
Budzyń • Brzekiniec • Podstolice • Dziewoklucz • Bukowiec • Prosna • Wyszyny • Wyszynki • Kąkolewice    
Ostrówki • Nowe Brzeźno • Grabówka • Niewiemko • Nowa Wieś Wyszyńska • Popielno • Sokołowo Budzyńskie    

czerwiec 2017 roku  numer 138 (rok XV)

INFORMATOR SAMORZĄDOWY 1

G
M

IN
A

BUDZYŃ
BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

MIESIĘCZNIK 

Turniej „Liga Europy” w Czarnkowie 

Świetny występ drużyny Żaków z Budzynia

I Memoriał Kazimierza Cembrowicza  

Uczczono pamięć działacza   
Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej  2016 - 2019

Podpisanie umowy

więcej na stronie 11

więcej na stronie 9 więcej na stronie 3

więcej na stronie 4

W rocznicę historycznego wydarzenia  

Msza na Okręgliku  
Reforma systemu oświatowego   

Gimnazjum przestaje istnieć



2

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Uroczystość w Sokołowie Budzyńskim  

Gminny Dzień Strażaka

W sobotę 10 czerwca strażacy z 
gminy Budzyń uczestniczyli w 
Gminnym Dniu Strażaka w Soko-
łowie Budzyńskim. 
Na początku uroczystości wszy-
scy zebrali się pod remizą OSP  w 
Sokołowie następnie pododdziały 
przemaszerowały do kościoła, gdzie 
proboszcz ks. Marek Piosik odprawił Mszę św. w intencji strażaków i po-
święcił figurkę św Floriana, następnie przemarsz  z powrotem pod remizę. Na 
placu przed remizą zostały wręczone odznaczenia, głos zabrali zastępca wójta 
Piotr Jankowski, przewodniczący Rady Gminy Zenon Nowicki jednocześnie 
członek zarządu wojewódzkiego OSP, prezes gminny Stanisław Wierzbiński, 
zastępca komendanta powiatowego PSP Leszek Naramowicz, emerytowany 
komendant PSP Andrzej Waligórski, prezes OSP Sokołowo Szczepan Anto-
niewicz. Wśród zaproszonych gości byli sekretarz gminy Ewa Kasperczak, Jan 
Kubacki i przedstawiciel firmy BroMargo. Na koniec zaśpiewał  Jakub Herfort 
i artyści ze Studia Piosenki GOK prowadzonego przez Krystynę Świniarską.

Towarzyskie Zawody w Skokach 
2.07.2017 r. 

Stadion w Budzyniu 
Program zawodów:
godz. 11.00
- Konkurs nr 1 – LL – mini
- Konkurs nr 2 – LL
- Konkurs nr 3 L o nagrodę Firmy Komfort
- Konkurs nr 4 L 1 Grand Prix Budzynia 
  o Puchar Wójta Gminy Budzyń

Dodatkowe atrakcje:
- przejażdżki powózkami – darmowe
- przejażdżki kucykami dla dzieci - darmowe

23 czerwca 2017 roku radni 
Rady Gminy Budzyń zebrali się 
na 28. sesji bieżącej kadencji. 
Radni podjęli w trakcie obrad 
sześć uchwał. 
W pierwszej z nich uchwalili 
zmianę imienia Szkoły Podstawo-
wej im. Tadeusza Kotarbińskiego 
w Budzyniu na Szkołę Podsta-
wową im. Powstańców Wielko-
polskich w Budzyniu. Zmiana 
następuje z dniem 1 września 
2017 roku. W celu kształtowania 
wychowawczych, moralnych i 
patriotycznych postaw uczniów 
społeczność Szkoły Podstawowej 
im. Tadeusz Kotarbińskiego wy-
stąpiła z wnioskiem o dokonanie 
zmiany dotychczasowego imieni-
ny szkoły na patrona, który będzie 
łączyć oczekiwania wszystkich 
uczniów, rodziców i pracowni-
ków szkoły. 
Radni wyrazili także zgodę w 
sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie kolejnych umów dzierżaw,  
które dotyczą tej samej nierucho-
mości. Uchwała dotyczy wie-
loletnich dzierżawców gruntów 
komunalnych.   
Następnie została podjęta uchwa-
ła w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go wsi Budzyń - rejon ulicy Prze-
mysłowej. W kolejnej uchwale 
radni zadecydowali w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Bu-
dzyń - rejon ulicy Dworcowej. W 
związku ze zgłoszonymi wnio-
skami właścicieli terenu, a także 
wobec oczywistego faktu utraty 
aktualności dotychczasowego 
planu, podjęcie ww. uchwał było 
zasadne. 
Radni podjęli także uchwałę w 
sprawie zmiany uchwały budże-
towej Gminy Budzyń na 2017 r. 
Zmiany te związane są, miedzy 
innymi, z podpisaniem przez 
Gminę Budzyń umowy z Wo-
jewództwem Wielkopolskim w 
sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej w formie dotacji celowej w 
kwocie 96 tysięcy 875 złotych na 
dofinansowanie przebudowy dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych, 
oraz z podpisaniem przez Gminę 
Budzyń umowy z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej umowy do-
tacji na kwotę 17 tysięcy 500 zło-
tych z przeznaczeniem na realiza-
cję programu nasadzeń drzew w 
sołectwie Sokołowo Budzyńskie 
w celu poprawy wartości przyrod-
niczych i krajobrazowych.  
Następnie radni podjęli uchwałę 
w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Bu-
dzyń na lata 2017-2023.

Owocne obrady 

Kolejna sesja Rady Gminy

Ćwiczą najmłodsi ochotnicy OSP 
W Ośrodku Agroturystycznym w Kamienicy rozpoczął się kolejny obóz or-
ganizowany prze OSP Budzyń. Na obozie przebywa obecnie ok. 60 adeptów 
OSP. Obóz trwa 11 dni. Pod opieką instruktorów młodzi ochotnicy nabywają 
doświadczenia i niezbędnej wiedzy na temat walki z zagrożeniami oraz ele-
mentami sztuki pożarniczej. Warto dodać, że wśród instruktorów znajdują się 
osoby, które swoją edukację pożarniczą rozpoczynały w czasie obozów w Ka-
mienicy kilka lat temu. Oprócz obozu dla najmłodszych strażaków w Ośrodku 
Agroturystycznym odbędą się jeszcze dwa obozy dla młodzieży i dzieci z tere-
nu naszej Gminy, zorganizowane w ramach profilaktyki zdrowotnej.  

Okiem fotoreportera
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Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019  

Podpisanie umowy

W czerwcu b.r. zakończyły się 
roboty budowlane związane z 
budową kolejnego odcinka ka-
nalizacji sanitarnej na terenie 
sołectwa Wyszyny. 
Tym razem pracami objęty zo-
stał  teren pod budownictwo 
mieszkaniowe, zlokalizowany 
przy wyjeździe z Wyszyn w kie-
runku Gębic. Generalny wyko-
nawca wyłoniony w drodze postę-
powania przetargowego (spośród 
11 ofert) , Firma Lider Partners 
z.o.o  z Poznania, wybudowała 
sieć kanalizacyjną na długości po-
nad 800 mb, w tym 31 szt. przyłą-

Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wyszyny  

Ciąg dalszy inwestycji
czy, za łączną wartość ponad 160 
tysięcy złotych. Tym samym ko-
lejne tereny zostały wyposażone 
w podstawową infrastrukturę. 
Nasi mieszkańcy, w opisywanym 
rejonie, mają zatem 
możliwość podłączenia swoich 
budynków, posesji  do zbiorczej 
sieci połączonej z oczyszczalnia 
na terenie Wyszyn. 
Generalnym Inwestorem zadania 
był Gminny Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji  w Budzyniu, który 
także na bieżąco zajmuje się eks-
ploatacją sieci kanalizacyjnej na 
terenie Gminy Budzyń.  

Uwaga! Ważna informacja! 
Informujemy, że tegoroczne Dożynki Gminne odbędą 
się w sołectwie Ostrówki w dniu 27 sierpnia 2017 r. na 
terenie boiska wiejskiego i w rejonie Świetlicy Wiej-
skiej w Ostrówkach. 
Szczegóły opublikowane będą na plakatach. 

6 czerwca 2017 roku w uroczy-
sty sposób wójt Gminy Budzyń 
Marcin Sokołowski wraz ze 
skarbnikiem Gminy Honora-
tą Lisiecką podpisali z Woje-
wodą Wielkopolskim umowę 
na budowę dróg gminnych nr 
201570P i 201560P (są to ulice 
na terenie Budzynia - Parkowa, 
Akacjowa, Klonowa i Wielko-
polska). 
Ogólna wartość tego zadania to 1 
milin 374 tysiące, 279 złotych 32 
gr. W kosztach kwalifikowalnych 
zadania partycypował budżet 
państwa w postaci dotacji celo-
wej w wysokości 668 tysięcy 691 
złotych, budżet Gminy Budzyń w 
wysokości 298 tysięcy 691 zło-
tych 27 gr. Partnerem zadania był 

także Powiat Chodzieski, którego 
udział w inwestycji to 370 tysięcy 
złotych. Koszty niekwalifikowal-
ne zadania w wysokości 36 tysię-
cy 897 złotych 5 groszy pokrył 
budżet naszej Gminy.   
Warto dodać, że nasza Gmina 
znalazła się w pierwszej grupie 
12 samorządów z całej Wielko-
polski, które tego dnia podpisały 
umowę o dofinansowanie.
Wykonawcą zadania jest firma 
Viabud Jacek Gruszkiewicz z 
Walkowic. Już teraz można po-
dziwiać efekty prac, na zdjęciu 
– na ulicy Parkowej została już 
położona nawierzchnia, zostało 
już także zainstalowane oświetle-
nie uliczne.  

Wręczenie nagrody w konkursie na hasło 
13 czerwca 2017 r. w Urzędzie Gminy Budzyń Wójt Gminy Budzyń 
wręczył nagrodę oraz pogratulował p. Cyprianowi Kozłowskiemu, za 
zwycięstwo w konkursie na hasło promujące Gminę Budzyń.

Okiem fotoreportera

W dniu 10 czerwca na bu-
dzyńskim rynku odbyła się 
uroczystość jubileuszowa z 
okazji XV-lecia Sekcji Moto-
cykli Ciężkich i Pojazdów Mi-
litarnych „Sokół” . 
Miłośnicy tego rodzaju pojaz-
dów mieli okazję z bliska po-
dziwiać m.in. zabytkowe już 
pojazdy, które nadal poruszają się po drogach. W samo południe, zgodnie z 
programem, rozpoczęła się Msza św. w Kościele p.w. św. Andrzeja Boboli 
w Budzyniu. Podczas mszy Wójt Gminy Budzyń Marcin Sokołowski wrę-
czył prezesowi Stanisławowi Ornochowi pamiątkową statuetkę. Później 
poświęcone zostały motocykle oraz inne pojazdy ustawione na budzyń-
skim rynku. Następnie odbył się przejazd do Chodzieży i dalej do Szamo-
cina, Margonina i Klotyldzina.

XV - lecie Sekcji Motocykli Ciężkich w Budzyniu  

Wspaniały jubileusz!



W dniu 6 czerwca 2017 roku na terenie na 
terenie 14 Wojskowego Oddziału Gospodar-
czego (dawnych koszar 58 Pułku Piechoty), 
odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy po-
święconej żołnierzom 58 Pułku Piechoty. 
Tablica przypomina szlak bojowy Pułku w trak-
cie Powstania Wielkopolskiego oraz wojny pol-
sko - bolszewickiej.
W uroczystościach wzięli udział kompania honorowa Wojska Polskiego 
oraz grupa rekonstrukcyjna pielęgnująca tradycje tego pułku. W uroczy-
stościach udział wzięli, między innymi, przedstawiciele Wojewody Wiel-
kopolskiego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego, nasza Gminę 
reprezentował zastępca wójta Piotr Jankowski. 
Przypomnijmy, że właśnie w Budzyniu, w 1919 roku, tworzyły się zręby 
4 Pułku Strzelców Wielkopolskich, który powstał z oddziałów walczących 
w okolicach Gniezna, Wągrowca, Budzynia i Wrześni. 
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Tablica poświęcona żołnierzom 58 Pułku Piechoty 

Uroczyste odsłonięcie    
W rocznicę historycznego wydarzenia  

Msza na Okręgliku  

Okręglik jest szczególnym miej-
scem dla Budzyniaków. W okresie 
wzmożonej germanizacji posta-
wiono na Okręgliku Figurę Matki 
Bożej. U stóp Maryi 7 II 1919 r. 
powstańcy zdobyli niemiecki wóz 
pancerny podczas Powstania Wiel-
kopolskiego 1918/19. Po wtargnię-
ciu  wojsk hitlerowskich  w 1939 r. 
figura została zniszczona. 
Po wojnie nie było atmosfery na 
odbudowanie figury, idea odbudo-
wy  pojawiła się dopiero w 1977 
roku. Wówczas to po kraju piel-
grzymowała kopia obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej, dotarła 
ona również do Budzynia. Wraz z 
kopią obrazu przyjechał do Budzy-
nia ojciec Eustachy Rakoczy.
W niedzielę 25 czerwca 2017 roku 
ojciec dr hab. Eustachy Rakoczy 
Paulin z Jasnej Góry, wraz z ks. 
prof. Janem Kantym Pytlem oraz 
ks. Tomaszem Kościelnym, od-
prawili Mszę świętą w rocznicę 
wydarzeń sprzed czterdziestu lat. 
Ojciec Eustachy powitał honoro-
wych gości, a wśród nich, m.in., 
generała Jana Podhorskiego, Ma-
riana Wróblewskiego, prezesa 
koła Związku Kombatantów RP i 
Byłych Więźniów Politycznych w 
Chodzieży, przewodniczącą Rady 
Powiatu Kingę Buszkiewicz, prze-
wodniczącego Rady Gminy Ze-
nona Nowickiego, wójta Marcina 
Sokołowskiego oraz jego zastępcę 
Piotra Jankowskiego.
W czasie Mszy ojciec Rakoczy 
odznaczył Medalami Konfederacji 
Przyjaciół Jasnej Góry wójta Gmi-
ny Budzyń, Marcina Sokołowskie-
go, Antoniego Nowaka oraz Wal-
demara Tomczaka, komendanta 

Strażników Grobu Pańskiego.  W 
otoczeniu ołtarza  znajdowały się 
liczne reprezentacje oraz poczty 
sztandarowe organizacji i insty-
tucji z terenu Budzynia, a wśród 
nich Braci Piwowarów, Straży 
Grobu Pańskiego, Matek Różań-
cowych, Braci Kurkowych,  a także 
uczniowie gimnazjum, opiekują-
cy się sztandarem Gimnazjum im. 
Powstańców Wielkopolskich oraz 
sztandarem Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycz-
nych. W dziejach naszego narodu  
troska o sztandar i  znajomość histo-
rii  świadczyły o wierności tradycji 
ojców. Dowiedli tego uczniowie 
podczas licznych uroczystości pa-
triotycznych obchodzonych w mu-
rach swej szkoły i środowisku lo-
kalnym. Sztandar towarzyszył nam 
przy powitaniu Prezydenta RP na 
Uchodźctwie Ryszarda Kaczorow-
skiego a także podczas  pożegnania 
mieszkańców oddanych Ziemi Bu-
dzyńskiej. 
Tak jak  Powstańcy Wielkopolscy, 
którzy  w momencie próby nie za-
wiedli, również  gimnazjaliści swe 
zadania wypełniali wzorowo. W 
dziejach budzyńskiego Gimnazjum 
opiekę nad pocztami sztandarowy-
mi pełnili: J. Dajczak, H. Daniele-
wicz oraz E. Kurkowiak-Pauszek.
Zgodnie ze zmianami w szkolnic-
twie  od września budzyńskie Gim-
nazjum zostanie włączone w struk-
turę Szkoły Podstawowej. Tradycje 
patriotyczne Powstańców Wielko-
polskich będą kontynuowane zgod-
nie z przesłaniem, że nie wolno 
zapominać o wychowaniu jest tak 
to samo ważne zadanie szkoły jak 
nauczanie.  

Dzieci z Wyszyn w „Alpakoland” w Klotyldzinie
W sobotę 10 czerwca dzieci z Wyszyn odwiedziły „Alpakoland” w Klotyl-
dzinie w ramach „Dnia Dziecka”.  Dzieci zobaczyły egzotyczne zwierzęta, 
głównie z Ameryki Południowej, między innymi alpaki, można było wcho-
dzić do zagród i je karmić. Na każde pytanie odpowiadała właścicielka mini 
zoo pani Magdalena Łada. Następnie dzieci przeszły na duży plac zabaw, 
gdzie można było pojeździć na kucyku, zjeść kiełbasę z ogniska i bawić się 
na różne sposoby. Na koniec dzieci otrzymały dyplomy od „Alpakolandu” i 
słodycze od pani sołtys.  

Okiem fotoreportera
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Dni Budzynia po raz kolejny  

Emocje, zabawa i gwiazdy  

Kolejne inwestycje drogowe  

Łącznie ponad kilometr 
Zakończono postępowanie prze-
targowe w sprawie następnych 
inwestycji drogowych zaplanowa-
nych w tegorocznym budżecie.
Tym razem chodzi o budowę dróg 
o łącznej długości 1100 metrów w 
czterech miejscowościach na terenie 
naszej gminy: w Wyszynach, Brze-
kińcu, Budzyniu Łucjanowo oraz w 
Prośnie. Wartość podpisanej umowy 
wynosi 615 tysięcy złotych, wyko-
nawcą robót będzie Konsorcjum wy-
konawców: Przedsiębiorstwo Proj-

-Bud Sp. z o.o. z Bydgoszczy oraz 
Przedsiębiorstwo  El-Kajo Sp. z o.o.  
z Bydgoszczy.  
Inwestycja dofinansowana została 
ze środków budżetu Województwa 
Wielkopolskiego. Gmina pozyska-
ła na tą inwestycję dotację celową z 
urzędu Marszałkowskiego w wyso-
kości 96 tysięcy 875 złotych. Prace 
wchodzące w zakres zadania będą 
wykonane w trzecim kwartale bieżą-
cego roku.

W dniach 2 i 3 czerwca po raz ko-
lejny mogliśmy wspólnie zabawić 
się w czasie Dni Budzynia. Or-
ganizatorzy włożyli w przygoto-
wanie imprezy wiele wysiłku, ale 
dzięki temu jej ranga wykracza 
obecnie znacznie poza naszą lo-
kalną społeczność.
Siłą Dni Budzynia jest z jednej 
strony możliwość zaprezentowania 
tego, czym pod względem oferty 
kulturalnej nasza gmina może się 
pochwalić. W czasie prezentacji 
artystycznych na scenie ustawionej 
przed Gminnym Ośrodkiem Kultu-

ry od sobotniego popołudnia wystą-
piły, między innymi, zespół „Tolija”, 
Budzyńska Orkiestra Dęta, chór 
„Złoty Liść”, dzieci z Przedszkola 
Samorządowego, zespół „Impre-
sja”, a także soliści ze Studia Pio-
senki GOK. Zwieńczeniem tych 
kulturalnych prezentacji był recital 
Jakuba Herforta, zwycięzcy pro-
gramu  ,,Mam talent”.  
Z drugiej strony mieliśmy przy-
jemność obcować z prawdziwymi 
gwiazdami. W piątek gości Dni 
Budzynia zabawiali Tomigraj, 
DJ Gregory oraz Hazel, a wsobo-

tę świetny koncert dała 
prawdziwa gwiazda, ze-
spół „Elektryczne gita-
ry” z charyzmatycznym 
wokalistą Kubą Sien-
kiewiczem. Zabrzmiały 
wielkie przeboje zespołu, 
takie jak - ,,Nie jestem 
sobą”, ,,Jestem z miasta”, 
,,Dzieci”.  
Po koncercie najbardziej 
wytrwali mogli jeszcze 
bawić się podczas zabawy 
tanecznej.  

W sobotę 3 czerwca 2017 roku 
z okazji Dni Budzynia odbył się 
XVIII Uliczny Bieg Budników, na 
starcie którego stanęło 130 zawod-
ników.  
Bieg podzielony był na dwie części; 
pierwsza to biegi dla szkół podsta-
wowych i przedszkolaków, a następ-
nie bieg główny. 
W kategorii klas I i II wśród dziew-
czynek zwyciężyła Zuzanna Peksa, 
a wśród chłopców Nikodem Krzy-
wiński, klasy III i IV Weronika 
Kaczmarek i Bartosz Krawiec, klasy 
V i VI zwyciężyli Martyna Gąsior i 
Miłosz Szynkiewicz.  Bieg Główny 
rozpoczął się o godzinie 14.30 n dy-
stansie 4 km ,honorowym starterem 
był Stanisław Kruplewski, emeryto-
wany dyrektor szkoły w Budzyniu, 
a niegdyś utytułowany lekkoatleta.  
Zawodnicy  ruszyli zwartą grupą z 

Po raz osiemnasty - przy okazji Dni Budzynia  

Bieg Budników  

placu przed Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Budzyniu w stronę uli-
cy Rogozińskiej, przez Rynkową, 
Dworcową i do Łokietka i tak trzy 
okrążenia. Już po pierwszym okrą-
żeniu na prowadzenia wysunął się 
Robert Gherke z Chodzieży i utrzy-
mał tą pozycję do końca, wygrał 
bieg z czasem 11.55 ustanawiając 
rekord trasy, drugi na mecie stawił 
się Damian Tupaj z Zacharzyna, a 
trzeci Jan Hordych z Szamocina. 
Najlepsza wśród kobiet okazała się 
Ewa Peksa z Wągrowca z czasem 
14.16, druga była Sylwia Geisler z 
Budzynia, a trzecia Anna Czerwiń-
ska z Budzynia. W kategorii gimna-
zjum wygrał Jan Fryska z Budzynia, 
a najmłodszym zawodnikiem był 
Olaf Krzyścin. Organizatorem bie-
gu było Budzyńskie Towarzystwo 
Sportowe i GOK.  

Kolejny „Dzień Dziecka”  

W sołectwie Bukowiec 
W sobotę 3 czerwca 2017 r. przy 
świetlicy w Bukowcu sołtys Wa-
cław Pasch i rada sołecka zorgani-
zowali Dzień Dziecka. 
Przygotowano wiele atrakcji i nie-
spodzianek, a wśród nich, m.in.,   
artystyczne malunki twarzy wszyst-
kich dzieci, przejazdy bryczką kon-
ną wokół wsi, która powoził  Grze-
gorz Kabat z Wyszyn, spotkanie z 
strażą OSP z Wyszyn. Były konku-
rencje sportowe prowadzone przez 
pana Kryszkiewicza i Bożka, dzieci 
dostały nagrody wręczone przez soł-
tysa i Elżbietę Czyż z rady sołeckiej. 
Wszystkie dzieci dostały słodycze, 
napoje i lody. Było też ognisko z 

kiełbaskami. Przy pięknej pogodzie 
dzieci bawiły się wyśmienicie, a za-
bawiały je  animatorki z Chodzieży. 
Specjalne podziękowanie przeka-
zuję dla ludzi którzy wsparli nasze 
spotkanie z dziećmi, w tym dla wój-
ta Marcina Sokołowskiego, dla  dy-
rektora Gminnego Ośrodka Kultury 
w Budzyniu Marka Bocheńskiego, 
dla firmy Agro-Danmis z Bukow-
ca państwa Lucyny i Macieja Gra-
mowskiego. Bardzo dziękuję radzie 
sołeckiej i wszystkim tym którzy 
przyczynili się swoją pomocą przy 
organizacji tej imprezy.                                                                                                                 

sołtys Sołectwa Bukowiec
Wacław Pasch
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Nowy chodnik w Bukowcu
W wyniku inwestycji przeprowadzonej przez Powiat Chodzieski został 
przebudowany chodnik  uliczny na powierzchni ok. 200 m kwadrato-
wych w ciągu drogi powiatowej we wsi Bukowiec. Wartość przepro-
wadzonych prac to 31 tysięcy złotych. Wykonawcą zadania była firma 
Zen-Dach Zenon Szczurek z Budzynia. 

Okiem fotoreportera

Podziękowania
Serdeczne podziękowania dla p. Starosty pow. Chodzieskiego i Wójta 
Gminy Budzyń za pomoc w  wybudowaniu chodnika w wsi Bukowiec 
przy drodze powiatowej. Chodnik i inne przejście dla pieszych znacz-

nie zwiększy bezpieczeństwo poruszających się pieszych.
W imieniu mieszkańców Sołectwa Bukowca

Sołtys Wacław Pasch

Biblioteka Publiczna w Budzyniu 

„Lato Artystyczne”
W Budzyniu po raz siódmy odbyło  
się „Lato Artystyczne” – impreza 
kulturalno-edukacyjna promująca 
artystów i ich twórczość. 
W tym roku dyrektor Biblioteki Pu-
blicznej Maria Ganclerz do udziału 
w tym wydarzeniu zaprosiła artystów 
lokalnych, twórców realizujących 
swoje marzenia, ludzi o wyjątko-
wych pasjach. Szerzej o tajnikach 
swojej pracy zaproszeni goście 
opowiedzieli dzieciom i młodzieży 
biorąc udział w cyklu spotkań autor-
skich. Podsumowaniem tej imprezy 
była uroczysta gala, która odbyła się 
13 czerwca w sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury. W uro-
czystości udział wzięli m.in. starosta 
Chodzieski – Julian Hermaszczuk, 
wójt Gminy Budzyń – Marcin So-
kołowski, przewodniczący Rady 
Gminy – Zenon Nowicki, dyrektorzy 
szkół i przedszkoli, bibliotekarze, 
pracownicy kultury oraz młodzież 
gimnazjalna. Konferansjerem tego-
rocznej edycji był Piotr Witoń, aktor 
poznański. 
Jako pierwsza na scenie zaprezento-
wała się Justyna Adamczak – jedna 
z pierwszych wokalistek disco polo, 
autorka ponad trzystu utworów mu-
zycznych. Aktualnie pracuje ona nad 
swoją solową płytą. Piosenka „I co 
im więcej trzeba”, którą zaśpiewała 
promuje jej nowy album. Następnie o 
swojej pasji wędkarskiej mówił Józef 
Wróblewski – fotoreporter, filmo-
wiec, dziennikarz, wydawca, autor 
książki „Nowoczesne wędkarstwo 
spławikowe”. Kolejnym gościem 
był Dawid Rakoczy – zawodnik 
Klubu Jeździeckiego „Profit” Piła, 
reprezentant Kadry Narodowej Pol-
ski (fot. poniżej). Specjalnie dla Da-
wida wokalistka ze Studia Piosenki 
GOK – Hania Kasperczak zaśpiewa-
ła piosenkę „Cztery kopyta i wiatr”. 
Następnie o swojej pasji rękodzieła 

artystycznego mówiła Maria Jabłoń-
ska – sołtys wsi Budzyń, członkini 
Stowarzyszenia Plastyków „Azyl” 
w Pile (fot. powyżej). Jej prace ma-
larskie można podziwiać na wielu 
wystawach i festynach. Kolejnego 
artysty nie trzeba było przedstawiać. 
Mieczysława Górę znają wszyscy 
- poeta, showman, satyryk, znawca 
gwary wielkopolskiej. Od pierwszej 
edycji związany z „Latem Artystycz-
nym”  jako konferansjer. W tym roku 
wystąpił w innej roli. Ostatni zapre-
zentował się najmłodszy z artystó, 
Jakub Herfort – zwycięzca ostat-
niej edycji telewizyjnego programu 
„Mam Talent”. 
Gala „Lata Artystycznego” jest rów-
nież doskonałą okazją by wyróżnić i 
nagrodzić zasłużone osoby. Okolicz-
nościową statuetkę za lata współpra-
cy otrzymała Anna Gąska – dyrektor 
przedszkola im. Koziołka Matołka 
w Wyszynach. Tytuł „Honorowego 
Czytelnika Biblioteki Publicznej w 
Budzyniu” został przyznany panu 
Zygmuntowi Fifrowi – za ponad 
35-letnie  systematyczne korzysta-
nie ze zbiorów naszej biblioteki. 
Statuetkę „Wzorowego Czytelnika” 
otrzymali uczniowie z miejscowych 
szkół, którzy w  tym roku szkolnym 
z Biblioteki Publicznej wypożyczyli 
najwięcej książek, a mianowicie: ze 
Szkoły Podstawowej – Katarzyna 
Szak, Julia Marek, Mikołaj Kowal, 
Aniela Śliwińska, Krzysztof Gapiń-
ski, Maciej Skowronek i Gabriela 
Fryska, z Gimnazjum – Sara Polo-
czek i Roksana Uszko.
Uroczystość była wyjątkowa, bo 
i artyści tegorocznego „Lata Ar-
tystycznego” byli wyjątkowi. Na 
zakończenie wszyscy zostali zapro-
szeni do obejrzenia wystawy prac ar-
tystycznych Stowarzyszenia „Razem 
dla Budzynia” oraz wpisania się do 
księgi pamiątkowej.  

Powiatowy Turniej Wiedzy Prewencyjnej   

Nasi na drugim miejscu 
9 czerwca w Margoninie odbył 
się Powiatowy Turniej Wiedzy 
Prewencyjnej dla szkół podsta-
wowych i gimnazjów. 
Szkołę Podstawową w Budzyniu 
reprezentowała czteroosobowa 
drużyna, którą tworzyli: Weroni-
ka Anastaziak, Mikołaj Burzak, 
Kacper Stefański i Marcin Kosz-
ny. Uczniowie przygotowywali 
się do Turnieju pod kierunkiem 
pani Anny Czerwińskiej. Uczest-
nicy Turnieju rozwiązywali test 
sprawdzający ogólną wiedzę o 
policji oraz o postępowaniu w 
sprawach nieletnich. Musieli też 
wykazać się znajomością przepi-
sów ruchu drogowego, zagadnień 
dotyczących ochrony przyrody, 
zasad związanych z zachowa-
niem bezpieczeństwa na wodach i 
wiedzą z dziedziny ubezpieczeń. 
Uczestnicy zmagali się również  
w konkurencjach sprawnościo-
wych takich jak: rzuty do kosza, 
strzały na bramkę, strzelanie z 
wiatrówki do tarczy oraz poko-

nanie toru przeszkód na rowerze. 
Uczniowie budzyńskiej podsta-
wówki zajęli drugie miejsce w 
kategorii szkół podstawowych.



Od 1 do 3 czerwca w Warszawie odby-
wał się finał Ogólnopolskiego Konkursu 
Historycznego im. majora Marka Ga-
jewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego w latach 1768 - 1864. Od konfe-
deracji barskiej do powstania styczniowe-
go”. Była to już XXII edycja Konkursu, 
którego głównym organizatorem jest Ma-
zowiecki Kurator Oświaty.
Przez dwa dni uczestnicy Konkursu nie tyl-
ko rywalizowali ze sobą, ale także zwiedzali 
Stare Miast, Senat, Muzeum Wojska Pol-
skiego, a także uczestniczyli w uroczystości 
patriotycznej na Placu Marszałka Józefa Pił-
sudskiego, podczas której przedstawiciele 
organizatorów i młodzież złożyli wiązanki 
kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żoł-
nierza. 
W finale Konkursu w kategorii szkół podstawowych województwo wiel-
kopolskie reprezentował Szymon Nowak, uczeń Szkoły Podstawowej w 
Budzyniu. Wykazał się olbrzymią wiedzą historyczną i zdobył tytuł laureata 
Konkursu. W kategorii gimnazjów Laureatem został uczeń budzyńskiego 
gimnazjum Dominik Romanowski.   
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Konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”  

Sukcesy uczniów z Budzynia 

Na starcie stanęło ponad 60 zawodników 

II Wyszyński Bieg Leśny

W sobotę 24 czerwca w Wyszynach 
odbył się II Wyszyński Bieg Leśny, 
na starcie którego stanęło ponad 60 
zawodników, a organizatorem było 
Stowarzyszenie Razem Możemy 
Więcej i Dom Kultury. 
Wszyscy zawodnicy spotkali się na 
skrzyżowaniu przy cmentarzu, tam 
odbyły się zapisy i rozgrzewka dla 
zawodników. Punktualnie o 10.00 
wszystkich powitał prezes Stowarzy-
szenia Marcin Przybyła, a w szcze-
gólności zastępcę wójta Piotra Jan-
kowskiego i sołtys Joannę Czekalską. 

Następnie rozpoczęły się biegi na 
początek przedszkolaki po nich 
poszczególne klasy szkół podsta-
wowych, gimnazjum i na koniec 
dorośli. Zawodnicy  w dobrej 
formie przybyli do mety, a całość 
zabezpieczali strażacy z OSP Wy-
szyny. Następnie wszyscy prze-
szliśmy pod Dom Kultury i tam 
zostały wręczone medale za po-
szczególne miejsca a po nich po-
częstunek na powietrzu. Na koniec 
zatańczyły dziewczyny z zespołu 
„Krejzole”. 

Budzyńska Liga Piłki Nożnej   

Rozgrywki zakończone 
W niedzielę 25 czerwca 2017 r. na 
boisku sportowym w Dziewoklu-
czu rozegrano ostatnią VII ko-
lejkę Ligii Gminnej Piłki Nożnej 
2016/2017.
W rozgrywkach ligi brało udział 8 
drużyn reprezentujących koła LZS i 
sołectwa Gminy Budzyń.
W klasyfikacji ogólnej po rozegra-
niu ostatniej VII kolejki:
I miejsce zajęła drużyna LZS Kąko-
lewice  zdobywając 19 punktów
II miejsce zajęła drużyna LZS Pod-
stolice zdobywając 15 punktów
III miejsce zajęła drużyna LZS Bu-
kowiec zdobywając  11 punktów
W dalszej kolejności miejsca zajęły:
IV miejsce - drużyna LZS Ostrówki
V miejsce - drużyna LZS Wyszynki
VI miejsce - drużyna LZS Budzyń
VII miejsce - drużyna LZS Dziewo-
klucz.
VIII miejsce - drużyna LZS Prosna.
Najlepszym strzelcem kończącej 

się Ligii został  Rafał Musiał z LZS 
Podstolice strzelając 12 bramek.
Zwycięzcom puchary wręczali: za-
stępca Wójta Piotr Jankowski, radna 
i sołtys sołectwa Dziewoklucz Ma-
rzena Walczak, Przewodniczący GZ 
LZS w Budzyniu Roman Schlabs 
oraz Prezes koła LZS w Dziewoklu-
czu Janusz Polcyn.
W czasie rozgrywania ostatniej 
kolejki dokonano losowania  par 
drużyn do Gminnych Pucharowych 
Mistrzostw w Piłce Nożnej LZS o 
Puchar  Wójta Gminy które rozpo-
czynają się 9 lipca 2017 r. o godz. 
13 na boisku sportowym w Ostrów-
kach, 16 lipca 2017 r. o godz. 14 00 
na boisku sportowym w Bukowcu 
oraz finał 23 lipca 2017 r. o godz. 
14 00 na boisku sportowym w 
Dziewokluczu, gdzie zagrają naj-
lepsi.  

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu                  

Laureaci konkursów przedmiotowych 2016/2017  

Uroczystość w Poznaniu 
11 kwietnia br. w Auli Uni-
wersyteckiej Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 556 laureatów 
konkursów przedmiotowych 
organizowanych dla uczniów 
gimnazjów województwa 
wielkopolskiego odebrało za-
świadczenia i nagrody, które 
w imieniu Wielkopolskiego 
Kuratora wręczył dr Krzysz-
tof Błaszczyk,  wicekurator 
oświaty.
Kurator wyraził słowa uznania 
dla uczniów, doceniając ich trud w 
uzyskiwaniu wiedzy. Do konkur-
sów przedmiotowych przystąpiło 
w tym roku szkolnym 38 509 gim-
nazjalistów; tytuł finalisty uzyskało 
655 uczniów, a tytuł laureata 556 
uczniów, w tym: 2 uczniów uzy-
skało tytuł laureata z 4 konkursów 
przedmiotowych, w tym uczeń 
budzyńskiego gimnazjum: Wiktor 
Józef Nowacki z Gimnazjum im. 
Powstańców Wielkopolskich w Bu-
dzyniu (fizyka, matematyka, che-
mia, historia),
12 uczniów uzyskało tytuł laureata z 
3 konkursów przedmiotowych,
51 uczniów uzyskało tytuł laureata z 

2 konkursów przedmiotowych.
Ponad to 3 uczniów naszego gim-
nazjum uzyskało tytuł laureata z 1 
konkursu przedmiotowego, są nimi:
Karol Nowacki (fizyka),
Joanna Bucholc (język polski)
Dominik Romanowski (historia)
Podniosłym chwilom wręczenia 
zaświadczeń laureata towarzyszyła 
muzyka Fryderyka Chopina, a nie-
wątpliwą ozdobą tej uroczystości 
był występ Barbary Żołnierczyk, 
uczennicy Poznańskiej Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycznej II st. 
im. Mieczysława Karłowicza w Po-
znaniu.

Alicja Kępka
dyplomowany nauczyciel fizyki
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Wielkopolskie rozgrywki w Żerkowie  

Spartakiada LZS

Wyprzedzili renomowane zespoły  

Trampkarze „Kłosa” potęgą

Stowarzyszenie Plastyków „Azyl” w Kamienicy

Plener malarski
Od 5 do 9 czerwca grupa arty-
stów ze Stowarzyszenia Plasty-
ków „Azyl” kolejny raz spotka-
ła się na plenerze w Kamienicy, 
korzystając z zaproszenia wójta 
Marcina Sokołowskiego. 
Kamienica przywitała nas śpie-
wem ptaków, zapachem polnych 
kwiatów i ziół. Wszystko było tak 
piękne wokół, że energia przyrody 
udzieliła się nam i towarzyszyła 

przez cały czas trwania pleneru. 
Malowaliśmy, śpiewaliśmy, gadali-
śmy i znów malowaliśmy, malowa-
liśmy, malowaliśmy… Kochamy to 
miejsce i praca w „Stanicy Agrotu-
rystycznej Gminy Budzyń” jest dla 
nas przyjemnością. Za życzliwość 
wójta Marcina Sokołowskiego i 
ludzi z jego otoczenia pięknie dzię-
kujemy uśmiechem, słowem i obra-
zami, które powstały. 

W sobotę 24 czerwca 2017 
r  reprezentacja z Gminnego 
Zrzeszenia LZS  w Budzyniu  
reprezentowała  Powiat Cho-
dzieski  na XIX Letniej Wiel-
kopolskiej Spartakiadzie LZS 
w Żerkowie.
Braliśmy udział głównie w kon-
kurencjach rekreacyjnych, w któ-
rych zdobyliśmy:
I miejsce w strzelaniu na bramkę 
zdobył Wiktor Antoniewicz (LZS 
Sokołowo Budzyńskie)
II miejsce w strzelaniu z wiatrów-
ki w kategorii mężczyzn zdobył 
Eryk Rozpłochowski (LZS Soko-
łowo Budzyńskie)
II miejsce w strzelaniu z wia-
trówki w kategorii kobiet zdobyła  
Klaudia Pielach (LZS Bukowiec)

III miejsce w strzelaniu z wia-
trówki w kategorii mężczyzn 
zdobył Hubert Geisler (LZS Wy-
szynki)
III miejsce w wędkowaniu zdoby-
ła Nikola Nowicka (LZS Sokoło-
wo Budzyńskie).
Ogólnie zdobyliśmy 5 medali co 
jest dla nas dużym osiągnięciem. 
Ekipa nasza zasłużyła na szcze-
gólne gratulacje, które złożył 
Przewodniczący Wielkopolskiego 
Zrzeszenia LZS w Poznaniu Pan 
Tadeusz Tomaszewski. 
W drodze powrotnej stwierdzili-
śmy  że mamy jeszcze rezerwy i 
w następnej Spartakiadzie wypad-
niemy jeszcze lepiej.

Gminne Zrzeszenie LZS
w Budzyniu 

Po niezwykle wyrównanym i 
emocjonującym sezonie Tramp-
karze Starsi „Kłos” Budzyń 
zajęli III miejsce w I Lidze 
Wojewódzkiej wyprzedzając 
takie zespoły jak Lech Poznań, 
Mieszko Gniezno, SPN Szamo-
tuły czy UKS Śrem. 
Nasi piłkarze w całym sezonie 
wygrali 13 spotkań, 2 zremiso-
wali i ponieśli 7 razy porażkę. 
Łącznie we wszystkich meczach 
strzelili 53 bramki. O bardzo 
wysokim poziomie umiejętności 

piłkarskich naszych chłopców 
świadczy fakt  że zakwalifikowali 
się do Mistrzostw Polski turnieju 
„Piłkarska Kadra Czeka”, który 
odbędzie się w Zamościu. W osią-
gnieciu tak wysokich wyników 
mają udział również nasi trene-
rzy którzy mają bardzo wysokie 
kwalifikacje zarówno w druży-
nie trampkarzy jak i pozostałych 
grupach wiekowych. W „Kłosie” 
Budzyń szkoli się młodzież aż w 
6 kategoriach wiekowych.    

Zarząd Klubu „Kłos” Budzyń

W sobotę 27 maja 2017 roku w 
naszym gimnazjum odbyła się 
charytatywna impreza środowi-
skowa. Do wspólnej zabawy Sa-
morząd Uczniowski gimnazjum 
zaprosił pracowników firm: Izol-
bet, Kabat, Komfort i Tomex.  
Dwunastoosobowe drużyny składa-
jące się z pracowników i uczniów 
naszej szkoły rywalizowały ze sobą 
w konkurencjach umysłowych oraz 
sportowych. Zadaniem uczestników 
było między innymi wykazanie się 
wiedzą na temat naszej gminy, zna-
jomości lektur szkolnych oraz fil-
mów i piosenek. Dodatkowo uczest-
nicy pokazali niezwykłą sprawność 
fizyczną  skacząc przez skakankę, 
biegnąc z piłeczka pingpongową 
czy w parach  (dla utrudnienia nogi 
zawodników połączone były szarfą).
Całość oceniała niezależna komi-
sja w składzie: Maria Jabłońska 
– sołtys Gminy Budzyń, Dona-
ta Kędzierska – dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. M. Kopernika 
w Wyszynach oraz wicedyrektor 
naszego gimnazjum Wanda Kem-
pińska. 
Podczas trwania imprezy nasi ucznio-
wie sprzedawali ciasto, kawę oraz spe-
cjalnie kubki z logo zaprojektowanym 
przez naszego ucznia Emila Gursza.
Zebrane fundusze w wysokości 

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu  

Spartakiada Charytatywna
2181,70 złotych zostały przekazane 
na rehabilitację naszej absolwentki 
Patrycji Pilarskiej.
Szczególne podziękowania należą 
się osobom, które wsparły finan-
sowo organizację Spartakiady. 
Dziękujemy: Przemysławowi Ła-
seckiemu, Michałowi Szejnerowi, 
Mirosławowi Piekarkowi oraz 
Krzysztofowi Kuczyńskiemu. 
Warto podkreślić, że atmosfera ca-
łej imprezy była wspaniała. Przed-
stawiciele zakładów pracy z wiel-
kim zapałem i zaangażowaniem 
przystępowali do kolejnych konku-
rencji. Spartakiada ta pokazała rów-
nież, że nie istnieje podział wieko-
wy - dorośli mogą się fantastycznie 
bawić wspólnie z naszą wyjątkową 
gimnazjalną młodzieżą. 
Za ten zapał, humor i radość 
wszystkim uczestnikom serdecz-
nie dziękujemy. 
Szkoda tylko, że widownia świe-
ciła pustkami, a przecież… „Kie-
dy pomagamy innym, pomagamy 
sobie,  ponieważ wszelkie dobro, 
które dajemy zatacza koło i wraca 
do nas”.
Organizatorzy: Kamila Kuczyń-
ska, Edyta Kaźmierska, Żaneta 
Puweł oraz SU Gimnazjum im. 
Powstańców Wielkopolskich  w 
Budzyniu.  
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I Memoriał Kazimierza Cembrowicza  

Uczczono pamięć działacza   
Kazimierz Cembrowicz urodził się 30 grudnia 1951 roku w Pia-
secznie koło Warszawy, już od najmłodszych lat ciężko pracował, 
jako dziecko zamieszkał w Domu Dziecka w Szamotułach pro-
wadzony wtedy przez siostry zakonne, następnie ukończył szkołę 
zawodową jako tapicer. W Szamotułach grał w klubie piłkarskim 
Sparta, a następnie w latach 70-tych przeniósł się do Dziewoklu-
cza, gdzie pracował w Państwowym Gospodarstwie Rolnym i w 
tym samym czasie był zawodnikiem Kłosa Budzyń, a później tre-
nerem drużyn młodzieżowych, w późniejszych latach jako kierow-
nik drużyny i członek zarządu Kłosa Budzyń. 
Po zmianach ustrojowych zaangażował się w pracę społeczną i w 
1994 roku został radnym Gminy Budzyń, w latach 1998-2002 był 
członkiem zarządu Gminy Budzyń, od 2002 był przewodniczącym 
Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Spraw socjalnych w Radzie 
Gminy w Budzyniu. Poza Radą Gminy od marca 1997 roku był 
pełnomocnikiem wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, a od września 1997 roku uruchomił świetlicę Terapeutyczną 
w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu, w Domu Kul-
tury w Wyszynach i w Sokołowie Budzyńskim. Był pomysłodawcą 
Letnich Obozów dla dzieci i młodzieży najpierw w Zbyszewicach 
w Ośrodku firmy Komfort, a od 2001 roku w Ośrodku w Kamieni-
cy, którego był również pomysłodawcą. 
Był bardzo zaangażowany w różnego rodzaju działalność spo-
łeczną. Jesienią poddał się operacji wstawienia endoprotezy, po 
której nie odzyskał przytomności i zmarł 18 listopada 2016 roku, 
pochowany został w Budzyniu na cmentarzu parafialnym 

W dniu 24.06.2017 na stadionie w 
Budzyniu rozegrano I Memoriał 
im. Kazimierza Cembrowicza. 
Działacze „Kłosa” już od godzin 
porannych zorganizowali turniej 
piłkarski dla najmłodszych adeptów 
piłki nożnej z naszego klubu. Swoje 
mecze rozgrywały „Żaki”, „Orliki”, 
„Młodziki”, „Trampkarze” i „Ju-
niorzy”. Meczom przyglądali się 
rodzice i kibicowali najmłodszym 
piłkarzom. 
Od godz. 16 spotkali się koledzy i 
działacze klubu „Kłosa” Budzyń by 
uczcić pamięć wieloletniego działa-
cza klubu, Kazimierza Cembrowi-
cza.
Memoriał rozpoczął prezes sekcji 
piłki nożnej „Kłosa” Tomasz Górz-
ny, witając wszystkich zaproszo-
nych gości w tym wójta Marcina 

Sokołowskiego, przewodniczącego 
Rady Gminy Zenona Nowickiego i 
zastępcę wójta Piotra Jankowskiego.
Po otwarciu i przywitaniu wszyst-
kich gości delegacja udała się na 
cmentarz by złożyć kwiaty i zapalić 
znicz na grobie zmarłego.
W turnieju uczestniczyło 7 zespo-
łów, w tym reprezentacje miejsco-
wych zakładów pracy.
Turniej wygrała firma ATA technik, 
drugie miejsce dla AZP Załoga, trze-
cie miejsce zajęła drużyna Oldboy 
+50, czwarte miejsce zespół firmy 
Komfort, piąte miejsce Oldboy +40, 
szóste miejsce dla firmy KABAT, ta-
belę rozgrywek zamknęła firma To-
mex. Najstarszym zawodnikiem tur-
nieju był Rajmund Przybyszewski. 

Animator sportu 
Mariusz Ajchsztet

W Podstolicach po raz drugi zawody Fundacji Karino 

Skoki przez przeszkody
W sobotę, 24 czerwca 2017 roku, 
na boisku sportowym w Podsto-
licach odbyły się drugie towa-
rzyskie zawody w skokach przez 
przeszkody organizowane przez 
Fundację Karino. 
W trakcie zawodów rozegranych 
zostało 5 konkursów w kategoriach 
„Debiuty”, mini LL (60 cm), LL (80 
cm), L (100 cm) oraz najtrudniejszy, 
rozgrywany o puchar Wójta Gmi-
ny Budzyń, konkurs L1 (wysokość 
przeszkód 105 cm). W zawodach 
w sumie wystartowało 41 zawod-
ników na 32 koniach.  Formuła za-
wodów została skonstruowana tak, 
aby każdy adept sztuki jeździeckiej 
mógł spróbować swoich sił w ry-
walizacji sportowej dopasowując 
poziom trudności do swoich umie-
jętności. 
Dla nas najwięcej radości sprawia to, 
że możemy dać szansę na udział w ta-
kiej imprezie początkującym jeźdź-
com, szczególnie tym najmłodszym, 
kiedy możemy obserwować z jakim 
skupieniem i z jaką determinacją 
pokonują, bardzo często pierwszy 
raz w życiu, niewielkie przeszko-
dy w trakcie oficjalnych zawodów. 
Zawody w Podstolicach były jedno-
cześnie drugim etapie Jeździeckiego 

Pucharu Powiatu Chodzieskiego 
JUNIOR 2017, rozgrywanego w 
tym roku pod patronatem Starosty 
Chodzieskiego oraz Banku Spół-
dzielczego w Chodzieży. Puchar 
organizujemy pierwszy raz i w tym 
roku zdecydowaliśmy się na roze-
granie go w grupie wiekowej do 15 
lat. Chcielibyśmy i tak została przy-
gotowany regulamin rozgrywek, 
aby zwyciężyła osoba posiadająca 
pomimo młodego wieku najwięk-
sze umiejętności jeździeckie, które 
dzięki otrzymanej nagrodzie będzie 
mogła dalej rozwijać w stajni mi-
strza Polski.
Rywalizacja pucharowa była naj-

bardziej widoczna w konkursie mini 
LL z trafieniem w normę. Dla mniej 
wtajemniczonych w takim konkur-
sie wygrywa osoba, które pokonując 
parkur z najmniejszą liczbą błędów 
(zrzutek) przejedzie go w czasie 
najbardziej zbliżonym do normy 
która w Podstolicach wynosiła 106 
sekund. Walka na parkurze rozegra-
ła się pomiędzy aktualną liderką pu-
charu Oliwią Jach (39 pkt) oraz wi-
celiderką Darią Wiką (33 pkt), która 
wygrała ten konkurs z różnicą do 
normy czasu wynoszącą zaledwie 

0,11 sekundy. Wynik prowadzącej 
Oliwi był niewiele słabszy gdyż jej 
do normy zabrakło 0,81 sekundy. Na 
trzecie miejsce rozgrywek pucharo-
wych po zawodach w Postolicach 
wysunęła się Julka Stochaj (29 pkt).  
Już w najbliższą sobotę 1 lipca Fun-
dacja Karino będzie organizowała 
po raz pierwszy zawody jeździeckie 
na stadionie miejskim w Szamoci-
nie, które będą jednocześnie trzecim 
etapem Jeździeckiego Pucharu Po-
wiatu Chodzieskiego, na które bar-
dzo serdecznie zapraszamy.

Medal „Pro Patria” dla Dariusza Dudziaka   
Dariusz Dudziak dyrektor Szkoły Podstawowej w Budzyniu uhonoro-
wany 3 czerwca br. w Łazienkach Królewskich w Warszawie Medalem 
„Pro Patria”, nadawanym za szczególne zasługi w kultywowaniu pa-
mięci o walce o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej.  

Okiem fotoreportera
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Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka 

Wędkowali najmłodsi 
Jak co roku, z okazji Między-
narodowego Dnia Dziecka, 
koło PZW w Budzyniu zorga-
nizowało zawody wędkarskie 
dla dzieci i młodzież. 
Pogoda sprzyjała młodym wędka-
rzom i w tę słoneczną sobotę sta-
nęło  do rywalizacji szesnastu mło-
dych wędkarzy. Zawody rozegrano 
w trzech kategoriach: dziewczęta, 
chłopcy do lat 12 oraz chłopcy do lat 
16.
Po wspaniałej rywalizacji komisja sę-
dziowska podliczyła zdobyte punkty 
i ogłosiła wyniki w poszczególnych 
kategoriach.
W kategorii dziewcząt pierwsze 
miejsce przypadło Zuzannie  Mi-
ziołek z wynikiem 2580 pkt, drugie 
miejsce z wynikiem1680 pkt przy-
padło Weronice Rudzkiej, trzecie na-
tomiast Natalii Stepczyńskiej, która 
uzyskała 740 pkt.
W kategorii chłopców do lat 12 
pierwsze miejsce z wynikiem 980 pkt 
przypadło Ksaweremu Ganske, dru-
gie  z wynikiem 900 pkt Antoniemu 
Goliwąs, trzecie z wynikiem 740 pkt 
wywalczył Filip Przybyła.
W kategorii chłopców do lat 16 
pierwsze miejsce na podium, dekla-
sując rywali, zajął Oliwier Droszcz, 

uzyskał 2180 pkt. Drugi z wy-
nikiem 900 pkt był Dominik 
Ciesielski, trzeci natomiast z 
wynikiem 780 pkt  Marcin 
Koszny.

Nagrody i upominki  przekazane 
przez Okręg Nadnotecki PZW w 
Pile, Bank Spółdzielczy w Chodzieży 
oddział w Budzyniu, Urząd Gminy 
w Budzyniu, firmę Kabat Tyre, Jana 
Kubackiego oraz aptekę św. Wita w 
Rogoźnie  wręczył wójt Gminy Bu-
dzyń Marcin Sokołowski. 
Uczniowie naszej szkoły uczestni-
czyli również w organizowanym 
przez Polski Związek Wędkarski 
konkursie pod hasłem „Czyste Wody 
Zdrowe Ryby”. Z prac nadesłanych 
ze wszystkich kół naszego Okręgu, 
a jest ich w sumie 100,  troje uczest-
ników reprezentujących Koło PZW 
w Budzyniu w kategorii od 11 do 13 
lat otrzymało wyróżnienia: Sandra 
Grodzka, Agata Czyż oraz Weronika 
Anastaziak. Zarząd Koła PZW w Bu-
dzyniu składa serdeczne gratulacje.
Składam serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
udanego zorganizowania czasu dzie-
ciom i młodzieży. 

prezes koła PZW w Budzyniu 
Rafał Zagórski 

Gimnazjum Publiczne - zwieńczenie projektu  

„Każdy ma swój Everest”
Dla 40 uczniów realizujących pro-
jekt „Każdy ma swój Everest” 
czerwiec jest miesiącem wyjaz-
du w góry. Po całorocznej pracy 
młodzi „Everestowcy” wraz z 
opiekunami: Kingą Buszkiewicz,  
Małgorzatą Polak, Hanną Danie-
lewicz oraz Elżbietą Pauszek w 
dniach 1-9 czerwca wyjechali na 
wycieczkę. 
Pierwszym punktem były Tarnow-
skie Góry i Sztolnia Czarnego Pstrą-
ga gdzie przepłynięto łodziami przy 
świetle karbidówki 600 metrowego 
odcinka kopalni. Następnie udano 
się do   Miasteczka Twinpigs w Żo-
rach gdzie uczniowie wraz z opieku-
nami świetnie się bawili w klimacie 
Dzikiego Zachodu. Ponieważ był to 
Dzień Dziecka w miasteczku odbył 
się koncert grupy Arka Noego pt. 
„Wyjątkowy osioł”. Na zakończenie 
dnia grupa udała się do Katowic by 
w sali koncertowej NOSPR wysłu-
chać III Koncertu fortepianowego 
Sergiusza Prokofiewa oraz  IV Sym-
fonii Piotra Czajkowskiego. Dla 
wszystkich było to bardzo ambitny 
punkt wycieczki oraz niesamowite 
przeżycie. Kolejnego dnia zwiedza-
no Katowice: Spodek, Międzyna-
rodowe Centrum Kongresowe oraz 
Nikiszowiec. Kolejne dni grupa 
spędziła w Zakopanem wędrując 

po górach. Dużym sukcesem dla 
20 uczniów było zaklepanie krzyża 
na Giewoncie pomimo, że wido-
ków prawie nie było ze względu 
na niski pułap chmur. Zaliczono 
również spływ Dunajcem i zamek 
w Niedzicy, wszyscy przeszli Do-
linę Kościeliską, Wąwóz Kraków 
i Smoczą Jamę. Wjazd kolejką na 
Gubałówkę oraz zjazd z Butoro-
wego Wierchu wyciągiem krzeseł-
kowym i dalej ścieżką pod reglami 
powrót do hotelu też można zali-
czyć do udanych. Uczniowie weszli 
również do Pustelni Brata Alberta, 
na Kalatówki,  Polanę Kondrato-
wą, ścieżką nad reglami zeszli do 
doliny Białego i dalej na skocznie. 
Po całodziennych wędrówkach 
wszyscy chętnie relaksowali się w 
termach Chochołowskich – naj-
większym kompleksie basenów 
termalnych na Podhalu. W drodze 
powrotnej do domu zwiedzano ko-
palnie węgla kamiennego Guido w 
Zabrzu. 
Ten tygodniowy wyjazd w góry do-
starczył uczniom masy wspomnień 
i przeżyć. Projekt „Każdy ma swój 
Everest” ma na celu zaszczepić w 
uczniach miłość do gór. Góry moż-
na kochać lub nienawidzić ale Eve-
restowcy to w większości miłośnicy 
adrenaliny i pięknych widoków.

Szkolny konkurs fizyczny o charakterze drużynowym  

Wiktor mistrzem fizyki
16 maja 2017r. w Gimnazjum im. 
Powstańców Wielkopolskich od-
był się kolejny Szkolny Konkurs 
Fizyczny o charakterze drużyno-
wym.  
Drużynę stanowiło trzech uczniów z 
poszczególnej klasy, którzy uzyskali 
na półrocze najwyższe oceny z fizy-
ki w danej klasie. Suma uzyskanych 
punktów przez poszczególnych re-
prezentantów danej klasy stanowiła o 
wyniku drużyny.
Uczniowie rozwiązywali testy z za-
daniami zamkniętymi i otwartymi 
odpowiednio dla poszczególnych po-
ziomów. Procentowe wyniki przed-
stawiają się następująco:
I miejsce - ex aequo zajęły drużyny 
z klas: III A i III C. W skład drużyn 
wchodzili uczniowie: klasa III A: 

Joanna Bucholc, Julia Kędzierska i 
Wiktor Nowacki, klasa III C: Daria 
Kubanek, Wiktoria Zielińska i Woj-
ciech Kaczmarek
II miejsce zajęła drużyna z klasy: I C
W skład drużyny wchodzili ucznio-
wie: Weronika Rudzka, Karol No-
wacki i Jakub Syska
III miejsce zajęła zajęła drużyna z 
klasy: II D. W skład drużyny wcho-
dzili uczniowie: Jakub Walczak, Ma-
ciej Westphal i Jan Wojciechowski.
„Mistrzem Fizyki” został uczeń klasy 
III A – Wiktor Nowacki  (100% ), II 
miejsce zajął uczeń klasy I C - Karol 
Nowacki  (96% ), III miejsce należy 
do uczennicy kl. III A - Joanna Bu-
cholc (90,5 %). 

Alicja Kępka
dyplomowany nauczyciel fizyki  



NASZA GMINA

11INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Reforma systemu oświatowego   

Gimnazjum przestaje istnieć
W wyniku reformy budzyńskie 
gimnazjum od 31.08.2017 roku 
przestaje istnieć. Po raz ostatni 
wprowadzono sztandar szkoły i 
zaśpiewano hymn gimnazjum w 
piątek 23 czerwca 2017 r.
Gimnazjum powstało 1.09.1999 roku 
i wtedy to nauczyciele zostali „przy-
musowo” przeniesieni do pracy w 
gimnazjum, które było tworzone od 
podstaw. 1.09.2003 roku gimnazjum 
zostaje przeniesione na ulicę Rogo-
zińską 52. Władze gminy oddają do 
użytku nowy, piękny i nowocześnie 
wyposażony budynek, który jest „ 
oczkiem w głowie” nie tylko wójta 
ale i wszystkich nauczycieli. Gabi-
nety przedmiotowe były tworzone i 
doposażane za środki pozyskane od 
sponsorów lub własne nauczycieli. 
W maju 2008 roku zaczyna funk-
cjonować hala sportowa – na tak 
pięknym obiekcie uczniowie bardzo 
chętnie uczestniczą w zajęciach spor-
towych. Hala służyła również całej 
społeczności lokalnej i nie tylko. 
W ciągu 18 lat istnienia gimnazjali-
ści odnosili liczne sukcesy w nauce i 
sporcie, realizowali różnego rodzaju 
projekty współpracując z wieloma 
instytucjami. To dzięki nauczycielom 
z gimnazjum nawiązano partnerstwo 
gmin Budzyń – Ahlerstedt a polsko 
– niemiecka wymiana młodzieży w 
tym roku obchodziła 15 lecie.
Uzyskano 25 tytułów „Laureat” kon-
kursu przedmiotowego:
Bartłomiej Lehmann - 3 krotny
Katarzyna Kabat
Patrycja Chmiel
Patryk Dybowski
Szymon Łuszczki - 2 krotny
Krystian Ślesiński
Kinga Romanowska
Wiktor Nowacki - 7 krotny
Joanna Bucholc - 3 krotny
Wiktoria Zielińska - 2 krotny
Dominik Romanowski - 2 krotny
Karol Nowacki 
W tym roku szkolnym był olbrzymi 
wysyp laureatów, finalistów różne-
go rodzaju konkursów, a na osłodę 
likwidacji placówki gimnazjaliści na-
pisali egzamin końcowy najlepiej w 
powiecie, a z języka polskiego lepiej 
niż średnia wojewódzka.
Wypracowaliśmy wiele form pracy 
i działań które stały się już tradycją i 
dobrym zwyczajem.  
A wszystko po to by młodzieży z 
gminy Budzyń w wieku 13 – 16 lat 

stworzyć drugi dom. By młodzież 
chętnie chodziła do gimnazjum, by 
rozwijała się wszechstronnie, by sta-
ła się kreatywna, by poznała własne 
talenty i byśmy mogli być z nich 
dumni.
Budzyńskie gimnazjum wypuściło 
1807 absolwentów. 
Reforma oświaty pozbawiła nauczy-
cieli gimnazjum wszystkiego tego co 
przez lata zostało stworzone. Jedną 
decyzją, jednym podpisem pozba-
wiono nauczycieli i uczniów obec-
nych klas I i II  domu jaki przez 18 
wspólnie stworzono .
Szkoła to nie tylko budynek, nie tylko 
instytucja, szkoła to przede wszyst-
kim ludzie, którzy w sposób twórczy, 
odpowiedzialny i przyzwoity w niej 
współpracują, aby zrealizować w su-
mie tylko dwa cele, jakimi są nauka 
i wychowanie. Ani jedno, ani drugie 
nie byłoby możliwe, gdyby nie po-
moc i życzliwość wielu ludzi. 
Dyrektor Gimnazjum Kinga Busz-
kiewicz kieruje serdeczne podzię-
kowania rodzicom bez których nie 
udałoby się zorganizować wielu 
szkolnych przedsięwzięć. Także 
sponsorom, którzy wspomagali nas 
materialnie i nie tylko.  
Za uśmiech uczniów, za słowa otu-
chy kierowane do mnie przez wie-
lu rodziców, a także mieszkańców 
społeczności lokalnej i nie tylko, 
którzy nie mają już dzieci w szkole, 
a dla których budzyńskie gimna-
zjum było swoistym centrum i ko-
lebką wychowania, bardzo serdecz-
nie dziękuję – powiedziała Kinga 
Buszkiewicz
Uczniowie z najwyższą średnią w 
roku szkolnym 2016/2017
kl I
Nowacki Karol - 5,54 ( laureat kon-
kursu fizycznego )
Ciesielska Marta - 5,23
kl  II  
Westphal Maciej - 5,25
Walczak Jakub - 5,17
Wojciechowski Jan - 5,08
Grochowalski Patryk – 4,92
kl III
Nowacki Wiktor – 5,67
Zielińska Wiktoria – 5,56 oraz 100% 
frekwencja przez cały rok
Bucholc Joanna – 5,28
Wawrzyniak Sylwia – 4,94
Kubanek Daria – 4,88
Kędzierska Julia – 4,82
Tomczyk Patryk – 4,81
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OPIS TRAS

WYWÓZ SUROWCÓW ZMIESZANYCH (OD DLIPCA 2017 NOWY HARMONOGRAM)

WYWÓZ SUROWCÓW WTÓRNYCH (OD DLIPCA 2017 NOWY HARMONOGRAM)

Harmonogram wywozu surowców wtórnych i nieczystości zmieszanych obowiązujący na kolejne miesiące 
zostanie opublikowany w Informatorze Gmina Budzyń w wydaniu na październik 2017. 

OPIS TRAS

OPIS TRAS


