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Wymiana młodzieży w budzyńskim Gimnazjum

Wizyta przyjaciół z Niemiec 

Fo
t. 

M
on

ik
a 

Se
ro

ck
a 

Jubileusz kapeli „Kombinatorzy”  

 Grają i śpiewają 40 lat!   

więcej na stronie 7

W dniach 3 – 6.06.2016 w budzyńskim gimnazjum odbyła się polsko-nie-
miecka wymiana młodzieży. Do Budzynia przyjechało 4 uczniów i 3 opieku-
nów. Goście z Ahlerstedt uczestniczyli w spotkaniu „Pod budzyńskim wia-
trakiem”, zwiedzali szkołę, brali udział w Dniach Budzynia. Mieli również 
okazję odwiedzić Chodzież oraz spędzili czas w bardzo aktywny sposób.  

Na stadionie Kłosa w Budzyniu

Powiatowa Wystawa Koni

więcej na stronie 5

Generał Jan Podhorski honorowym gościem 

Msza na Okręgliku

więcej na stronie 4
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Dwa spotkania radnych

Z prac komisji Rady Gminy
Ostatnia przed wakacjami

XVII sesja Rady Gminy  
W dniu 24 maja swoje posie-
dzenie odbyła komisja rozwoju 
gospodarczego i finansów Rady 
Gminy, natomiast w dniu 21 
czerwca zebrali się członkowie 
komisji statutowo-samorzą-
dowej, prawa i porządku pu-
blicznego. Podczas prac tych 
komisji były omawiane projek-
ty uchwał, które zostaną przed-
stawione na obradach plenar-
nych Rady Gminy. 
W czasie obrad komisji rozwoju 
i finansów szczegółowo zostały 
omówione sprawy majątkowe 
gminy, w tym projekty uchwał 
dotyczące sprzedaży gruntów 
komunalnych, nabycia gruntów 
na mienie komunalne, zamia-
ny nieruchomości, zawierania 
umów dzierżawy z dotychcza-
sowymi dzierżawcami. W czasie 
tego spotkania radni przeanali-
zowali także Program Gospo-
darowania Zasobami Mieszka-
niowymi Gminy. Program ten 
dotyczy gospodarowania tymi 
zasobami do 2021 roku. Następ-
nie komisja ta zajęła się kom-

pletem projektów uchwał zwią-
zanych z utrzymaniem czystości 
i porządku w gminie. Komisja 
zajęła się także planem zagospo-
darowanie przestrzennego wsi 
Kąkolewice, omawiano propo-
zycje ustanowienia pomników 
przyrody w Budzyniu i Brzekiń-
cu, zajmowano się także tema-
tem ewidencji dróg gminnych. 
Podczas obrad członkowie ko-
misji przeprowadzili wizytację 
terenową oczyszczalni ścieków 
w Budzyniu. 
Z kolei członkowie komisji sta-
tutowo-samorządowej, prawa i 
porządku publicznego w czasie 
swoich obrad zajęli się sprawą 
utworzenia samorządowej jed-
nostki organizacyjnej pod na-
zwą Centrum Usług Wspólnych. 
Komisja rozpatrywała  również 
wniosek mieszkańców ulicy Wy-
budowanie od numeru 28 do31 
w sprawie nadania tej części 
Budzynia nazwy Nowe Budy. 
Wniosek tej uzyskał pozytywną 
opinię członków komisji.

28 czerwca odbyła się 17. w tej 
kadencji sesja gminy w Budzyniu. 
W kompleksie uchwał dotyczących 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Rada podjęła uchwa-
ły w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości na terenie gminy, w spra-
wie terminu i trybu uiszczenia opła-
ty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w sprawie wyboru 
metody opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz usta-
lenia stawki opłaty. Radni podjęli 
także decyzję w sprawie sposobu 
i zakresu świadczenia usług w za-
kresie odbioru i zagospodarowania 
odpadków komunalnych od właści-
cieli nieruchomości zamieszkałych 
z terenu gminy Budzyń w zmian za 
uiszczaną przez właścicieli nieru-
chomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Ostatnia 
uchwała w tym kompleksie była 
uchwałą w sprawie określenia wzo-
ru de deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi składanej przez właści-
cieli nieruchomości zamieszkałych 
na terenie gminy Budzyń, oraz wa-
runków i trybu składania deklaracji 
za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. Konieczność pod-
jęcia tych uchwał związana była z 
nowelizacja ustawy. Informujemy 
jednocześnie, że zarówno stawki, 
jak i terminy odbioru oraz terminy 
opłat pozostają bez zmian. 
Następnie radni podjęli uchwalę w 
sprawie Wieloletniego Programu 
Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy na lata 2016 -2021. 
Podjęcie tej uchwały było niezbędne 
dla prowadzenia prawidłowej go-
spodarki w tym zakresie. Obecnie 
w zasobach komunalnych gminy 
znajduje się 27 budynków, w tym 
lokali mieszkalnych 67. Program ten 
uwzględnia remonty oraz moderni-
zację poszczególnych obiektów, 
wynikające ze stanu technicznego 
budynków i lokali, uwzględniona 
także została sprzedaż lokali w naj-
bliższych latach. Program ten okre-
śla także źródła finansowania gospo-
darki mieszkaniowej. 
Radni podjęli także decyzję w spra-
wie zaliczenia dróg na terenie gminy 
Budzyń do kategorii dróg gmin-
nych. Celem tej uchwały było upo-
rządkowanie oraz aktualizacja dróg, 
które na terenie naszej gminy należą 

do tej kategorii. Obecnie dróg takich 
mamy na terenie naszej gminy 91, 
ich łączna długość to 166,5 km. 
Następnie radni zadecydowali o 
utworzeniu samorządowej jednost-
ki organizacyjnej Centrum Usług 
Wspólnych w Budzyniu. Centrum 
to zostało utworzone na bazie Gmin-
nego Zakładu Oświaty w Budzyniu. 
Z dniem 1 stycznia 2017 roku nowa 
jednostka obsługiwać będzie przed-
szkola samorządowe w Budzyniu i 
Wyszynach, szkoły podstawowe w 
Budzyniu oraz w Wyszynach oraz 
gimnazjum.  
Radni wyrazili także zgodę na przy-
stąpienie do opracowania i realizacji 
projektu pod nazwa „Kształcenie 
ogólne – projekty konkursowe”, 
w ramach działania 8.1.2 Wielko-
polskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 - 2020. 
Celem tego projektu jest wsparcie 
uczniów szkół i nauczycieli, za-
równo w uczniów ponadprzeciętnie 
zdolnych jaki i uczniów z problema-
mi. Oczekuje się, że rezultatem tego 
konkursu będzie podniesienie ja-
kości procesu kształcenia i wzrostu 
szans edukacyjnych uczniów. 
Kolejna uchwałą była uchwała w 
prawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zago-
spodarowanie przestrzennego wsi 
Podstolice. Rada Gminy wyraziła 
zgodę na wyznaczenie w planie no-
wych terenów przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe. 
Przedostatnią uchwałą była uchwała 
w sprawie zmiany uchwały budże-
towej gminy na 2016 rok. Obecnie 
budżet po zmianach po stronie do-
chodów stanowi kwotę 31 milionów 
819 tysięcy 582 złote 86 gr, z czego 
dochody bieżące stanowią kwotę 30 
milionów 832 tysiące 851 złotych 86 
gr, natomiast dochody majątkowe 
stanowią kwotę 986 tysięcy 731 zło-
tych. Po stronie wydatków budżet 
stanowi obecnie kwotę 33 miliony 
80 tysięcy 616 złotych 10 gr, z cze-
go na wydatki bieżące przeznaczona 
została kwota 27 milionów 346 ty-
siące 864 złote 10 gr, natomiast wy-
datki majątkowe stanowią kwotę 5 
milionów 733 tysiące 752 złote. 
W związku z tym, w ostatniej chwa-
le radni podjęli decyzję w sprawie 
zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Budzyń na lata 
2016 - 2023. 

Trwają  prace związane z rozruchem technologicznym w ramach trwa-
jącej inwestycji przy budowie kompostowni osadów ściekowych na 
oczyszczalni w Budzyniu, oraz modernizacji oczyszczalni. Wykonaw-
cą zadania jest firma Hydro-Marko z Jarocina która obecnie prowadzi 
prace budowlane. 

Oczyszczalnia w Budzyniu 

Budowa kompostowni 
osadów ściekowych
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Obóz młodzieżowych drużyn OSP

Szkolą się w Kamienicy

Wyszyny 

Nowa droga na osiedlu

Kosztem około 180 tysięcy złotych przebudowywana jest właśnie droga 
wewnętrzna na osiedlu w Wyszynach. W ramach tego zadania wykonana 
zostanie droga z kostki brukowej, budowane są także miejsca parkingowe. 
Centrum osiedla w Wyszynach uzyska nowy, bardziej funkcjonalny wize-
runek. Wykonawcą zadania jest PUH „Anmak” Paweł Wojtusik z Rogoźna. 

W placówkach oświatowych na 
terenie Gminy Budzyń rozpo-
czyna się gorący okres koniecz-
nych remontów. 
W Szkole Podstawowej z Budzy-
niu zaplanowano wymianę posa-
dzek w części sal lekcyjnych oraz 
na korytarzu. Wykonawcą prac 
jest firma ZPHU Sławomir Li-
siewicz ze Stróżewa, ich wartość 
to prawie 120 tysięcy złotych. W 
Szkole Podstawowej w Wyszy-
nach zaplanowana jest wymiana 
stolarki drzwiowej wewnętrznej. 
Wykonawcą tego zadania jest fir-
ma „Mar-Drew” Maria Nowicka 
z Budzynia, wartość zaplanowa-

nych prac to ponad 30 tysięcy 
złotych. 
W Przedszkolu Samorządowym  
w Budzyniu zaplanowana zo-
stała na wakacje   kompleksowa 
modernizacja łazienki, w tym 
wymiana węzłów sanitarnych. 
Wykonawcą zadania jest firma 
„Stef-Bud”, Przemysław Stefa-
niak z Wielenia, wartość ok. 145 
tysięcy zł. Wszystkie prace mają 
zostać zakończone w okresie wa-
kacyjnym, aby dzieci po powrocie 
do placówek oświatowych mogły 
rozpocząć naukę w lepszych wa-
runkach. 

Placówki oświatowe na terenie Gminy Budzyń

Remonty w wakacje

Od 1 do 11 lipca w Ośrodku 
Agroturystycznym w Kamieni-
cy nad jeziorem Kaliszany Duże 
odbywa się obóz szkoleniowy 
młodzieżowych drużyn pożarni-
czych. 
W tym roku obóz ten jest organi-
zowany po raz kolejny, odpowie-
dzialny za niego jest jednostka 
OSP w Sokołowie Budzyńskim. W 
obozie bierze udział 64 młodych 
strażaków z jednostek OSP nie tyl-
ko z terenu Gminy Budzyń, ale i 
z jednostek z gmin ościennych. W 
czasie trwania obozu organizowa-
ne są zajęcia szkoleniowe, a także 
rekreacyjne. Tradycyjnie zorga-
nizowana zostanie jednodniowa 
wycieczka do Muzeum Pożarnic-
twa w Rakoniewicach, uczestnicy 

obozu odwiedzą także jednostkę 
PSP w Grodzisku  Wielkopolskim. 
Podobnie jak w minionym roku, 
komendantem obozu jest Damian 
Łuczak, wychowawcami Kamil 
Gapiński, Wiktoria Gapińska, 
Roksana Piotr i Justyna Kozłow-
ska. Obóz mógł zaistnieć dzięki 
dotacji, jakie na ten cel przezna-
czyli – Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych (35 tysięcy złotych), 
Gmina Budzyń (8 tysięcy złotych), 
Starostwo Powiatowe (tysiąc zło-
tych). Po zakończeniu tego obozu 
odbędą się jeszcze dwa turnusy,  
organizowane przez Gminę Bu-
dzyń, po ok. 60 osób w każdym z 
nich. W tym przypadku całość fi-
nansowane jest z budżetu gminy, z 
tzw. „korkowego”.

Wójt Gminy Budzyń 
ogłosił II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

prawa własności nieruchomości zabudowanej.
Przedmiotem przetargu jest:

1. Działka nr 44/4 o powierzchni 436 m2 położona w Bukowcu, zabu-
dowana. Nieruchomość stanowi własność Gminy Budzyń i zapisana jest 

w księdze wieczystej Nr PO1B/00032857/5. Powyższa nieruchomość 
wolna jest od obciążeń.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem w zabudowie wolnostojącej. 
Dotychczas użytkowana i zagospodarowana była na cele świetlicy wiejskiej. 
Powierzchnia użytkowa budynku 135,41 m2. Budynek niepodpiwniczony. 
Pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym i odbył się w 

dniu 18.02.2016 r.
Nieruchomość można obejrzeć w godzinach pracy Urzędu, po uprzed-
nim telefonicznym uzgodnieniu z Urzędem Gminy Budzyń pod nume-

rem  67 2843 370 wew. 28 (pokój nr 7).
Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 44/4 wynosi 22.200,00 zł. 

Wadium – 2.220,00 złotych 
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 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 gotówce na konto Gminy Budzyń Nr 26 8945 0002 2600 
0101 2000 0070 Banku Spółdzielczego Chodzież Oddział Budzyń naj-
później do dnia 22 lipca 2016 r. z dopiskiem „II przetarg na działkę 

nr 44/4 Bukowiec”.
Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła usta-

lić jej wpływ na konto Gminy Budzyń w podanym wyżej terminie.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Budzyń, sołectwa Bukowiec, opublikowane na stronie internetowej 

urzędu, w BIP oraz w prasie lokalnej. 
Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem 

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   
WÓJT GMINY BUDZYŃ

             /-/ Marcin Sokołowski   
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Generał Jan Podhorski honorowym gościem 

Msza na Okręgliku
Uroczyste otwarcie w Dniu Dziecka

Plac zabaw Olszynki

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Budzyń na lata 2016-2020

- prośba o wypełnienie ankiety
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej jednostki samorządu opracowu-
ją w celu redukcji emisji dwutlenku węgla, zmniejszenia zużycia 
energii końcowej oraz rozwoju źródeł odnawialnych (OZE). Do-
datkowo, jak Gmina posiada przedmiotowy Plan to ma możliwość 
ubiegania się o dotacje zewnętrzne na zadania z zakresu poprawy 
jakości powietrza.
Dodatkowe środki pieniężne można pozyskać na następujące dzia-
łania inwestycyjne i nieiwestycyjne:
- audyty energetyczne,
- termomodernizacja budynków,
- poprawa węzłów komunikacyjnych,
- wymiana kotłów w budynkach gospodarstwa domowego lub u 
przedsiębiorców,
- wykorzystanie OZE przez sferę użyteczności publicznej, miesz-
kańców i przedsiębiorców.
- edukacja ekologiczna,
- i inne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.
Uprzejmie zachęcam Państwa do udziału w tworzeniu ni-
niejszego dokumentu poprzez wypełnienie ankiet do-
stępnych w wersji elektronicznej na stronie internetowej: 
http://pgn-budzyn-mieszkancy.skroc.pl
Wypełnione ankiety prosimy przekazywać do Urzędu Gminy Bu-
dzyń do sekretariatu lub na adres e-mailowy: biuro@anluk.pl do 
dnia 30 lipca 2016 roku. 
W razie jakichkolwiek pytań związanych z ankietą prosimy o kon-
takt: z Urzędem Gminytel. 67 28 43 210 lub z firmą ANLUK tel. 
512 208 346.
Opracowaniem dokumentu zajmuje się firma „ANLUK Łukasz 
Kozikowski”.

W niedzielę, 26 czerwca, na bu-
dzyńskim Okręgliku odbyła się 
tradycyjna Msza święta na którą 
przybyło ponad 150 mieszkańców, 
a gościem honorowym był generał 
Jan Podhorski urodzony w Budzy-
niu w 1921 roku. 
Mszę odprawił ks. Tomasz Kościelny 
z Budzyniu, który obchodził 20 lecie 
święceń. 
Ksiądz proboszcz Marek Piosik po-
witał wszystkich, między innymi 
honorowego gościa generała Jana 
Podhorskiego, który świętował 95 
urodziny tu w Budzyniu, gdzie się 
urodził, a także swoją nominację ge-
neralską sprzed kilku miesięcy. Powi-
tał także dziewięćdziesięcioletniego 
płk Jankowskiego, kolegę generała 
Podhorskiego, a także  starostę cho-
dzieskiego Juliana Hermaszczuka, 
przewodniczącego Rady Powiatu 
Piotra Jankowskiego, wójta Marcina 
Sokołowskiego, przewodniczącego 
Rady Gminy Zenona Nowickiego. 
W płomiennym i bardzo patriotyczne 
kazaniu o. Eustachy Rakoczy przy-
toczył historię obecnych na uroczy-
stości organizacji: Braci Piwowarów, 
Straży Grobu Pańskiego, Matek 

Różańcowych, Braci Kurkowych, 
wspominał wielkich budzyniaków 
na przestrzeni ostatniego wieku, 
przypomniał jak generał Podhorski 
jako mały chłopiec wręczał kwia-
ty w Budzyniu Prymasowi Polski, 
chwalił całą budzyńską społeczność, 
że tak licznie stawiła się oddać honor 
szanownemu gościowi. Po zakończe-
niu mszy wójt Marcin Sokołowski 
złożył gratulacje panu Generałowi 
i wręczył pamiątkowy Medal Bu-
dzynia, następnie życzenia złożyła 
Hanna Danielewicz z Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskie-
go, przedstawiciele Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum. Życzenia 
przekazano także ks. Tomaszowi 
Kościelnemu z okazji jubileuszu ka-
płaństwa. Wszystkich  obecnych na 
uroczystości mile zaskoczyli młodzi 
budzyniacy ze Stowarzyszenia Ki-
biców Lecha, którym kierują bracia 
Grillowie, którzy rozwinęli baner z 
patriotycznym napisem „Od zawsze 
na zawsze Budzyń” na część genera-
ła Jana Podhorskiego.
Na zakończenie wszyscy zebrani 
ustawili się do pamiątkowego zdjęcia 
przy figurze na Okręgliku.

1 czerwca odbyło się oficjalne 
otwarcie placu zabaw na Olszyn-
kach, połączone z piknikiem z 
okazji Dnia Dziecka. 
W czasie uroczystości obecni byli  
liczni goście – wójt Gminy Budzyń 
Marcin Sokołowskie, ksiądz pro-
boszcz Marek Piosik, przewodni-
czący Rady Powiatu Piotr Jankow-
ski, przewodniczący Rady Gminy 
Zenon Nowicki, oraz sponsorzy, 
którzy wsparli budowę. 
Uroczystego przecięcia wstęgi oraz 
poświęcenia dokonał ksiądz pro-
boszcz w obecności wójta i sołtys 
wsi Budzyń, Marii Jabłońskiej, a 
także przedstawicieli dzieci. Ponad 
200 dzieci bawiło się tego dnia na 
nowo otwartym placu. Krótką część 
artystyczną przedstawiły dzieci 
z Przedszkola Samorządowego 
w Budzyniu. Zabawę uświetnił 
klaun Kuki, który wręczał każde-
mu dziecku balonik, wszyscy byli 
także pod wrażeniem ogromnych 

baniek mydlanych, jakie puszczał 
Kuki. Pani stylistka malowała far-
bami buzie dzieci. Restauracja „La 
Siesta” zafundowała 14 pizz, które 
dzieciom bardzo smakowały. Dzie-
ci otrzymały także dużo słodkości i 
zabawek, a każde z nich pluszaka 
na pamiątkę. 
Sołtys wsi Budzyń składa ogromne 
podziękowania Bibliotece Publicz-
nej w Budzyniu, Urzędowi Gminy, 
firmie „Angora”, Restauracji „La 
Siesta”, a także paniom i panom Z. 
Kwadrans, R. Mantyk, B. Łuszczki, 
E. Koczorowski, M. Chroł, A. Ko-
nieczna. Sołtys wsi składa także po-
dziękowania pani Sylwii Tomczyk 
za dostarczenie stołów i parasoli. 
Podziękowania należą się także 
wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do powsta-
nia placu za pomoc i zaangażowa-
nie, a także Radzie Sołeckiej. 

Sołtys wsi Budzyń
Maria Jabłońska
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Na stadionie Kłosa w Budzyniu

Powiatowa Wystawa Koni

W środę, 15 czerwca Biblioteka 
Publiczna w Budzyniu zaprosiła 
dzieci i młodzież do udziału w VI 
edycji „Lata Artystycznego”. Ta 
kulturalno-edukacyjna impreza 
ma na celu przede wszystkim po-
pularyzacją literatury i czytelnic-
twa oraz umożliwia uczestnikom 
poznanie twórców - artystów róż-
nych dziedzin kultury.
Bohaterami i twórcami tegoroczne-
go „Lata Artystycznego” były dwie 
pisarki specjalizujące się głównie w 
twórczości dla dzieci i dwóch po-
dróżników przemierzających rowe-
rem świat.  W godzinach przedpołu-
dniowych przeprowadzili oni sześć 
spotkań autorskich, w których udział 
wzięło ponad 600 osób. Wiesława 
Pyrcz, pisząca głównie o zdrowiu i 
ekologii odwiedziła Przedszkole im. 
Koziołka Matołka w Wyszynach i 
Przedszkole Samorządowe w Bu-
dzyniu. Eliza Piotrowska, pisarka 
mieszkająca w Brazylii spotkała 
się z uczniami klas młodszych w 
Szkole Podstawowej w Budzyniu i z 
przedszkolakami w Niepublicznym 
Przedszkolu „Mały Odkrywca”. 
Szkołę Podstawową w Budzyniu 
odwiedził również Dominik Szmaj-
da, który przedstawił uczniom z klas 
starszych prezentację pt. „Rower 
góral i na Ural”. Gimnazjaliści mie-
li okazję poznać Piotra Strzeżysza i 
obejrzeć prezentację z cyklu „Ro-
werem przez świat: Panama i Ko-
lumbia”.
Zwieńczeniem tego dnia była uro-

Biblioteka zaporosiła dzieci i młodzież po raz szósty 

„Lato artystyczne”  

czysta gala, która odbyła się w sali 
widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury. Tam zaproszonym  go-
ściom i młodzieży gimnazjalnej ar-
tyści opowiedzieli o sobie i swojej 
twórczości oraz o zamiłowaniach i 
pasjach. Na pamiątkę tego wydarze-
nia każdy artysta otrzymał okolicz-
nościową statuetkę i bukiet kwia-
tów. W tym roku statuetki „Lata 
Artystycznego” otrzymali również: 
Grażyna Przybyszewska - dyrektor 
Przedszkola Samorządowego i Mie-
czysław Góra - humorysta i satyryk, 
konferansjer podczas gali od pierw-
szej jej edycji. W trakcie uroczysto-
ści ogłoszone zostały także wyniki 
konkursu czytelniczego pn. „Wzo-
rowy Czytelnik”. Tytuł „Wzorowe-
go Czytelnika” Biblioteki Publicznej 
w Budzyniu uzyskały: z Gimnazjum 
- Maria Wojciechowska, Roksana 
Uszko i Kamila Górna, ze Szkoły 
Podstawowej - Aleksandra Sell, 
Maria Śliwińska i Wiktoria Gau-
dyn. Wszyscy laureaci otrzymali w 
nagrodę piękną, bogato ilustrowaną 
publikację pt. „Historia książki” i 
pamiątkową statuetkę, a Maria Woj-
ciechowska za szczególnie wysoki 
wynik czytelnictwa otrzymała do-
datkowo tablet.
Uczestnicy spotkania  mogli też wy-
słuchać piosenek w wykonaniu Ja-
kuba Herforta, a po opuszczeniu sali 
widowiskowej obejrzeć w holu ob-
razy pędzla sołtys wsi Budzyń Marii 
Jabłońskiej i wpisać się do księgi 
pamiątkowej „Lata Artystycznego”.

Piotr 
Strzeżysz

Wiesława 
Pyrcz

Eliza 
Piotrowska

Dominik 
Szmajda

W niedzielę, 26 czerwca 2016 
roku, na budzyńskim stadionie 
odbyła się Powiatowa Wystawa 
Koni Hodowlanych, w trakcie 
której odbyła się ocena koni, które 
przeprowadziła komisja w skła-
dzie:  Wojciech Ganowicz (prze-
wodniczący), Janusz Skórkowski 
i Jarosław Szymoniak. 
Do oceny było V klas, z czego w I 
klasie roczne klaczki:
1 miejsce: holenderka Stefana Ra-
koczego;
2 miejsce: Robina S Kazimierza 
Skrzyczyńskiego;
3 miejsce: Dotacja Bartosza Szejnera;
W II klasie ogierki roczne:
1 miejsce: Besarin Piotra Kaczmarka;
2 miejsce: Wigor Sławomira Boruta;
3 miejsce: Bond Kingi Boruta;
W III klasie klacze i ogierki 2 let-
nie:
1 miejsce: Dragon Bartosza Szejnera;
2 miejsce:  Karenia Eugeniusza 
Szejnera;
3 miejsce: Newada Krzysztofa Ko-
zera;
W IV klasie klacze z źrebakami:
1 miejsce:  Enigma 
źrebie po ogierze Nu-
merusie Daniela Kur-
pińskiego
2 miejsce: Debora źre-
bie po ogierze Tycjan 
Bartosza Szejnera
3 miejsce:  Cela źrebie 
po ogierze Numerus 
Daniela Kurpińskiego
W V klasie klacze 
starsze:
1 miejsce: Carmen- N 
Karola Lauk
2 miejsce: Blueberry 
Piotra Kaczmarka
3 miejsce: Capriola 

Krystiana Ograbka
Czempionem XI Powiatowej Wy-
stawy Koni Hodowlanych wybra-
nej przez komisję została holen-
derka Stefana Rakoczego. 
Liczne grupy hodowcy przedstawi-
li  w klasie pokazowej m. in prze-
piękne fryzy hodowcy p. Żądło i p. 
Podolskiego, w tej klasie były konie 
zimnokrwiste, konie kolorowe oraz 
małe konie - kuce. 
Odbyły się jeszcze dwa konkursy 
dla publiczności. Pierwszy sponso-
rowane przez Bank BGŻ – wybór 
najładniejszego powozu, który wy-
grał Kazimierz Żądło. Drugi kon-
kurs, sponsorowany przez Bank 
Spółdzielczy w Chodzieży, w któ-
rym wybierano najładniejszego 
konia, który wygrała  holenderka 
hodowcy Stefana Rakoczego. 
Zarząd dziękuje Starostwu Powia-
towemu w Chodzieży, Gminom 
Chodzież, Szamocin, Margonin, 
Wójtowi Gminy Budzyń, Bankowi 
Spółdzielczemu w Chodzieży, Ban-
kowi BGŻ i licznym sponsorom z 
Szamocina.  

Nieodpłatna pomoc prawna w lipcu i sierpniu 
W lipcu i sierpniu 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.  
6.07.2016 r. - Arkadiusz Drabik - adwokat
13.07.2016 r. - Aleksandra Radke-Wolińska - radca prawny
20.07.2015 r. - Mateusz Nowaczyk - adwokat
27.07.2016 r. - Arkadiusz Drabik - adwokat
3.08.2016 r. - Mateusz Nowaczyk - adwokat
10.08.2016 r. - Aleksandra Radke-Wolińska - radca prawny
17.08.2016 r. - Aleksandra Radke-Wolińska - radca prawny
24.08.2016 r. - Arkadiusz Drabik - adwokat
31.08.2016 r. - Aleksandra Radke-Wolińska - radca prawny



6

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Zawody konne w Podstolicach  

Rywalizowali na parkurze

Przedszkole Wyszyny   

Dzieci świętowały Dzień 
Dziecka i Dzień Patrona

Budzyń – zakończenie roku przedszkolnego   

Zaczęły się wakacje!

Oficjalnym organizatorem za-
wodów był Budzyński Klub 
Sportowy - Kłos Budzyń, na-
tomiast wsparcie w organizacji 
zawodów realizowała grupa 
założycielska Fundacji Karino 
wraz z jej fundatorem Krystia-
nem Ograbkiem. Bardzo duże 
wsparcie udzielił Wójt Gminy 
Budzyń - Marcin Sokołowski. 
W zawodach wzięło udział 36 
jeźdźców oraz 33 konie. W su-
mie mogliśmy obserwować 73 
przejazdy par. Laureaci zawodów 
zostali uhonorowani pucharami,  
floots oraz cennymi nagrodami 
rzeczowymi które na ten cel prze-
kazali: Adam Kubacki z Firmy 
KOMFORT z Budzynia, niegdyś 
czynny zawodnik osiągający bar-
dzo duże sukcesy w skokach przez 
przeszkody, Magdalena Plezia, 
właścicielka Sklepu Jeździeckiego 

Bruge ze Swadzimia k/Poznania 
oraz sklepu internetowego ko-
niesklep.pl, państwo Aleksandra 
i Dariusz Kossakowscy z Firmy 
DARKO z Chodzieży (Aleksan-
dra Kossakowska zadebiutowała 
jednocześnie jako zawodniczka 
w konkursie nr 3 z przeszkodami 
na wysokości 80 cm, w dodatku 
wygrywając ten konkurs), Bio-
pralnia Tasso z Chodzieży, Restau-
racja Pekin z Poznania oraz firma 
ubierzsieposwojemu.pl. 
W organizacji zawodów poma-
gali: Firma STYROMAP, która 
udostępniła samochód który słu-
żył jako siedziba sędziów, MOSiR 
Chodzież, który udostępnił ogro-
dzenie zabezpieczające parkur, 
Stajnia Michałówka oraz Hotel 
Sypniewo, które wypożyczyły wy-
posażenie parkuru na którym roz-
grywane były zawody. Nad bezpie-

czeństwem zawodów przez cały 
czas czuwała ekipa FALCK goto-
wa w każdej chwili nieść pomoc. 
Cieszymy się, że udało nam się 
zgromadzić tak dużą liczbę za-
wodników a w szczególności 
przeprowadzić dwa najniższe 
konkursy (sprawnościowy dla 
dzieci oraz mini LL z przeszko-
dami na wysokości do 60 cm) 
- dzieci mogły (bardzo często 
pierwszy raz w życiu) rywalizo-

wać na parkurze wyposażonym 
w profesjonalny sprzęt do pomia-
ru czasu, była rywalizacja, były 
radość, była sportowa złość, były 
łzy szczęścia - było wszystko, 
co może stanowić zdrową kon-
kurencję dla rozrywki w sieci. 
Na zdjęciu: na koniu Rajken Daria 
Wika, pierwsza podopieczna Fun-
dacji Karino, dziewczynka posia-
dająca bardzo duży talent, którą 
Fundacja zamierza wspierać.  

W piątek 17 czerwca w Domu 
Kultury odbyła się uroczystość za-
kończenia roku przedszkolnego. 
Na widowni zasiedli znamienici go-
ście, wśród których byli: wójt i se-
kretarz gminy, pracownicy oświaty, 
dyrektor Szkoły Podstawowej, wi-
cedyrektor gimnazjum, pani sołtys, 
pani bibliotekarka, emerytowane 
nauczycielki przedszkola oraz ro-
dzice. Kilkoro przedszkolaków zo-
stało absolwentami naszej placówki 
i po wakacjach wkroczy  na kolej-
ny szczebel edukacji. Pewien etap 

zawodowy zakończył się również 
dla Pani dyrektor G. Przybyszew-
skiej, która przechodzi na zasłużoną 
emeryturę. Po tak długiej i owocnej 
pracy podziękowań i niespodzianek 
nie było końca. Na scenie wystąpiły 
starszaki z grup: Biedronki, Żabki i 
Pszczółki, następnie absolwentom 
wręczono biretki oraz dyplomy. 
Natomiast w końcowej części pro-
gramu nastąpiły serdeczne podzię-
kowania dla Pani Dyrektor G. Przy-
byszewskiej  i powitanie nowej Pani 
Dyrektor I. Repczyńskiej. 

1 czerwiec  w przedszkolu w 
Wyszynach to nie tylko obcho-
dy Dnia Dziecka, ale również 
Dzień Patrona. W tym dniu bo-
wiem przypadają urodziny Ko-
ziołka Matołka. 
Z tej okazji nasze przedszko-
le odwiedził teatrzyk z przed-
stawieniem o  patronie. Dzieci 

świetnie się bawiły zachęcane 
do brania udziału w opowieści. 
Dzieci wykazały się dużą wie-
dzą dotyczącą przygód koziołka, 
zaśpiewały hymn przedszkola. 
kolorowały obrazek z Koziołkiem 
Matołkiem. Było dużo śmiechu 
i radości, a także dobrej zabawy.  
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Jubileusz kapeli podwórkowej „Kombinatorzy”  

Grają i śpiewają 40 lat! 
Aż trudno w to uwierzyć, ale 
nasza „reprezentacyjna” kape-
la „Kombinatorzy” działa już 
40 lat. Jubileusz był znakomitą 
okazją, by wspólnie z zaproszo-
nymi gośćmi podsumować czte-
ry dziesięciolecia działalności 
kapeli. 
Z tej okazji zorganizowano w re-
stauracji „Platinum” Bal Jubile-
uszowy, który zgromadził wielu 
gości. Rozpoczął się koncertem 
kapeli oraz częścią oficjalną, która 
była okazją do składania życzeń 
i gratulacji; wśród tych, którzy 
pamiętali o kapeli, byli między 
innymi starosta chodzieski Julian 
Hermaszczuk, przewodniczący 
rady powiatu Piotr Jankowski oraz 
wójt Gminy Budzyń Marcin So-
kołowski wraz przewodniczącym 
Rady Gminy Zenonem Nowic-
kim. Wśród honorowych gości był 
także ksiądz profesor Jan Kanty 
Pytal, księdza Pawła Kryszkiewi-
cza z USA, księdza Przemysława 
Prętkiego oraz proboszcza parafii 
Budzyń księdza Marka Piosika.  

Nie zabrakło wielu przyjaciół i 
osób wspierających, wśród nich 
m.in. Tadeusza i Andrzeja Kabat 
z małżonkami, Jana Margowskie-
go, Teresy Janiszewskiej. Gościem 
specjalnym był jeden z pomysło-
dawców i założycieli kapeli - Mi-
rosław Kowzan. Nie zapomniano 
o muzykach, którzy  w przeszłości 
grali w kapeli. Specjalne słowa 
uznania padały także pod adresem 
Krystyny Świniarskiej, pełniącej 
od wielu lata funkcję menedżera.  
Jej wkład w działalność i organi-
zację wyjazdów jest nieoceniony.
Przez cztery dekady kapela odbyła 
wiele muzycznych eskapad, kon-
certując w Polsce a także w wielu 
krajach Europy – w Niemczech, 
na Węgrzech, Litwie, w Rumunii, 
kapela już kilkakrotnie odwiedziła 
Stany Zjednoczone, występując 
dla Polonii w Nowym Jorku, Fi-
ladelfii i Waszyngtonie. W 2012 
roku kapela zagrała w Watykanie 
dla Ojca Św. Benedykta XVI oraz 
ponad 10-tysięcznej międzynaro-
dowej widowni.

„Grand Prix Polski czwartków lekkoatletycznych”   

Sukcesów uczniów SP 

To nie jest tak, że historia ma swój 
bieg i odchodzi w niepamięć. Na-
rodowa pamięć jest dobrem naj-
wyższym. Wplata się w historię cie-
niami poległych i wyrasta z jeszcze 
żyjących uczestników walki, spoty-
kanych wśród nas, na co dzień. 
Historia i dzieje narodu mają być 
źródłem nauki, aby to, co było złe, 
naprawić, a to, co było dobre, uszla-
chetniać. Dzisiaj mamy obowiązek 
pielęgnowania tego wszystkiego, co 
się zdarzyło, z czego wyrastamy, co 
było krwią bliznami i cierpieniem, co 
było radością i triumfem. To wszyst-
ko musimy włączyć w teraźniejszość 
i w wielkie dzieło dążenia doprzy-
szłości.
W poniedziałek 6 czerwca uczniowie 
klas szóstych Szkoły Podstawowej 
im. T. Kotarbińskiego w Budzyniu 
wraz z wychowawcami wzięli udział 
w III Marszu Pamięci śladami ofiar 
zbrodni hitlerowskiej w Górach 
Morzewskich. Nad całością czuwał 
nauczyciel historii i dyrektor szkoły 
Dariusz Dudziak.
Marsz rozpoczął się spod budynku 
Szkoły Podstawowej. Uczestnicy 
zatrzymali się przy budynku dawnej 
szkoły na ulicy Rogozińskiej, gdzie 
przybliżono historię tego miejsca, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
dziejów strajku szkolnego z lat 1906-
1907 i przedstawiono postać kie-
rownika szkoły w latach 1927-1939 
Władysława Kaji, zamordowanego 
przez hitlerowców w Górach Mo-
rzewskich. Przy kościele pod we-
zwaniem św. Barbary przedstawiono 
postać proboszcza Stanisława Łako-
ty, a także historię samej budowli. 
Uczestnicy marszu oddali również 
hołd bohaterom Powstania Wielko-
polskiego pochowanym za kościo-
łem. Następnie udano się na rynek. 
To miejsce było okazją do przypo-

III Marsz Pamięci śladami ofiar zbrodni hitlerowskiej

Uczniowie oddali hołd

mnienia najważniejszych faktów z 
dziejów Budzynia, a także przedsta-
wienia kolejnej ofiary zbrodni hitle-
rowskiej, komendanta posterunku 
policji Tomasza Skrętego. Kolejnym 
punktem marszu było wzgórze 
Okręglik, gdzie 7 lutego 1919 roku 
powstańcy wielkopolscy odparli 
niemiecki atak i zdobyli samochód 
pancerny. Przypomniano nie tyl-
ko o tym wydarzeniu, ale przede 
wszystkim zapoznano uczestników 
marszu z historią Budzynia w okre-
sie okupacji hitlerowskiej. Oddano 
również hołd zamordowanym u 
podnóża Okręglika we wrześniu 
1939 roku mieszkańcom Budzy-
nia i przedstawiono postać Stefana 
Nowaka, czwartego budzynianina, 
który oddał życie w Górach Mo-
rzewskich. 
Z Okręglika udano się bezpośrednio 
w Góry Morzewskie. Tam przed-
stawiono przyczyny i okoliczności 
popełnionej tam 7 listopada 1939 
zbrodni. Hitlerowcy zamordowali 
wtedy bez sądu 41 mieszkańców 
Ziemi Chodzieskiej. Na pomniku 
pomordowanych zapalono znicze, 
a także odczytano relację naocz-
nego świadka zdarzeń, Antoniego 
Zabla z Morzewa.
W drodze powrotnej uczestnicy mar-
szu zatrzymali się na cmentarzu para-
fialnym, gdzie oddano hołd poległym 
podczas II wojny światowej, a także 
przybliżono uczniom inne osoby, za-
służone w historii Budzynia.
Dla szkolnej młodzieży udział w 
marszu pamięci okazał się bardzo 
wartościową „żywą lekcją historii’ i 
pozwolił nie tylko na chwilę zadumy 
nad losami naszych przodków i zna-
czonej krwią drogi do niepodległości. 
Był też okazją do pogłębienia zainte-
resowania historią własnej miejsco-
wości, swojej „małej ojczyzny”. 

W dniach 17-19 czerwca w Ło-
dzi odbył się finał „Grand Prix 
Polski czwartków lekkoatle-
tycznych” czyli nieoficjalnych 
mistrzostw Polski w lekkoatle-
tyce dzieci. Ogromny sukces od-
nieśli uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Tadeusza 
Kotarbińskiego w 
Budzyniu.
Wicemistrzem Pol-
ski w rzucie piłecz-
ką palantową został 
Miłosz Szynkiewicz, 
który w kategorii 
rocznika 2005 uzy-
skał wynik 49,5 m. 
Opiekunem zawod-
nika jest nauczyciel 
wychowania fizycz-
nego, pan Janusz 
Szozda.
Bardzo dobry wynik 
uzyskała również 
Weronika Anasta-

ziak, która w biegu na 600 m 
rocznika 2005 zajęła doskonałe 
5 miejsce z wynikiem 1 min. 54 
s.W finale ogólnopolskim wystą-
pił także Filip Dworniczak. W 
biegu na 300 m (kat. r. 2003) uzy-
skał czas 44,38 s.
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Finał XXI Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

Losy żołnierza i dzieje oręża
Gimnazjum Publiczne w Budzyniu

Czas na podsumowania
Od 2 do 4 czerwca w Warszawie 
odbywał się finał Ogólnopolskiego 
Konkursu Historycznego im. ma-
jora Marka Gajewskiego „Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego 
w latach 1531– 1683. Od Obertyna 
do Wiednia. Rzeczpospolita Oboj-
ga Narodów”. 
Była to już XXI edycja Konkursu, 
którego głównym organizatorem jest 
Mazowiecki Kurator Oświaty, a pa-
tronat sprawują między innymi Mi-
nisterstwo Obrony Narodowej, Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej oraz 
Stowarzyszenie Klubu Kawalerów 
Orderu Wojennego Virtuti Militari.
W finale Konkursu każde woje-
wództwo reprezentuje po dwóch 
uczniów ze szkół podstawowych 
oraz gimnazjów. W tegorocznym 
finale województwo wielkopolskie 
reprezentowali dwaj uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. T. Kotar-
bińskiego w Budzyniu, którzy wcze-
śniej wygrali etap wojewódzki. Byli 
to: Szymon Nowak z klasy V oraz 
Karol Nowacki z klasy VI. W fina-
le ogólnopolskim obaj potwierdzili 
swą olbrzymią wiedzę historyczną. 
Poziom Konkursu był bardzo wyso-
ki i niesamowicie wyrównany. Ka-
rol Nowacki zdobywając 82 punkty 
na 100 możliwych uplasował się 
na miejscu XIII wśród najlepszych 
młodych historyków z całego kraju. 
Zaledwie dwa punkty dzieliły go od 
miejsca dziewiątego. Piątoklasista 
Szymon Nowak zdobył 80 punktów 
i zajął miejsce XVI. W tegorocznej 
edycji Konkursu uczestniczyło łącz-
nie około 15 tysięcy uczniów z całej 
Polski. Konkurs jest rozgrywany w 
4 etapach: szkolnym, rejonowym, 
wojewódzkim i centralnym. Woje-
wódzkie komisje konkursowe za-
kwalifikowały do etapu centralnego 
łącznie 66 uczestników ze 
wszystkich kategorii. W 
etapie centralnym Szkoła 
Podstawowa w Budzyniu 
była jedną z trzech placó-
wek oświatowych z całej 
Polski, które reprezentowa-
ło po dwóch uczniów.
Przez dwa dni uczestnicy 
Konkursu rywalizowali 
w 5 niezwykle wymaga-
jących konkurencjach: 
eksponat muzealny, broń i 
barwa, geografia militarna, 
zabytki i obiekty historycz-

ne, historia oręża polskiego w sztuce. 
Był też czas na zwiedzanie Warsza-
wy, Muzeum Wojska Polskiego, a 
także seans w kinie. 
W sobotę 4 czerwca w Sali Wielkiej 
Zamku Królewskiego odbyła się 
wspaniała gala finałowa, z udziałem 
wielu osobistości ze świata polityki, 
nauki, edukacji i kultury. Szczegól-
nym gośćmi byli kombatanci z Klu-
bu Kawalerów Orderu Wojennego 
Virtuti Militari, którzy dekorowali 
laureatów konkursu okolicznościo-
wymi medalami. Galę finałową 
uświetnił fantastycznym występem 
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny 
Wojska Polskiego. 
Galę poprzedziło złożenie kwiatów 
przed Grobem Nieznanego Żołnie-
rza oraz panel dyskusyjny w Mu-
zeum Niepodległości dla opiekunów 
konkursu z różnych województw 
z udziałem m.in.: Macieja Kopcia 
- Podsekretarza Stanu w Minister-
stwie Edukacji Narodowej, Aurelii 
Michałowskiej - Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty oraz delegacji or-
ganizatorów i uczestników konkursu 
(3 czerwca).
Tegoroczna edycja była piątym w 
historii udziałem uczniów budzyń-
skiej podstawówki w Konkursie 
„Losy żołnierza…”. W ostatnich 
latach uczniowie SP Budzyń przy-
gotowujący się do konkursu pod 
kierunkiem nauczyciela historii, a 
obecnie dyrektora szkoły Dariusza 
Dudziaka, czterokrotnie wygrywali 
finał wojewódzki, kwalifikując się 
do etapu centralnego. W sumie sied-
miokrotnie zdobywali tytuł laureata 
Konkursu. W kolejnej edycji z pew-
nością wystartuje piątoklasista Szy-
mon Nowak, który będzie walczył 
o poprawienie swego tegorocznego 
osiągnięcia.

Rok szkolny 2015/2016 w budzyń-
skim gimnazjum został zaliczony 
do bardzo udanych. Dzięki cięż-
kiej pracy, zaangażowaniu, ener-
gii i kreatywności udało się w tym 
roku dużo osiągnąć. 
Uczniowie klas III z budzyńskiego 
gimnazjum w tym roku osiągnęli 
wysokie wyniki z egzaminu końco-
wego. Z języka polskiego, historii 
oraz WOSu uzyskano najwyższy 
wynik w powiecie ( wyższy niż 
średnia w województwie ) a z języ-
ka niemieckiego najwyższy wynik 
w powiecie ( o 13% wyższy wynik 
niż średnia wojewódzka ). Wyniki z 
matematyki i przedmiotów przyrod-
niczych były zbliżone do średniej 
wojewódzkiej. Uczniowie którzy 
osiągnęli wysokie wyniki w nauce 
otrzymali z rąk dyrektora p. Kingi 
Buszkiewicz świadectwo z wyróż-
nieniem, stypendium naukowe oraz 
nagrody ufundowane przez radę ro-
dziców.
Klasy I: Walczak Jakub – 5,15, We-
stphal Maciej – 5,15, Grochowalski 
Patryk – 5,08, Wojciechowski Jan 
– 5,08, Bartol Adrian – 4,92, Prech 
Dominika – 4,92, Szurpit Martyna 
– 4,77. 
Klasy II: Nowacki Wiktor – 5,54, 
Zielińska Wiktoria – 5,23, Bucholc 
Joanna – 5,15, Wawrzyniak Sylwia 
– 4,85.
Klasy III: Hoehle Mateusz – 5,28, 
Parzybut Magdalena – 5,11, Krycz-
ka Anna – 5,06, Zaźlak Sandra 
– 5,00, Morańska Natalia – 5,00,  
Ajchsztet Olaf – 4,94, Kotecka Rok-
sana – 4,89, Górna Kamila – 4,83, 
Kostrzewska Michalina – 4,83, Ka-
sprzyk Roksana – 4,83, Habet Wik-
toria – 4,83, Wojciechowska Maria – 
4,78, Bruszyńska Magdalena – 4,78.
Mamy też uczniów którzy odnieśli 
sukces w różnego rodzaju konkur-
sach, olimpiadach i zawodach spor-
towych na szczeblu wojewódzkim:
Wiktor Nowacki – uczeń klasy II 
jest już podwójnym laureatem kon-
kursu fizycznego oraz laureatem 
konkursu matematycznego (Wiktor 
został przygotowany do konkursów 
przez p. A. Kępka i G. Piotrowicz).
Wiktoria Zielińska i Joanna Bu-
cholc to laureatki Wojewódzkiego 
Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce: 
(przygotowanie p. E. Kurkowiak – 
Pauszek).
Dominik Romanowski - Laureat 

Ogólnopolskiego Konkursu „Losy 
Żołnierza i oręża polskiego w latach 
1531-1683” (przygotowanie p. H. 
Danielewicz).
Nasze uczennice zajęły IV miejsce 
w Gimnazjalnych Mistrzostwach 
Województwa Wielkopolskiego w 
Piłce Ręcznej Dziewcząt (przygoto-
wanie p. J. Dajczak). 
Uczniowie budzyńskiego gimna-
zjum nie tylko siedzą w ławkach i 
realizują podstawę programową ale 
też nabywają wiedzę i nowe umiejęt-
ności w ramach tygodnia projektów. 
Już we wrześniu uczniowie wybie-
rają tematy z różnych dziedzin nauki 
i pod kierunkiem swoich opiekunów 
realizują różnorodne przedsięwzię-
cia. W ten sposób wzbogacają wie-
dzę, rozwijają umiejętności, pasje, 
poszerzają horyzonty w niezwykle 
ciekawy i niekonwencjonalny spo-
sób. W tym roku szkolnym realizo-
wano następujące projekty:
- Każdy ma swój Everest - projekt 
roczny który zdobył grant wydaw-
nictwa Nowa Era  (Aniołek Renata, 
Małofiej Karolina, Polak Małgorza-
ta);
- Chemia w kuchni (Adamska Bar-
bara, Jeska Małgorzata);             
- Na pienińskim szlaku (Białachow-
ska Jolanta, Biszof Karolina, Fifer 
Agnieszka, Pawlak Katarzyna);
- Aktywnych ludzi kultura nie trudzi 
(Dajczak Anna, Wesołowska Eweli-
na); 
- Żyj zdrowo na sportowo (Dajczak 
Jarosław); 
- Wielkopolska nasze dziedzictwo 
(Danielewicz Hanna, Kurkowiak-
Pauszek Elżbieta);
- Master Chef na sportowo (Kaź-
mierska Edyta, Oko-Kowalczyk 
Marlena); 
- Robotyka i druk 3d (Kępka Alicja, 
Piotrowicz Gabriela);
- ,,Krytyczna decyzja” (Kuczyńska 
Kamila);
- Kariery, na które warto postawić w 
Gminie Budzyń (Puweł Żaneta);   
- „English is fun”- projekt  filmowy 
(Walczak Natalia); 
- Radość życia czyli gry i zabawy 
nie tylko renesansowe – zalety od-
poczynku w plenerze (Wieczorek 
Zofia). 
Tydzień projektów uświadamia 
wszystkim, że nauczanie i uczenie 
się to wspaniała  przygoda, która 
daje wiele radości i satysfakcji.  
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Zwieńczenie projektu – upragniona wycieczka 

„Każdy ma swój Everest” 
Powiatowy Turniej Wiedzy Prewencyjnej 

Gimnazjaliści na „pudle”

Akcja zbiórki krwi w budzyńskim Gimnazjum

Krew łączy nas wszystkich

Dla 39 uczniów realizujących pro-
jekt „Każdy ma swój Everest” 
nadszedł upragniony czas wypra-
wy. Młodzi „everestowcy” wraz z 
opiekunami: Kingą Buszkiewicz, 
Renatą Aniołek, Karoliną Mało-
fiej i  Małgorzatą Polak, w dniach 
10 – 17 czerwca br. brali udział w 
bardzo urozmaiconej wycieczce, 
której pierwszym punktem były 
Jakuszyce - najwyżej położona 
dzielnica Szklarskiej Poręby.
Uczniowie Koleją Izerską  wyru-
szyli do Harrachova w Czechach, 
gdzie mogli podziwiać  kompleks 
pięciu skoczni narciarskich na pół-
nocnych zboczach Czarciej Góry. 
Warto wspomnieć, że Harrachovska 
skocznia mamucia należy do sześciu 
największych skoczni na świecie. 
Odbywają się tu zawody pucharu 
świata w lotach narciarskich.Ko-
lejną atrakcją dla naszych młodych 
miłośników skalnych miast i zam-
ków był wyjazd do położonej nad 
Łabą Szwajcarii Saksońskiej, nie-
mieckiej krainy wzgórz, lasów i skał 
o niesamowitych kształtach. Tutaj 
uczestnicy wycieczki zachwycali się 
pięknem formacji skalnych Bastei 
i zwiedzali monumentalną Twier-
dzęKönigstein. Pośród saksońskich 
pałaców i zamków mieliśmy okazję 
zwiedzić Zamek Stolpen, wznie-
siony w XIII w. na bazaltowej ska-
le. Historia zamku nierozerwalnie 
związana jest również z tragicznym 
losem hrabiny Cosel. Ta najsław-
niejsza faworyta polskiego króla 
i saksońskiego elektora Augusta 
Mocnego spędziła uwięziona na 
zamku Stolpen 49 lat swego życia. 
Ale nadszedł czas na wędrówki po 
polskich Tatrach. Cała grupa udała 
się po dwóch dniach do Zakopane-
go, gdzie już z okien Willi „Halka” 
mogła raczyć się widokiem gór-

skich szczytów. W Tatrach młodzież 
odbyła wiele wędrówek górskimi 
szlakami –Dolina Strążyska, Polana 
Rusinowa, Wiktorówki, wodospad 
Siklawica, Gęsia Szyja, Nosal, Ka-
latówki, Kasprowy Wierch, Beskid, 
Mały Kościelec, Murowaniec, no 
i oczywiście Giewont – to tylko 
niektóre z miejsc, które odwiedzili-
śmy. Po całodziennych wędrówkach 
wszyscy chętnie relaksowali się i 
nabierali sił na kolejne dni górskich 
wspinaczek na pływalni w Chocho-
łowie – największym kompleksie 
basenów termalnych na Podhalu. Z 
wyprawy w polskie góry na pewno 
nie zapomnimy halnego, który dał 
nam się we znaki ostatniego dnia. 
Ten ciepły, suchy i niezwykle pory-
wisty wiatr „umilał” nam spacer po 
Krupówkach – reprezentacyjnej uli-
cy w Zakopanem. Ale to nie koniec 
atrakcji dla „everestowców”. W dro-
dze powrotnej do domu zatrzymali-
śmy się na zabawę w Energylandii 
- Rodzinnym Parku Rozrywki, znaj-
dującym się w Zatorze. Miłośnicy 
adrenaliny nie mogli doczekać się 
pobytu w miejscu, gdzie do dys-
pozycji będzie mnóstwo ekstre-
malnych atrakcji. Wszyscy bardzo 
dobrze się bawili. Pobyt w Energy-
landii przepełniony był masą wrażeń 
i emocji, zarówno jak pozostałe dni. 
Około godziny 20tej cała grupa z 
uśmiechami na twarzach wyruszyła 
w drogę powrotną, podczas której, 
mimo zmęczenia, wszystkim do-
pisywały wyśmienite humory. Po 
kilku godzinach jazdy wszyscy bez-
piecznie dotarli do domów. Uczest-
nicy wycieczki chętnie powtórzyli-
by ją jeszcze raz. Ten tygodniowy 
wyjazd w góry dostarczył uczniom 
masy wspomnień i przeżyć, które na 
pewno kiedyś wywołają na ich twa-
rzach szeroki uśmiech.

W piątek  3 czerwca uczniowie na-
szej szkoły wzięli udział w Powiato-
wym Turnieju Wiedzy Prewencyj-
nej w Stróżewie. Drużyna wystąpiła 
w składzie: Wojciech Kaczmarek, 
Mateusz Hoehle, Mikołaj Wasil, 
Eryk Rozpłochowski. Opiekunem 
drużyny podczas turnieju był psy-
cholog pracujący w gimnazjum Ro-
bert Chojnacki.
Nasi reprezentanci zajęli trzecie 
miejsce wśród szkół gimnazjalnych 
z powiatu zdobywając tym samym 
cenne nagrody zarówno dla siebie jak 
i dla szkoły. W czasie trwania turnieju 
uczestników czekało wiele cennych 

atrakcji związanych z szeroko poję-
tym bezpieczeństwem (m.in. pokaz 
akcji Straży Pożarnej i Policji). „Ta-
kie imprezy niewątpliwie wpływają 
na to, że mamy większą szansę, iż 
nasza młodzież w przyszłości będzie 
wiedziała jak zachować się w trud-
nych sytuacjach i zwiększają nasze 
bezpieczeństwo” – mówi opiekun ze-
społu. Drużynę do udziału w Turnieju 
przygotowywali: Małgorzata Polak 
(konkurencje sportowe), Robert Choj-
nacki (wiedza teoretyczna). Naszym 
chłopcom serdecznie gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów!

Hasło przewodnie tegorocznej 
kampanii „Krew łączy nas wszyst-
kich” skupia się na podziękowaniu 
krwiodawcom i podkreśla aspekt 
„dzielenia się” i „więzów” łączą-
cych krwiodawców i pacjentów. 
Ponadto dla celów obchodów Świa-
towego Dnia Krwiodawcy zaadap-
towano również hasło, „Dziel się 
życiem, oddaj krew”, aby zwrócić 
uwagę na funkcję, jaką pełni system 
dobrowolnego oddawania krwi – 
zachęca ludzi, aby wzajemnie trosz-
czyli się o siebie i promuje spójność 
społeczną. Takie idee zachęciły też 
młodzież budzyńskiego gimnazjum, 
która pod kierunkiem Karoliny Ma-
łofiej i przy współpracy z Regio-
nalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Poznaniu, 
zorganizowała trzecią już w naszej 

szkole zbiórkę krwi. Akcję zorgani-
zowano w związku ze zbliżającym 
się Światowym Dniem Krwiodawcy,  
obchodzonym corocznie 14 czerwca. 
Jednak w Budzyniu „kroplę życia” 
można było oddać 9 czerwca br. 
Wtedy też wsparło naszą akcję ponad 
50 osób, z czego aż 34 osoby oddały 
łącznie ponad 15 litrów tego bezcen-
nego leku. Nie tylko dojrzali krwio-
dawcy oddali część siebie, również 
młodzież, absolwenci budzyńskiego 
gimnazjum, licznie zgłosiła się tego 
dnia do podarowania tak ważnego 
„daru życia”. Wszystkich, którzy 
tego dnia postanowili nie być obojęt-
nym i oddało krew z myślą ratowania 
życia, można nazwać prawdziwy-
mi bohaterami. Wszystkim, którzy 
wsparli naszą akcję, serdecznie dzię-
kujemy. 
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Dni Budzynia 

Gimnazjaliści chórem 
wyrażali patriotyzm

Dni Budzynia 

Wędkarski Dzień Dziecka 
Jak co roku koło wędkarskie PZW 
w Budzyniu zorganizowało zawo-
dy wędkarskie dla dzieci z okazji 
Międzynarodowego Dnia Dziecka. 
Pogoda w tym roku była łaskawa 
dla młodych miłośników   wędkar-
stwa. W zawodach wzięło udział 28 
zawodników, dziewcząt i chłopców. 
Po dwóch godzinach zmagań węd-
karskich i przeprowadzeniu ważenia 
ryb w kategorii dziewcząt pierwsze 
miejsce zajęła Zuzanna Miziołek z 
wynikiem 1460 pkt, na drugim miej-
scu uplasowała się  Natalia Stepczyń-
ska z wynikiem 1400 pkt, na trzecim 
Weronika Rudzka uzyskując 980 pkt. 

Natomiast w kategorii chłopców do 
lat 12 pierwsze miejsce zajął Oliwier 
Droszcz z wynikiem 1540 pkt, zaraz 
za nim, na miejscu drugim, uplasował 
się Dominik Ciesielski z wynikiem 
1180 pkt, trzecie miejsce przypadło 
Filipowi Geislerowi z wynikiem 960 
pkt. W kategorii chłopców pierwsze 
miejsce wywalczył Jakub Sokołow-
ski uzyskując 1160 pkt, na drugim 
znalazł się Sławomir Głowacki z 
wynikiem 800 pkt, na trzecim Filip 
Zaźlak uzyskując 795 pkt.
Po zawodach jak zawsze wręczenie 
upominków ognisko i wspólny po-
siłek. 

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Budzyniu 
składa serdeczne podziękowania 

Urzędowi  Gminy w Budzyniu oraz Bankowi Spółdzielczemu w 
Chodzieży z siedzibą w Budzyniu, aptece św. Wita z Rogoźna 
oraz osobom prywatnym - panu Janowi Kubackiemu oraz pa-

nom Tadeuszowi  i Andrzejowi Kabat którzy co roku wspierają 
nasze spotkania wędkarskie z dziećmi.

Zarząd Koła PZW w Budzyniu 

W drugi dzień obchodów Dni 
Budzynia 4 czerwca 2016 
roku, przedstawiciele naszego 
Gimnazjum im. powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu za-
prezentowali się wyjątkowo do-
stojnie  i w mundurach wraz z 
zespołem wokalnym „JanBoys” 
pod kierunkiem pana Jana 
Margowskiego.
Wspólnie zaśpiewali kilka pio-
senek żołnierskich z minionych 

Gimnazjum

Rocznica Chrztu Polski  

epok, śpiew chóru wywołał na 
odbiorcach ogromne wrażenie i 
przypomniał historyczne, żołnier-
skie wyzwania i uczucia wznio-
słego patriotyzmu.
Gimnazjalny chór przygotowała 
i dyrygowała pani Hanna Danie-
lewicz. Budzyńskie gimnazjum 
podejmuje wielkie wyzwania w 
różnych dziedzinach i z wielką 
dumą uczniowie odnoszą w nich 
sukcesy. 

30 maja w szkole odbył się apel 
z okazji przyjęcia chrztu w 966 
roku przez Mieszka I dla całej 
naszej piastowskiej społeczności i 
kolebki naszej państwowości. To 
wydarzenie włączyło kształtują-
cą się Polskę w obręb rozwiniętej 
części średniowiecznej Europy i 
dało impuls do wszechstronnego 
rozwoju – religijnego, kulturowe-
go i gospodarczego. 
Mieszko I stworzył terytorialne 
kształty naszego dzisiejszego pań-
stwa. „Państwo zaczyna się długim 
morzem – stąd granicą aż do ziemi 
Prusów i dalej aż do miejsca, które 
nazywa się Ruś, a granicą Rusi aż 
do Krakowa i wzdłuż rzeki Odry”. 
Są to słowa, które zostały na pole-
cenie Mieszka ujęte w dokumencie 
„Dagome Judex”. Określały nasze 
umiejscowienie w strefie chrześci-
jańskiej Europy.

W gimnazjum obchody 1050 rocz-
nicy Chrztu Polski rozpoczęto od 
wyjazdu trzecioklasistów do gnieź-
nieńskiej katedry. Uczniowie rywa-
lizowali w konkursie  wiedzy histo-
rycznej z zakresu średniowiecznych 
dziejów Polski. Podczas uroczyste-
go apelu p.t: „Mieszko I europej-
czykiem” zaprezentowano wiersze 
piosenki i film stworzony przez 
uczniów: Emila Gursza, Bartosza 
Repczyńskiego i Piotra Galona oraz 
przedstawiono wyniki konkursów: ze 
znajomości historii I miejsce uzyskał 
Dominik Romanowski z klasy IB, II 
miejsce Cyprian Kozłowski z klasy I 
B i III miejsce Joanna Bucholc z kla-
sy IIA. Rywalizację na prezentację 
wygrali przedstawiciele klasy IB, II 
miejsce Klasa IIIA, trzecie miejsce 
Klasa IIIC. Apel przygotowały: Han-
na Danielewicz, Elżbieta Kurkowiak 
- Pauszek i Krystyna Świniarska. 
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„Dzień Młynów”

Dni Budzynia

XVII Bieg Budników  
4 czerwca 2016 roku z okazji Dni 
Budzynia odbył się XVII Uliczny 
Bieg Budników na dystansie 4 
km. 
W pierwszej kolejności startowały 
przedszkolaki o godzinie 13.30 któ-
re startowały na ulicy Łokietka od 
Banku do Domu Kultury, następnie 
na tej samej trasie startowały dzieci 
z klas I i II w którym zwyciężyły 
Eliza Cybulska i Nikodem Krzy-
kawski. Następnie do rywalizacji 
przystąpiły dzieci z klas III i IV. 
W tym biegu na dystansie 750 me-
trów wygrali Agnieszka Kamińska 
i Miłosz Szynkiewicz. W kolejnym 
biegu, klas V i VI, zwycięzcami zo-
stali Wiktoria Gruszczyńska i Filip 
Dworniczak.  
Bieg Główny rozpoczął się o go-
dzinie 14.30. Na starcie stanęło 32 
zawodników, którzy  ruszyli spod 
Domu Kultury w kierunku ulicy 
Rogozińskiej, następnie biegli ulicą 

Rynkową, Dworcową i Łokietka 
w kierunku do Domu Kultury - i 
tak trzy pętle. Zawodnicy biegli w 
zwartej grupie tylko w pierwszym 
okrążeniu, a już na drugim okrąże-
niu część biegaczy została zdublo-
wana. Wygrał Robert Gerke z Cho-
dzieży, w wśród kobiet pierwsza 
była Aleksandra Kępka również z 
Chodzieży. Wśród tych zawodni-
ków biegli również gimnazjaliści, 
gdzie pośród dziewczyn zwycięży-
ła Martyna Szurpit, a wśród chło-
paków Marcel Jankowski. Niestety 
dwie zawodniczki doznały ciężkich 
kontuzji i nie mogły ukończyć Bie-
gu, temperatura również nie sprzy-
jała fizycznemu wysiłkowi bo wy-
nosiła 29 stopni C.
Organizatorami  XVII Ulicznego 
Biegu Budników były Gminny 
Ośrodek Kultury i Budzyńskie To-
warzystwo Sportowe  Olimpijczyk 
Budzyń.  

Komitet Organizacyjny to: Justy-
na Urbańska, Jarosław Urbański, 
Janusz Szozda, Roman Ostra-
decki,  Andrzej Łukaszewski, 
Waldemar Tomczak, Rafał Sroka,  
Janusz Marcinkowski, Ania Czer-
wińska, Maciej Czerwiński,  Piotr 
Ślęzak.
Organizatorzy dziękują Ogniwu 
Ruchu Drogowego z Chodzieży 
pod dowództwem aspiranta Ra-
fała Rosińskiego, oraz Specjal-
nej Jednostce Ruchu Drogowego 

Straży Pożarnej z Budzynia pod 
dowództwem aspiranta Piotr Si-
wiaka, za zabezpieczenie trasy 
Biegu.
Szczególne podziękowania dla 
sponsorów, dzięki którym Bieg 
mógł się odbyć, a sponsorami 
byli: Gmina Budzyń, Firma To-
mex- AJC Czesław Tomczyk, Fir-
ma Tomex- T Tadeusz Tomczyk, 
Zakład Metalowy Roman Hoff-
mann, Salon Fryzjerski Bartosz 
Jeska. 

W piątkowe popołudnie 3 czerw-
ca społeczność Budzynia  rozpo-
częła świętowanie Dni Budzynia. 
Swoje pierwsze kroki  mieszkań-
cy skierowali pod wiatrak typu  
paltrak  znajdujący się nieopodal  
budzyńskiego gimnazjum. Zor-
ganizowana w cieniu wiatraka 
degustacja potraw kuchni regio-
nalnej pod hasłem „Smakowicie 
pod budzyńskim wiatrakiem” 
przyciągnęła wielu smakoszy i 
amatorów wypoczynku na świe-
żym powietrzu. 
Do przygotowania   spotkania przy-
czyniły się panie - Elżbieta Kurko-
wiak-Pauszek, nauczyciel  histo-
rii Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu oraz 
Anna Leśko, prezes Stowarzysze-
nia „Razem dla Budzynia”. Dzięki 
współpracy z Hanną Danielewicz,  
nauczycielką  historii Gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopolskich 
w Budzyniu, a także Marią Ja-
błońską, sołtysem Budzynia oraz 
Mateuszem  Klepką  z Muzeum 
Młynarstwa  i Wodnych Urządzeń 
Przemysłu Wiejskiego  w Jaraczu   
stworzono atmosferę biesiady , na 

której spotkali się  mieszkańcy Bu-
dzynia  wielu  pokoleń. 
Podczas festynu zaprezentowano:
-  zbiory Muzeum Regionalnego 
przy budzyńskim gimnazjum pod 
opieką HannyDanielewicz,
- prywatne zbiory historyczne 
uczniów budzyńskiego gimnazjum 
Emila Gursza i Dominika Roma-
nowskiego 
-rękodzieło ludowe tj.  serwety i 
obrusy wykonane przez członków 
Stowarzyszenia „Razem dla Bu-
dzynia”,
- tradycyjne przysmaki regional-
ne m. in. klapsztula ze smalcem i 
kiszonym ogórkiem oraz  pyry z 
gzikiem,
- utwory wykonane w  gwarze po-
znańskiej przez uczniów budzyń-
skiego gimnazjum,
- pieczywo i wędliny od regio-
nalnych wytwórców: Tomasza  
Ciesielskiego, państwa Grażyny i  
Eugeniusza  Gawrychów, Macieja 
Oko oraz Romana Mantyka.
Okazja do potkania była wyjąt-
kowa, bowiem po raz pierwszy 
budzyński paltrak uczestniczy w 
obchodach „Dnia młynów w Euro-

pie”, które ma już wieloletnią tra-
dycję. Setki młynów, które często 
już nie pracują, podczas jednego 
weekendu w roku otwierają się dla 
zwiedzających, mieszkańców, tury-
stów. Jest to okazja, aby poznać za-
bytki techniki nieodłącznie związa-
ne z naszym życiem, bo przecież w 
nich przez lata produkowano mąkę 
- naturalny składnik naszej diety.   
W Niemczech młyny otwierane 
są w Zielone Świątki.  W Holan-
dii, której symbolem są wiatraki, 
dzień ten jest równie popularny i 
obchodzi się go od 1973 roku. W 
tym niewielkim kraju udostępnio-
no  zwiedzającym 950 młynów. W 
Holandii zwiedzać młyny można 
co roku w drugi weekend maja. We 

Francji „dni młynów” organizowa-
ne są w połowie czerwca. Młyny 
otwierane są również w Wielkiej 
Brytanii, Szwajcarii i innych kra-
jach.. W Polsce taka wspólna akcja 
jest organizowana  w dniach 3 - 6 
czerwca 2016r
Wspólna  inicjatywa społeczno-
ści lokalnej została zrealizowa-
na dzięki pomocy wójta Gminy 
Budzyń Marcina Sokołowskiego 
i dyrektor Gimnazjum im. Po-
wstańców Wielkopolskich Kingi 
Buszkiewicz. Dla mieszkańców 
Budzynia jest to jeszcze jedno 
miejsce gdzie można atrakcyjnie 
spędzić czas dzieląc się  owoca-
mi wspólnego wysiłku i wielką 
radością.
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Dni Budzynia po raz kolejny 

Wielkie emocje, wspaniała zabawa

ROZMAITOŚCI

W dniach 3 i 4 czerwca obcho-
dziliśmy po raz kolejny Dni Bu-
dzynia. Impreza ma już swoją 
wieloletnią tradycję, każda ko-
lejna odsłona jest porównywa-
na do tych, jakie stały naszym 
udziałem w latach minionych. 
I trzeba podkreślić, że tak uda-
nych Dni Budzynia dawno nie 
było! 
Trzeba podkreślić wysiłek, jaki 
w organizację imprezy włożyli 
organizatorzy, czyli dyrekcja i 
pracownicy Gminnego Ośrodka 
Kultury.  Ale przecież w Dni Bu-
dzynia angażuje się wiele innych 

osób, odpowiedzialnych za wyda-
rzenia sportowe czy kulturalne. 
Dzięki temu wysiłkowi oferta Dni 
Budzynia stała się na tyle atrak-
cyjna, że odwiedziło nas wielu 
gości nie tylko z terenu gminny, 
ale i odleglejszych regionów. Na 
pewno mocną stroną była ofer-
ta kulturalna – z jednej strony 

pokazywaliśmy mocne strony 
naszej rodzimej oferty kultural-
nej, w czasie prezentacji arty-
stycznych wystąpili mali artyści 
z przedszkola w Sołeckim Dniu 
Dziecka, mieliśmy także pokaz 
przygotowany przez uczniów 
Gimnazjum, a także występ chóru 
„Złoty Liść”, zespołu wokalnego 

Jan Boys, zespołu „Tolija”, kapeli 
„Kombinatorzy” a także występy 
solistów ze Studia Piosenki GOK. 
Byli też występy gwiazd – w pią-
tek bez wątpienia był nią zespół 
„Weekend”, chociaż prawdziwe 

tłumy zgromadziły się na energe-
tycznym występie DJ Hazela. W 
sobotę największą gwaizdą była 
ikona polskiej muzyki rozrywko-
wej, Krzysztof Krawczyk, który 
zgromadził tlumy fanów w róż-
nym wieku. 
Dni Budzynia to także wiele im-
prez towarzyszących – po raz 
pierwszy została zorganizowana 
degustacja potraw regionalnych 
pod wiatrakiem (więcej na ten 
temat na stronie 11 Informato-
ra), seniorzy rywalizowali na VI 
Paraspartakiadzie, a dzieci węd-
kowały nad jeziorem Zbyszewice 
(o zawodach wędkarskich można 
przeczytać na stronie 10 Informa-
tora). Oczywiście, Dni Budzynia 
to także tradycyjny Bieg Budni-
ków – na łamach tego Informato-
ra (str. 11) publikujemy szerokie 
sprawozdanie z tego wydarzenia.   

Już po raz drugi zorganizowa-
liśmy w ramach Dni Budzynia 
nasze spotkanie z przedszkola-
kami. 
Dzieci z Przedszkola Samorzą-
dowego w Budzyniu przedstawi-
ły godzinny program artystycz-
ny. Na scenie występowało 70 
młodych artystów. Całe rodziny 
dopingowały i oklaskiwały swo-
je pociechy. Każde z występują-

cych dzieci otrzymało w nagrodę 
wiatraczek i słodycze. 
Dziękuję Gminnemu Ośrodko-
wi Kultury i Urzędowi Gminy 
za nagrody i słodycze. Dziękuję 
także pani dyrektor Przedszkola 
i paniom przedszkolankom za 
przygotowanie dzieci do wystę-
pu. 

Sołtys wsi Budzyń 
Maria Jabłońska  


