 
Jednak kto wie, może kiedyś usły-
szymy gdzieś jeszcze o tym młodym, 
budzyńskim poecie?

Papierowe ptaki mokną
Kiedy w deszczu latają
Jeden uderzył w me okno
Krople na szybie ostają
Ludzie też jakby z papieru
Lecz oni burzę przetrwają

Mateusz pisze wiersze

„Świat słowem tworzony”
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Festiwali robotyki „Cyberbot 2016” 

Wiktor w czołówce

Projekt edukacji ekonomicznej   

Bankowo zaPROJEKTowane 
gimnazjum
Od 20 kwietnia br. Gimnazjum 
im. Powstańców Wlkp. w Bu-
dzyniu realizuje projekt z za-
kresu edukacji ekonomicznej, 
dofinansowany przez Narodo-
wy Bank Polski. 
„Bankowo zaPROJEKTowane 
gimnazjum” to projekt edukacyj-
ny dla grupy 45 uczniów, które-
go priorytetem jest rozbudzanie 
postaw i zachowań przedsiębior-
czych oraz podniesienie wiedzy i 
umiejętności związanych z eko-
nomią i finansami. Dla uczestni-

ków projektu przygotowanych 
zostało pięć modułów szkole-
niowych: „Bankomat wiedzy” – 
wstęp do programu wiedzy o ban-
kach, Gospodarowanie budżetem 
domowym, Podstawy tworzenia 
biznesplanu, Pieniądz wczoraj a 
dziś oraz Eko-oszczędzanie. Po-
nadto uczestnicy projektu wezmą 
udział w konkursie „Test wiedzy 
ekonomicznej” i wycieczce do 
Warszawy, gdzie m.in. zwiedzą 
Narodowy Bank Polski.

W sobotę 14 maja 2016 r.  odbył 
się po raz 13 najstarszy w Polsce 
Festiwal Robotyki. Impreza miała 
miejsce w Centrum Wykładowo - 
Konferencyjnym Politechniki Po-
znańskiej w Poznaniu. 

W programie festiwalu przewidzia-
no między innymi zmagania robo-
tów w 9 konkurencjach, wykłady 
otwarte, warsztaty i pokazy a także 
prezentacje nowych technologii i 
projektów studenckich. Wśród 109 

zawodników z całej Pol-
ski spotkać można było 
studentów Politechniki 
Poznańskiej, Wrocław-
skiej, Krakowskiej, Bia-
łostockiej czy Śląskiej. 
W zawodach wzięło 
udział również dwóch 
uczniów budzyńskich 
szkół. Gimnazjum im. 
Powstańców Wielko-
polskich reprezentował 
uczeń II klasy  - Wik-
tor Nowacki, a Szkołę 

9 maja br w gimnazjum w Budzy-
niu z inicjatywy dyrektor Kingi 
Buszkiewicz odbyły się zajęcia 
profilaktyczno - edukacyjne dla 
młodzieży z zakresu stomatologii. 
Prawidłowe nawyki i umiejętności 
higieny jamy ustnej mają ogromny 
wpływ na zachowanie pięknego 
i zdrowego uśmiechu. Prelekcje 
dla uczniów dotyczące prawidło-
wej higieny jamy ustnej w wieku 
szkolnym oraz aspektów pracy sto-
matologa, przeprowadziły panie: dr 
Hanna Marcinowska oraz jej współ-
pracownica, higienistka stomato-
logiczna z kliniki „GlamSmile” w 
Poznaniu. Dr Hanna Marcinowska 
specjalizuje się w chirurgii, im-
plantologii i stomatologii estetycz-
nej. Ukończyła studia na Akademii 
Medycznej w Poznaniu a edukację 
kontynuowała w renomowanych za-

granicznych ośrodkach naukowych 
między innymi w Instytucie Strau-
manna w Szwajcarii, w Niemczech 
u prof. Tetscha, dr Grimm’a oraz dr 
Fouada Khoury oraz u dr J.Russo 
w SCU w USA. Jest absolwentką 
Curricukum implantologicznego w 
instytucie doktora Carla Misch’a w 
USA. W 2010 roku przebywała na 
indywidualnym stażu w Izraelu w 
praktyce dr Landsberga asystując 
mu przy zabiegach periochirurgicz-
nych i ucząc się najbardziej zaawan-
sowanych technik pracy. Bazując na 
swoim wieloletnim doświadczeniu 
oraz najlepszych wzorcach naucza-
nia z USA, Włoch, Niemiec i Izraela 
od 1993 pracuje w swojej prywatnej 
praktyce stomatologicznej. 
Dzięki tym zajęciom budzyńscy 
gimnazjaliści mieli możliwość po-
znania konkretnych wskazówek 

dotyczących codziennej pielę-
gnacji swojego uzębienia. 
Uczestnicy projektu zostali 
ponadto zaproszeni do udzia-
łu w konkursie internetowym, 
w którym będą mogli zdobyć 
cenne nagrody. Uczestni-
cząc w castingu na piękny 
uśmiech czwórka budzyń-
skich gimnazjalistów (Kamila 
Górna, Paulina Ksycka, Da-
wid Księżniakiewicz i Jakub 
Kaźmierczak ) znalazła się na 
banerze promującym  klinikę 
Glamsmile Poland.  

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne

Piękny uśmiech 
to symbol sukcesu

Podstawową im. Tadeusza Kotar-
bińskiego uczeń klasy VI – Karol 
Nowacki.  
Reprezentanci naszych szkół zapre-
zentowali swoje roboty.  Karol - ro-
bota omijającego przeszkody „Czaj-
ka”, a Wiktor – hexapoda „Freeze” 
i robota micromouse „InfaRed”. 
Hexapod to robot, który sposobem 
poruszania się przypomina pająka, a 
zadaniem robotów klasy micromo-
use jest odnalezienie przez małego 
robota drogi w ogromnym labiryn-
cie. Zarówno „Czajka”, jak i  „Fre-
eze” startowały w Freestyle, czyli 
kategorii polegającej po zaprezento-
waniu dowolnego robota.  Komisja 
oceniła obydwa roboty jako bardzo 
dobre, chwalono prace za wcze-
śniejsze projekty „na papierze”, 

programy mikrokontrolerów oraz 
estetykę wykonania.  Okazało się, że 
„Freeze” poruszał się równie szybko 
jak znacznie bardziej zaawansowa-
ny hexapod będący tematem pracy 
inżynierskiej. Z kolei „InfraRed” 
w swoim najlepszym przejeździe 
samodzielnie rozwiązał labirynt 
16x16 pól w ciągu 49 sekund.
Miło nam poinformować, że Wik-
tor Nowacki, uczeń budzyńskiego 
gimnazjum zajął V miejsce w kate-
gorii micromouse. Pasje i działania 
Wiktora i Karola mocno wspierają 
rodzice chłopców, którym również 
należą się wielkie słowa uznania i 
gratulacje.

Alicja Kępka
dyplomowany nauczyciel fizyki
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„Kombinatorzy” w Mołdawii i Rumunii  

Znów w podróży
Ujście 

Międzynarodowy 
Dzień Tańca
22 kwietnia br. w Ujskim Domu 
Kultury odbyła się trzynasta edy-
cja imprezy tanecznej pod nazwą 
Międzynarodowy Dzień Tańca. 
Na scenie wystąpiło prawie pół 
tysiąca tancerzy z Piły, Chodzieży, 
Budzynia, Kruszewa, Lubasza, 
Wyrzyska, Białośliwia, Kaźmie-
rza, Margonina i Ujścia.
Zespoły reprezentowały różne tech-
niki taneczne, od klasycznych i lu-
dowych zaczynając, a kończąc na 
tańcu nowoczesnym, disco, hip hop 
i jazzie.
Zespół Folklorystyczny „Tolija” po 
raz pierwszy uczestniczył w tego 
typu przeglądzie.
Jakże wielkie było zdziwienie, gdy 
na scenie po raz pierwszy od trzyna-

stu edycji pojawił się zespół ludowy! 
Pomimo odmiennego od pozo-
stałych charakteru tańca i strojów, 
występ zespołu „Tolija” został ode-
brany przez publiczność bardzo po-
zytywnie, a organizatorzy zapraszali 
również w przyszłym roku.
Na zakończenie festiwalu wystąpili 
profesjonaliści - Formacja Taneczna 
FTS ze Szkoły Tańca BEEZONE w 
Pile. 
Wszystkie zespoły uczestniczące 
w festiwalu otrzymały pamiątkowe 
statuetki i dyplomy.
Dla Zespołu Folklorystycznego „To-
lija” było to kolejne doświadczenie i 
krok, aby udowodnić, jak ważne dla 
nas jest kultywowanie dziedzictwa 
narodowego.

Budzyńska kapela „Kombina-
torzy” jest coraz bardziej rozpo-
znawalna wśród Polaków miesz-
kających poza granicami kraju. 
Muzycy kilkukrotnie podróżowali 
i koncertowali po Europie jak i 
USA.
Pod koniec kwietnia kapela ruszyła 
w kolejne tournée. Jako kierunek 
obrali Mołdawię i miejscowość 
Bielce. Jest to drugie co do wiel-
kości miasto, nazywane „północną 
stolicą” Mołdawii. To tam w jednej 
z dzielnic, założonej przez polskich 
imigrantów mieści się Dom Polski 
- centrum kulturalne i polskie serce 
na obczyźnie. Koncert „Kombinato-
rów” wypełnił po brzegi salę. Moż-
na było zauważyć, jak ważne dla 
naszych rodaków jest obcowanie z 
polską muzyką. W osobnym reper-
tuarze zaprezentował się także Ja-
kub Herfort - budzyński wokalista. 
Do tego atmosferę radosnego biesia-
dowania podkreślił swoim gwaro-
wym dowcipem - Mieczysław Góra 
- satyryk i gawędziarz.
Tam gdzie są Polacy, tam nie braku-
je gościnności. Koncert „Kombina-
torów” zakończył się wspólną kola-
cją. Polsko - mołdawska uczta przy 
„sarmalach” czyli małych porcjach 
ryżu i mięsa zawiniętych w kapustę 

to najlepsze uwieńczenie pobytu.
Z Mołdawii kapela wyruszyła do 
Rumunii, aby pod Suczewem po-
znać nietuzinkowe miejsce. Nowy 
Sołoniec to wyjątkowa miejsco-
wość - w całości zamieszkana przez 
Polaków, Górali czadeckich. Dom 
Polski, który się tam znajduje służy 
nie tylko miejscowym Polakom, 
przyjmuje także jednorazowo 15 
turystów. I takimi muzycznymi tu-
rystami zostali właśnie budzyńscy 
muzycy. W centrum, w kościele 
p.w. Zesłania Ducha Świętego, od-
była się msza w języku polskim, z 
udziałem „Kombinatorów”, którzy 
grając na trąbkach, zadbali o oprawę 
muzyczną. Podobnie jak w Mołda-
wii, kapela zagrała koncert w Domu 
Polskim. Jednak najważniejsze było 
wspólne przebywanie z rodakami, 
poznawanie ich życia na co dzień, 
a także turystyczne odkrywanie Ru-
munii.
W drodze powrotnej „Kombina-
torzy” ponownie zatrzymali się na 
Węgrzech - w końcu 3800 km do 
domu to nie bagatela. Tam mieli 
okazje zobaczyć winnice oraz słyn-
ne piwniczki winiarskie, które pa-
miętają smak i zapach najstarszego 
wina.

Honorata Struzik

UWAGA! MIESZKAŃCY BUDZYNIA!
Organizatorzy XVII Ulicznego Biegu Budników, informują że w 

związku z rozgrywanymi zawodami biegowymi w sobotę 4 czerwca 
2016 roku zostaną wyłączone z ruchu kołowego  ulice Dworcowa, 
Rynkowa, Łokietka i Bugaje, oraz dodatkowo na ulicach Łokietka 
i Bugaje obowiązywać będzie całkowity zakaz zatrzymywania i 

postoju w godzinach 13.30- 15.30.
Za utrudnienia z góry przepraszamy, a wszystkich biegaczy zachęcamy 

do udziału.

Zakończyły się rozgrywki tur-
niejowe Bośka-Kop w sezonie 
2015-2016, nad którymi patro-
nat objął  wójt Gminy Budzyń 
Marcin Sokołowski oraz dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury 
Marek Bocheński. 
Ostatni turniej w tym cyklu ro-
zegrany został 8 maja 2016 w 
Domu Kultury w Budzyniu, były 
to rozgrywki o puchar firmy „Pia-
fol” P. Anastaziak.  W turnieju 
pierwsze trzy miejsca zajęli – P. 
Pianka  (543 pkt.), J.  Rudzki (510 
pkt.), J. Szejn (508 pkt.) Zwycięz-
cy osiągnęli wyjątkowo wysoką 
punktację. 

W całym turnieju czołowe miejsca 
zajęli: 1. R. Starosielec (4452 pkt), 
J. Szejn (4370 pkt.), A. Michor 
(4370 pkt.), A. Rudnicki (4355 
pkt.), P. Pianka (4286 pkt.), T. 
Zbączyniak (4200 pkt.), R. Ksycki 
(4112 pkt.), J. Kasperczak (4037 
pkt.)
Ogółem w turnieju brało udział 
47 graczy. Organizatorzy dziękują 
wójtowi, dyrektorowi GOK oraz 
wszystkim sponsorom pucharów. 
Dziękujemy również zaprzyjaźnio-
nym graczom z gminy Szamocin 
za udział w naszych turniejach i 
zapraszanie graczy z Budzynia na 
turnieje rozgrywane w Szamocinie.   

Sezon 2015 - 2016 zakończony  

Finał rozgrywek Bośka - Kop
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Forum Bibliotekarzy Gminy Budzyń 

Spotkali się pierwszy raz
Biblioteka Publiczna w Budzyniu

Spotkanie z pisarzem
18 maja w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Budzyniu odbyło się 
„I Forum Bibliotekarzy Gminy 
Budzyń”. Pomysłodawczynią i 
organizatorką tego spotkania 
była dyrektor Biblioteki Publicz-
nej Maria Ganclerz. W spotkaniu 
bibliotekarzy z bibliotek publicz-
nych i szkolnych uczestniczyli 
również: wójt Gminy Budzyń 
Marcin Sokołowski, przewodni-
czący Rady Powiatu Piotr Jan-
kowski, dyrektorzy szkół i przed-
szkoli oraz pracownicy kultury.
Dla bibliotekarzy jest sprawą oczy-
wistą, że biblioteki publiczne i 
szkolne powinny się wzajemnie 
uzupełniać. Wszyscy wspólnie wraz 
z placówkami oświatowymi dbamy 
o rozwój czytelnictwa i jego wyso-
ki poziom.  I choć w naszej gminie 
wzajemna współpraca tych placó-
wek układa się dobrze, to warto 
przynajmniej  raz w roku spotkać 
się w szerszym gronie. To pierwsze 
spotkanie potwierdziło, że pomimo, 
iż specyfika tych bibliotek jest róż-
na, to działania są wspólne. Chcąc 
je należycie realizować trzeba le-
piej poznać strukturę zbiorów i aktu-
alne wyniki czytelnicze poszczegól-

nych placówek, omówić wspólne 
działania podejmowane na rzecz 
promocji czytelnictwa, wymienić 
doświadczenia i zaplanować dalszą 
współpracę.
W tym roku uczestnicy forum mieli 
okazję poznać dokładnie Bibliotekę 
Publiczną w Budzyniu. Poznali ro-
dzaje i wielkość zbiorów jakimi 
dysponuje biblioteka. Zapoznali się 
z wynikami czytelnictwa i analizą 
użytkowników oraz formami pra-
cy czytelniczo-edukacyjnej i kul-
turalno-artystycznej prowadzonej 
przez bibliotekę. Dowiedzieli się z 
kim  odbyły się ostatnie spotkania 
autorskie, jakich pisarzy, aktorów i 
podróżników gościliśmy. W jakich 
koncertach i spektaklach teatralnych 
uczestniczyć mogli czytelnicy. Wy-
słuchali również informacji na te-
mat obchodów „Tygodnia Biblio-
tek”, który w tym roku przebiegał 
pod hasłem „Biblioteka inspiruje”.
Spotkanie przebiegło w bardzo sym-
patycznej atmosferze i zakończyło 
się miłym akcentem. Wszystkie 
bibliotekarki z okazji niedawno mi-
nionego „Dnia Bibliotekarza” otrzy-
mały z rąk wójta Gminy po różycz-
ce.

W czwartek, 28 kwietnia gościem 
Biblioteki Publicznej był znany i 
lubiany pisarz Paweł Beręsewicz. 
Jest on autorem licznych opowia-
dań, powieści i wierszy dla dzieci 
i młodzieży oraz laureatem wielu 
nagród literackich.
Pisarz przeprowadził dwa spotkania 
autorskie, w których uczestniczy-
li uczniowie z klas młodszych ze 
Szkoły Podstawowej w Budzyniu 
i w Wyszynach. Na początku au-
tor opowiedział o swojej pierwszej 
pracy w roli nauczyciela języka 
angielskiego w warszawskim li-
ceum. Następnie o pracy tłumacza 
literatury anglojęzycznej i współ-
autora wielu słowników angiel-
sko-polskich i polsko-angielskich. 
Swoją przygodę z pisarstwem dla 

dzieci i młodzieży Paweł Beręse-
wicz rozpoczął 12 lat temu. Ten 
rozdział swojego życia pisarz przed-
stawił inscenizując „Spotkanie przy 
herbatce” i zaprosił uczniów do roz-
mowy o swojej twórczości. W trak-
cie spotkania autor przeczytał kilka 
fragmentów książek, opowiadał o 
bohaterach w nich występujących, 
nie zdradzając przy tym zakończe-
nia opowiadanych przygód.
Pisarz chętnie odpowiadał na licz-
ne pytania uczestników.  Spotkanie 
było bardzo ciekawe, dynamiczne 
i pełne wrażeń. Paweł Beręsewicz 
swoimi opowieściami tak rozbu-
dził ciekawość uczestników, że już 
chwilę po spotkaniu z biblioteki zo-
stały wypożyczone wszystkie jego 
książki.

Afryka to fascynujący konty-
nent. Przepiękne krajobrazy, 
dzika przyroda, gościnni i ser-
deczni ludzie. O tym wszystkim 
mogli przekonać się uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Tade-
usza Kotarbińskiego w Budzy-
niu w słoneczny, środowy pora-

Spotkanie z ciekawym człowiekiem 

„Maluchem” po Afryce
nek 11 maja. Tego dnia odbyło 
się „XVII Spotkanie z ciekawym 
człowiekiem”, którego bohate-
rem był podróżnik Arkady Pa-
weł Fiedler.
Jest on przedstawicielem znanej na 
całym świecie rodziny Fiedlerów z 
Puszczykowa koło Poznania. Jego 

dziadek, Arkady Fiedler odbył kil-
kadziesiąt podróży po świecie, które 
opisał w czytanych przez kolejne 
pokolenia czytelników książkach. 
Swój dom w Puszczykowie prze-
kształcił w fascynujące muzeum.
Arkady Paweł Fiedler w 2014 roku 
odbył samochodem Fiat 126p czyli 
popularnym „maluchem” podróż 
przez całą Afrykę, od Egiptu do 
Przylądka Dobrej Nadziei. Podróż 
trwała trzy i pół miesiąca. Swoimi 
wrażeniami, zdjęciami i filmami 
podzielił się z uczniami podczas 
niezwykle zajmującego spotka-
nia. Młoda widownia z zapartym 
tchem dowiadywała się o niesa-
mowitych przygodach, które spo-
tkały młodego podróżnika, o groź-
nych hipopotamach, straszliwym 
upale i spotkaniach z niezwykle 
życzliwymi tubylcami. Bohaterem 
podróży był również „maluch”, 
który okazał się niezwykle wytrzy-
małym pojazdem, zniósł wszyst-
ko, kurz pustyni, wspinaczkę w 

górach Etiopii, wyboje i błotniste 
drogi, które zatrzymywały wszyst-
kie inne pojazdy, ale nie jego. 
„Maluch” wszędzie budził też sen-
sację i wielkie zainteresowanie, 
zarówno nim samym, jak i jego 
kierowcą. A zepsuł się tylko raz…
Do spotkania z podróżnikiem 
uczniowie budzyńskiej szkoły 
przygotowywali się od tygodnia. 
Wykonywali prace plastyczne 
pt. „Afryka w moich oczach”, 
zapoznawali się z wystawką po-
święconą rodzinie Fiedlerów i 
ich podróżom, czytali artykuły w 
Internecie i oglądali filmy. Dzięki 
temu wszystkiemu niecodzienna 
lekcja poświęcona Afryce pozosta-
nie w ich pamięci na dłużej. 
„XVII Spotkanie z ciekawym czło-
wiekiem” odbyło się dzięki współ-
pracy szkoły z gminną Biblioteką 
Publiczną, której dyrektor, pani 
Marii Ganclerz cała społeczność 
szkolna składa najserdeczniejsze 
podziękowania. 
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Sukces w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym 

Najlepsi w Wielkopolsce! 

27 kwietnia 2016 r. w ZSZ nr 6 
przy ul. Działyńskich w Pozna-
niu odbył się finał wojewódzki 
Ogólnopolskiego Konkursu Hi-
storycznego im. Majora Marka 
Gajewskiego „Losy żołnierza i 
dzieje oręża polskiego w latach 
1531 – 1683. Od Obertyna do 
Wiednia. Rzeczpospolita Obojga 
Narodów.” 
Rewelacyjnie spisali się nim ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. T. Ko-
tarbińskiego w Budzyniu. Pierwsze 
miejsce zajął Karol Nowacki z klasy 
VI, a drugie Szymon Nowak z klasy 
V. Dzięki temu obaj zakwalifikowa-
li się do finału ogólnopolskiego w 
Warszawie, podczas którego będą 
reprezentować województwo wiel-
kopolskie. W finale ogólnopolskim 
bowiem każde województwo repre-
zentuje dwóch najlepszych uczniów. 
Karol i Szymon uzyskali również 
tytuł laureata konkursu, natomiast 
miano finalisty wywalczył uczeń 
klasy V Dawid Niedbalski, który za-
jął miejsce czwarte.

Sukces w tegorocznych „Losach 
żołnierza…” był kolejnym osią-
gniętym przez uczniów budzyńskiej 
podstawówki. Startowali oni w ko-
lejnych edycjach „Losów żołnie-
rza…”  do tej pory pięciokrotnie, i 
aż czterokrotnie zwyciężali w finale 
wojewódzkim, z tego w ostatnich 
latach trzykrotnie z rzędu. Po raz 
pierwszy jednak budzyńscy ucznio-
wie zdobyli jednocześnie obie prze-
pustki do finału ogólnopolskiego, 
który odbędzie się w Warszawie w 
dniach od 2 do 4 czerwca. W fina-
le ogólnopolskim, w gronie najlep-
szych młodych historyków z całego 
kraju, uczniowie SP Budzyń zajmo-
wali w poprzednich latach wysokie 
miejsca (10 m. Wiktor Nowacki w 
2014, 9 m. Dominik Romanowski 
w 2015), będące potwierdzeniem 
ich olbrzymiej wiedzy historycz-
nej i pełnego pasji zaangażowania. 
Uczniowie  przygotowali się do 
konkursu pod kierunkiem dyrektora 
szkoły i nauczyciela historii Dariu-
sza Dudziaka.  

28 kwietnia 2016 r.odbył się w 
Szkole Podstawowej nr 1 w Cho-
dzieży Powiatowy Konkurs Czy-
telniczy pod patronatem Staro-
sty Powiatu. 
To już dziewiąta edycja tegoż 
konkursu. Wzięli w nim udział 
uczniowie reprezentujący szkoły 
podstawowe z Margonina, Lipiej 
Góry, Wyszyn, Radwanek, SP nr 1 
z Chodzieży, SP nr 3 z Chodzieży 
i Budzynia. Ogółem stawiło się 20 
uczniów klas trzecich. Szkołę Pod-
stawową im. Tadeusza Kotarbiń-
skiego w Budzyniu reprezentowa-
ły trzy uczennice: Wiktoria Hejne 
(kl.IIIa), Lena Polcyn (kl.IIIb) oraz 
Aleksandra Polcyn (kl.III c).
Konkurs  podzielony został na dwa 
etapy – część multimedialną i te-
stową. Opiekunowie musieli opu-
ścić swoich podopiecznych, po-
zostawić samych za zamkniętymi 
drzwiami, ale zapewne z ogromną 

wiedzą dotyczącą lektur, które 
przeczytali przygotowując się do 
konkursu.
Nadszedł moment ogłoszenia 
werdyktu jury. Pierwsze miejsce 
zajęła uczennica Wiktoria Hejne 
z SP Budzyń, ex aequo z Amelią 
Borowiak z SP 1 w Chodzieży, 
II miejsce zdobyła Aleksandra 
Polcyn z SP Budzyń, III miejsce 
Zofia Musiał z SP w Lipiej Górze. 
Finaliści otrzymali nagrody książ-
kowe ufundowane przez Starostę 
Powiatu chodzieskiego. Ponadto 
przyznano trzy wyróżnienia. Po-
zostali uczestnicy konkursu otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy.
Do Budzynia wracaliśmy bar-
dzo szczęśliwi i w wyśmienitych 
humorach. Radość i duma nas 
rozpierała. Gratulujemy Wiktorii 
Hejne i Oli Polcyn za zdobycie 
najlepszych miejsc w konkursie. 
Brawo dziewczyny!

Z życia Koła PZW w Budzyniu
15 maja na jeziorze Żoń swoją kolejną batalię w rywalizacji o zwy-
cięstwo w Grand Prix rozegrali członkowie Koła PZW w Budzyniu. 
Tym razem w kategorii seniorów najlepszym okazał się kolega Krzysz-
tof Pauszek (2.880 pkt.), na drugim miejscu uplasował się kolega Da-
mian Kucharski (2.060 pkt.),  a na trzecim miejscu znalazł się kolega 
Łukasz Miziołek ((1.920 pkt.)
W kategorii rencistów i emerytów zwyciężył kolega Zenon Kozłow-
ski (3.000 pkt., kolega Zenon mógł pochwalić się dwoma złowionymi 
karpiami), na drugim miejscu uplasował się kolega Kazimierz Pauszek 
(1.900 pkt.), a na trzecim kolega Tadeusz Zbączyniak (1.740 pkt.)  
Kolejne zawody z tego cyklu nasi wędkarze rozegrają 26 czerwca br. na 
jeziorze Strzeleckim w Chodzieży.  

Pod patronatem Starosty Chodzieskiego

Konkurs czytelniczy 

W piątek 13 maja pięciolatki z 
grupy Żabki pojechały na wy-
cieczkę do Jaracza, natomiast 
grup Pszczółki odwiedziła mu-
zeum 24 maja. 
Tuż po przyjeździe dzieci na miej-
sce piękne słońce świeciło nad 
zielonym terenem Muzeum Mły-
narstwa. Pod okiem przewodni-
ka, pana Mateusza, przedszkolaki 
zwiedzały muzeum a następnie 

Przedszkolaki z Budzynia w Muzeum Młynarstwa

Z wizytą w Jaraczu
przystąpiły do zajęć praktycznych 
- lekcji muzealnej „Od ziarenka do 
bochenka”. Brały czynny udział w 
pracach związanych z produkcją 
mąki i kaszy, takich jak mielenie, 
tłuczenie, przesiewanie, oczywiście 
za pomocą specyficznych urządzeń 
jak stępy, żarna czy sita. Po pracy 
„mali młynarze” spędzili czas na 
świeżym powietrzu z mnóstwem 
zabaw na muzealnym placu.  
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Szkoła Podstawowa w Wyszynach

Uroczystość nadania imienia i przekazanie sztandaru
Dzień 20 maja 2016 r. zapisze się w 
historii naszej szkoły, jako jeden z 
najważniejszych. Tego dnia nastą-
piło oficjalne nadanie Szkole Pod-
stawowej w Wyszynach imienia 
Mikołaja Kopernika. O godz. 9.00 
rozpoczęła się Msza św. prośbą 
rodziców skierowaną do księdza 
proboszcza Bogdana Spychaja  o 
poświęcenie i pobłogosławienie 
nowego sztandaru Szkoły Podsta-
wowej w Wyszynach. Tę wyjątko-
wą uroczystość uświetnił Zespół 
Trębaczy Myśliwskich Nadleśnic-
twa Sarbia.
Podczas uroczystości w szkole 
Przewodnicząca Komitetu Fun-
dacyjnego pani Paulina Bondecka 
przekazała sztandar panu Wój-
towi Marcinowi Sokołowskie-
mu, który następnie wręczył go 
pani Dyrektor Donacie Kędzier-
skiej i uczniom SP w Wyszynach.  
Na początku Przewodniczący Rady 
Gminy – pan Zenon Nowicki od-
czytał Uchwałę o nadaniu Szkole 
Podstawowej w Wyszynach imienia 
Mikołaja Kopernika i przekazał dy-
rektor Szkoły akt nadania imienia. 
Wyrazem szacunku i uznania 
dla fundatorów są pamiątkowe 
gwoździe umieszczone na drzew-
cu sztandaru, w trakcie uroczy-
stości nastąpiło ich symbolicz-
ne umocowanie oraz złożenie 
podpisów na akcie fundacyjnym.  
Pragniemy serdecznie podziękować 
wszystkim fundatorom: wójtowi 
Gminy Budzyń i  Radzie Gminy Bu-
dzyń, Nadleśniczemu Nadleśnictwa 
Sarbia Maciejowi Strawie, firmie 
Kabat Spółka Jawna z Budzynia, 
Barbarze Ksyckiej - dyrektorowi 
Banku Spółdzielczego z Budzynia, 
Polskiemu Związkowi Emerytów i 
Rencistów z Wyszyn i z Prosny, Ko-
łom Gospodyń Wiejskich z Wyszyn 
i z Prosny, Sołectwu Prosna, panom 
Marcinowi Bartoszakowi i Arkadiu-

szowi Bieranowskiemu, państwu 
Paulinie i  Danielowi Bondeckim, 
państwu Barbarze i  Mariuszowi 
Chrołom, państwu Joannie i  Da-
nielowi Czekalskim, państwu Ewie 
i Robertowi Gibasom, państwu Lu-
cynie i Maciejowi Gramowskim, 
państwu Janinie i  Mirosławowi Ka-
batom, państwu Emilii  i Krzyszto-
fowi Kinom, państwu Annie i  Grze-
gorzowi Kuchtom, państwu Ewie i 
Zbigniewowi Lubańskim, państwu 
Magdalenie  i Karolowi Nogalskim, 
państwu Agnieszce i Andrzejowi 
Ślęzakom, państwu Agnieszce i 
Pawłowi Walkowiakom.
Na akcie fundacyjnym swoje 
podpisy złożyli także honorowi 
goście: Starosta Powiatu - Julian-
Hermaszczuk, przewodniczący 
Rady Powiatu Piotr Jankowski,  
Mieczysław Grabianowski – dy-
rektor Gabinetu Prezesa Polskiej 
Akademii Nauk, prof. dr hab.   
Piotr  Wolański – przewodniczą-
cy Komitetu Badań Kosmicznych 
i Satelitarnych przy prezydium 
Polskiej Akademii Nauk, profesor 
Politechniki Warszawskiej i In-
stytutu Lotnictwa w Warszawie,  
Wójt Gminy Wągrowiec 
– Przemysław Majchrzak,  
Ewa Urbańczyk – długolet-
nia dyrektor naszej szkoły,  
ksiądz proboszcz parafii p. w. Matki 
Bożej Pocieszenia – Bogdan Spy-
chaj.
Przyjmując sztandar dyrektor szko-
ły zapewniała, że jest on symbolem 
wartości, które są i będą fundamen-
tem pracy wychowawczej naszej 
szkoły. Chorąży pocztu sztandaro-
wego przyrzekał otaczać sztandar 
czcią i dbać o to, by właściwym po-
stępowaniem, wzorowym zachowa-
niem i rzetelną nauką pracować na 
dobre imię Szkoły. Następnie prze-
wodnicząca Samorządu Uczniow-
skiego odczytała tekst przysięgi, 

a przedstawiciele klas złożyli uro-
czyste ślubowanie. Po raz pierwszy 
uczniowie SP w Wyszynach od-
śpiewali hymn szkoły. Potem głos 
zajęli zaproszeni goście. Na koniec 
nasz specjalny gość pan prof. dr hab. 
Piotr Wolański wygłosił wykład, w 
którym przybliżył zasługi naszego 
patrona – Mikołaja Kopernika, a tak-

że wkład innych Polaków w rozwój 
wiedzy z dziedziny astronomii. Pan 
profesor zachęcał do uczenia się ma-
tematyki, gdyż to ona jest królową 
wszystkich nauk. Zwieńczeniem ca-
łej uroczystości był występ uczniów 
naszej szkoły w części artystycznej. 

Dwa lata temu niewielkim na-
kładem wydano książkę pt. „Bu-
dzyń ongiś miasto królewskie”. 
Opracowana przez O. dr Eu-
stachego Rakoczego publikacja 
zawiera niezwykły 
zbiór informacji 
na temat historii 
Budzynia, w tym 
archiwalne doku-
menty oraz zdję-
cia. 
Opisuje bohater-
skie czyny miesz-
kańców, w także 
rodziny od pokoleń 
związane z Budzy-
niem. Prezentuje 
miejsca o ciekawej 
przeszłości i ważnym znaczeniu 
dla naszego dziedzictwa. 
Warto, aby informacje zebrane w 
tej książce trafiły do każdego domu 
w Budzyniu i kształtowały lokalną 
świadomość oraz kulturę. Aby nie-
zapomniane egzystowały w pamię-
ci przyszłych pokoleń. Egzempla-
rze pierwszego wydania to obecnie 
przysłowiowy „biały kruk” – do-
stępność jest bardzo ograniczona. 

Szanowni mieszkańcy Budzynia!
Zgoda autora i przychylne podej-
ście jednego z wydawnictw umożli-
wia jednak dodruk książki „Budzyń 
ongiś miasto królewskie”. Gwaran-
towana jakość i cechy pierwotnej 

edycji, z zachowa-
niem pięknej oprawy 
oraz identycznych 
kolorów. Koszt jed-
nego egzemplarza 
wynosi 35,00 zł. 
Osoby zainteresowa-
ne zakupem mogą 
wpłacać wymienioną 
sumę na dedykowa-
ne konto, do dnia 
31.07.2016 r., poda-
jąc na poleceniu prze-
lewu poniższe dane:

Nr. konta: 48 8945 0002 2601 5163 
3000 0030
Benigna Nawrocka, ul. Dworcowa 
19, 64-840 Budzyń. Tytuł wpłaty: 
Książka.
Termin i miejsce odbioru książki 
podane zostaną w odrębnym ogło-
szeniu. 

Z poważaniem
Benigna Nawrocka
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Suckesy trampkarzy „Kłosa” Budzyń

Rozgrywki na półmetku
I Bieg Uliczny w Wyszynach

„Biegam, bo lubię”  
Zarówno w Polsce jak i na świecie 
zapanowała moda na sportowy 
styl życia. Szczególnie rozwinęła 
się dyscyplina biegowa. Bieganie 
to najprostsza forma ruchu. Naj-
bardziej dostępna dla wszystkich. 
Postanowiliśmy połączyć w Wy-
szynach siły i zorganizować huczne 
wydarzenie sportowe. Wyszyński 
Dom Kultury oraz Stowarzysze-
nie „Razem możemy więcej” przy 
Szkole Podstawowej im. M. Ko-
pernika w Wyszynach to inicjatorzy 
I Biegu Ulicznego „Biegam, bo lu-
bię”.  - Pomysł narodził się już kilka 
lat temu – mówi instruktor WDK 
Honorata Struzik – jednak zdawa-
łam sobie sprawę, że do realizacji 
potrzebna będzie energiczna grupa 
ludzi. W  chwili, gdy  powstało Sto-
warzyszenie „Razem możemy wię-
cej” wiedziałam, że teraz jest z kim 
przygotować bieg. 
W sobotę, 21 maja na starcie w 6-ciu 
kategoriach wiekowych, stanęło 92 
biegaczy. Byli to mieszkańcy za-
równo Wyszyn, jak i okolicznych 
wiosek. Głównym przesłaniem bie-
gu, powtarzanym na każdym kroku 
było hasło : „Liczy się dobra zabawa 
i sportowe zachowanie”.
Biegały dzieci od lat 3, przedszko-
laki, dzieci ze szkoły podstawowej 
i z gimnazjum. Zebrała się nawet 
liczna grupa dorosłych amatorów, 
którzy nie bali się udowodnić naj-
młodszym, że bieganie jest napraw-
dę dla każdego. Najważniejsze jest 
to, że na mecie na każdego czekał 
jedyny w swoim rodzaju medal, 
przygotowany specjalnie na tą oka-
zję.
Dzięki Nadleśnictwu Sarbia, a w 
szczególności Nadleśniczemu Ma-

ciejowi Strawie, mogliśmy zreali-
zować bieg na terenie lasu. Było to 
bezpieczniejsze i bardziej komforto-
we dla uczestników. Nadleśnictwo 
użyczyło nam również swoich ba-
nerów, które świetnie spełniały rolę 
startu i mety. Nieocenioną pomoc 
przy współorganizacji nieśli Straża-
cy z OSP Wyszyny i OSP Prosna. 
Zabezpieczyli trasy przejazdu, a tak-
że czuwali nad uczestnikami, czasa-
mi nawet z nimi biegnąc.
Po zakończeniu etapu rywalizacji, 
impreza przeniosła się pod Wy-
szyński Dom Kultury. Tam odbyło 
się uroczyste wręczenie nagród. Na 
specjalnie przygotowanym podium 
z logo Stowarzyszenia oraz baloni-
kami Banku Spółdzielczego, który 
również nie poskąpił nam gadżetów, 
stanęli zwycięzcy poszczególnych 
kategorii. Swoją obecnością za-
szczycił nas wójt Gminy Budzyń, 
który był też współfundatorem na-
gród. Swoimi szalonymi tańcami 
imprezę uświetniły tancerki Wy-
szyńskiego Domu Kultury, prowa-
dzone przez  p. Karolinę Sell. 
Na wszystkich uczestników oraz ob-
serwatorów a było ich ok 250, cze-
kała kiełbaska z grilla, a także kawa 
i ciasto. 
- Jesteśmy pewni, że „Biegam, bo lu-
bię” na stałe wpisze się w kalendarz 
imprez w Wyszynach. Dobrze nam 
się współpracuje z domem kultury – 
uzupełniamy się, a przede wszystkim 
chcemy tego co najlepsze dla naszej 
lokalnej społeczności. Ten bieg jest 
dobrym początkiem i jednocześnie 
zaproszeniem – dołączcie do nas ! – 
podsumował prezes Stowarzyszenia 
„Razem możemy więcej” Marcin 
Przybyła.   

24 marca 2016 roku meczem z 
Mieszkiem Gniezno trampkarze 
Kłosa Budzyń rozpoczęli roz-
grywki w grupie mistrzowskiej I 
Ligi Okręgowej Poznań.
W grupie wraz z budzyniakami 
znalazły się Lech Poznań,Warta 
Poznań, Akademia Piłkarska Re-
issa, Akademia Piłkarska Owiń-
ska, UKS Śrem, Koziołek Poznań 
i wspomniany Mieszko Gniezno. 
Niepewność Kłosiaków przed roz-
grywkami w grupie mistrzowskiej 
szybko została rozwiana po pierw-
szym zwycięstwie 4 : 2 na terenie 
groźnego przeciwnika jakim był 
Mieszko Gniezno. Nasi piłkarze 
przystąpili do tego meczu w peł-
ni skoncentrowani i nie pozwolili 
bardzo szybkim i dobrze grającym 
piłką zawodnikom z Gniezna roz-
winąć skrzydeł. Z minuty na minu-
tę zyskiwali przewagę co zaowo-
cowało strzeleniem trzech bramek. 
Drużyna Mieszka odpowiedziała 
golem jednak finalnie uległa 2 : 4.  
Kolejnym rywalem Kłosa była dru-
żyna Lecha Poznań. Na stadionie 
przy Powstańców Wielkopolskich 
zgromadziło się wielu kibiców któ-
rzy przybyli dopingować naszych 
w walce z najbardziej utytułowa-
nym  rywalem. Piękna pogoda oraz 
oprawa meczu  przyczyniła się do 
tego że widowisko nabrało rumień-
ców. Nie zawiedli też piłkarze któ-
rzy stanęli na wysokości zadania i 
pokazali kawałek dobrego futbolu. 
Po bardzo zaciętym i wyrówna-
nym meczu pełnym zwrotów akcji 
drużyna Lecha zwyciężyła 4 : 2. 
Niedosyt jaki towarzyszył naszym 
chłopakom po porażce został zre-
kompensowany w kolejnym meczu 
z Koziołkiem w Poznaniu. Zacię-
tość i sportowa złość zaowocowała 
przejęciem całkowitej kontroli nad 
meczem i wysokiej wygranej  5 : 1. 
Dodało to pewności naszej druży-
nie przed kolejnym wyjazdem do 
Błękitnych Owińska którzy przed 
sezonem zapowiadali ostrą walkę 
o miejsca medalowe. Niestety przy 
biernej postawie sędziego schodzi-
liśmy po pierwszej połowie prze-
grywając 0 : 1. Na drugą połowę 
meczu zdopingowani niesamowi-
tą energią trenera Włodzimierza 
Michalskiego  zawodnicy wyszli 
jeszcze bardziej zmotywowani  nie 
pozostawiając złudzeń kto w tym 

pojedynku jest lepszy strzelając 5 
bramek i wygrywając ostatecznie 
5 : 1. Wysokie wygrane i 9 punk-
tów na koncie oraz drugie miejsce 
w tabeli dodało apetytu jadąc na 
kolejny mecz do lidera Akademii 
Piłkarskiej Reissa który od począt-
ku rozgrywek nie stracił jeszcze 
gola. Sztuczna nawierzchnia na 
obiekcie w Baranowie nie sprzy-
jała naszym piłkarzom, jednak w 
pierwszej fazie meczu zyskaliśmy 
przewagę w środku pola.  Niestety 
nie ustrzegliśmy się kontry i traci-
my bramkę. Bardzo dobra gra po-
zwoliła na szybkie wyrównanie i 
bramkarz AP Reissa musiał po raz 
pierwszy wyjąć piłkę z siatki. Mecz 
zaczyna się układać pod dyktando 
Kłosa i pachnie sensacją. Jednak 
w ostatnich sekundach dostajemy 
bramę do szatni. To pozwoliło się 
otrząsnąć przeciwnikom którzy w 
drugiej połowie meczu przeprowa-
dzili kilka bardzo groźnych kontr i 
tylko bardzo dobra postawa nasze-
go bramkarza pozwoliła na to że 
przegrywamy z liderem 1 : 3. Nie-
spełna cztery dni później gościmy 
w Budzyniu zespół Warty Poznań. 
Renomowany przeciwnik musiał 
pogodzić się z porażką i uległ go-
spodarzom 3 : 1. Na ostatni mecz 
pierwszej rundy drużyna Kłosa 
wczesnym rankiem wyrusza do 
Śremu. W piękne sobotnie przed-
południe nie pozostawia złudzeń 
zespołowi UKS Śrem i pewnym 
zwycięstwem 3 : 0  przypieczęto-
wuje swoje pewne trzecie miejsce 
w tabeli ustępując tylko Lechowi 
i AP Reissa. Wszystkich kibiców 
oraz sympatyków drużyny zapra-
szamy na mecze rundy rewanżo-
wej na stadion w Budzyniu przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich. 
Drużyna trampkarzy Kłosa Budzyń 
występuje w składzie:
Kacper Barczak, Nikolas Roh-
de, Szymon Nowakowski, Patryk 
Krysztofiak, Mikołaj Brychczyń-
ski, Michał Bartol, Michał Pio-
chacz, Filip Dworniczak, Filip 
Czerwiński, Marcel Jankowski, 
Kacper Gomulec, Adrian Banach, 
Dawid Szpejer, Paweł Świętek, 
Dominik Szymański, Wojciech 
Brychczyński, Adam Simiński. 
Trener drużyny Włodzimierz Mi-
chalski, kierownik drużyny Paweł 
Brychczyński.  
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WYWÓZ SUROWCÓW WTÓRNYCH (OD DLIPCA 2016 NOWY HARMONOGRAM)

ROZMAITOŚCI

Harmonogram wywozu surowców wtórnych i nieczystości zmieszanych obowiązujący na kolejne miesiące  (do czerwca 2017 roku) 
zostanie opublikowany w wydaniu wrzesień 2016 oraz w wydaniu styczeń 2017 Informatora Gmina Budzyń. 
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