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Wesołego Alleluja!
Świąt Wielkanocnych 

pełnych spokoju i nadziei  
życzą 

Przewodniczący Rady Gminy 
Zenon Nowicki 

Wójt Gminy Budzyń 
Marcin Sokołowski

zastępca Wójta Gminy Budzyń
Piotr Jankowski

Stowarzyszenie „Razem dla Budzynia”  

 Przygotowano stół
 i palmy wielkanocne

Gwoździem programu był występ Cezarego Pazury  

Wyjątkowy koncert

Stół i palmy Wielkanocne zostały wykonane przez Stowarzyszenie pod na-
zwą ,,Razem dla Budzynia”, które działa w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Budzyniu. Palmy będą ozdobą uroczystości Wielkiej Nocy, a stół z wielka-
nocnymi ozdobami można podziwiać w Gminnym Ośrodku Kultury. 

Sukces Emila Gursza

Film „Wyklęta Chwila”
awansował do finału 
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XXXVI Sesja Rady Gminy Budzyń

Pracowite obrady
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W dniu 26 marca 2018 r. w sali ko-
lumnowej Urzędu Gminy Budzyń 
odbyła się XXXVI Sesja Rady 
Gminy Budzyń, w czasie której  
radni podjęli 21 uchwał. 
Na początku sesji przestawiono 
sprawozdanie z wysokości śred-
nich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w placówkach prowa-
dzonych przez Gminę Budzyń. 
Następnie radni podjęli uchwałę w 
sprawie przyjęcia planu pracy komi-
sji rewizyjnej Rady Gminy Budzyń 
na 2018 rok. 
W kolejnej uchwale radni podjęli 
decyzję w sprawie podziału Gminy 
Budzyń na okręgi wyborcze,  usta-
lenia ich granic i numerów oraz licz-
by radnych w okręgu wyborczym. 
Następnie radni podjęli uchwałę w 
sprawie stałych obwodów głosowa-
nia. 
Podjęta została także uchwała w 
sprawie nadania imienia Przedszko-
lu Samorządowemu w Budzyniu, 
które z dniem 1 czerwca 2018 roku 
będzie nosiło imię „Misia Uszatka”.
Następnie radni podjęli uchwałę w 
sprawie diet dla sołtysów. 
W kolejnej uchwale radni zmieni-
li uchwałę Rady Gminy Budzyń 
z dnia 26 marca 2012 w sprawie 
zatwierdzenia planu odnowy miej-
scowości Wyszynki. W związku z 
treścią uchwały przedłużono czas 
realizacji zadania dotyczącego bu-
dowy świetlicy wiejskiej wraz z za-
pleczem do 2020 roku. 
Następnie, w kolejnej uchwale, 
przyjęto coroczny „Program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Budzyń w 2018 
roku”. 
Podjęto także uchwałę w sprawie 
przyjęcie „Gminnego programu 
wspierania rodziny na lata 2018 - 
2020”. Zgodnie z przepisami prawa 
do zadań gminy należy opracowanie 
trzyletnich gminnych programów 
wspierania rodziny. 
Następnie podjęto 6 uchwał doty-
czących wyrażenia zgody na sprze-
daż nieruchomości znajdujących 
się w miejscowościach: Nowa Wieś 
Wyszyńska, Budzyń, Nowe Brzeź-
no, Podstolice. 
Podjęto także uchwałę w sprawie 
zniesienia służebności gruntowej w 
miejscowości Bukowiec. 

W kolejnej uchwale radni wyrazili 
zgodę na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy, której przedmiotem jest 
ta sama nieruchomość, na okres 
dłuższy niż 3 lata. Nieruchomość 
ta znajduje się w miejscowości Bu-
dzyń. 
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany 
w uchwale budżetowej gminy na 
2018 rok. Konieczność wprowa-
dzenia tych zmian związana była, 
między innymi, z przyznaną dotacją 
celową w kwocie 423 tysiące 686 
zł, z przeznaczeniem na dofinan-
sowanie w ramach Wieloletniego 
Programu Rozwoju Gminnej i Po-
wiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016 - 2019, a przeznaczo-
nej na przebudowę drogi gminnej 
w miejscowości Grabówka. Gmina 
Budzyń otrzymała także kolejną 
dotację, w kwocie 28 tysięcy 530 
złotych, z przeznaczeniem na re-
alizację wieloletniego programu, 
dotyczącego pomocy państwa w 
zakresie dożywiania na lata 2014 
- 2020. Gmina otrzymała równie z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska  pomoc finansową w 
wysokości 43 tysiące 725 złotych na 
realizację przedsięwzięcia polegają-
cego na wsparciu koła pszczelarzy 
w Budzyniu poprzez, m. in., zakup 
pokarmu dla pszczół. 
Radni podjęli także uchwałę w spra-
wie zmiany w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Gminy Budzyń na 
lata 2018 - 2023. 
Podjęto także uchwałę w sprawie 
udzielenie pomocy finansowej Powia-
towi Chodzieskiemu w wysokości 30 
tysięcy złotych z przeznaczeniem na 
współfinansowanie zadania dotyczą-
cego budowy chodnika w miejscowo-
ści Sokołowo Budzyńskie. 
W kolejnej uchwale radni zadecydo-
wali o udzieleniu pomocy finanso-
wej Gminie Piła w wysokości 5 ty-
sięcy 340 złotych z przeznaczeniem 
na zakup usług w Ośrodku Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Pile w zakresie 
działań profilaktycznych dla przeby-
wających tam osób nietrzeźwych z 
terenu Gminy Budzyń.  
Radni zadecydowali także o zwol-
nieniu Gminnego Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Budzyniu z 
obowiązku wpłaty nadwyżki środ-
ków obrotowych do budżetu Gminy 
Budzyń. 

Jeszcze w ubiegłym roku gmina 
zwróciła się do Urzędu Woje-
wódzkiego w Poznaniu o udziele-
nie dotacji na odnowienie grobów 
znajdujących się na cmentarzyku 
przy kościele p.w. św. Barbary w 
Budzyniu, gdzie znajdują się mogi-
ły powstańców wielkopolskich.  
Wojewoda wielkopolski wniosek 
gminy rozpatrzył pozytywnie i 
udzielił wsparcia finansowanego w 
wysokości 20 tysięcy złotych na od-
nowienie mogił wojennych. W roku 

Wojewoda przyznał dotację

Odnowa pomników

Turniej Wiedzy Pożarniczej 

Eliminacje gminne   
W sobotę 17 marca 2018 roku w 
remizie OSP Budzyń odbyły się 
eliminacje gminne do Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież zapobiega poża-
rom”. Eliminacje gminne odbyły 
się w trzech grupach wiekowych. 
Osoby uczestniczące w elimina-
cjach gminnych otrzymały do roz-
wiązania testy pisemny, które po 
wypełnieniu zostały sprawdzone 
przez komisję. Osoby, które zajęły 
dwa pierwsze miejsca w poszcze-
gólnych kategoriach, wezmą udział 
w eliminacjach powiatowych, które 
odbędą się w dniu 24 marca 2018 
roku w Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Cho-
dzieży.
Kolejność zajętych miejsc przedsta-
wia się następująco:
I grupa wiekowa (szkoły podsta-
wowe):
Krzysztof Gapiński – 16 pkt.

Anastazja Grabis – 11 pkt.
Weronika Kaczmarek – 10 pkt.
Mikołaj Antoniewicz – 9 pkt.
Julia Wlazło – 9 pkt.
II grupa wiekowa (gimnazja):
Mateusz Przybyszewski – 20 pkt.
Kacper Przesławski – 17 pkt.
Kacper Modrzyński – 14 pkt.
Dominika Prech – 12 pkt.
Nicola Wołczyńska – 11 pkt.
III grupa wiekowa (szkoły ponad-
gimnazjalne):
Klaudia Szczurek – 17 pkt.
Sławomir Głowacki – 12 pkt.
Marta Herman – 11 pkt.
Finaliści otrzymali dyplomy oraz 
drobne nagrody, natomiast po-
zostałym uczestnikom wręczono 
pamiątkowy dyplom oraz słodki 
upominek.
Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom za udział w turnieju. Zwycięz-
com gratulujemy i życzymy powo-
dzenia w dalszych etapach.

bieżącym, który jest rokiem obcho-
dów 100-lecia odzyskanie niepodle-
głości i wybuchu Powstania Wielko-
polskiego, planuje się odnowienie nie 
tylko tych mogił, ale także zbiorowej 
mogiły powstańczej, która znajdu-
je się na cmentarzu parafialnym w 
Budzyniu, oraz pomnika żołnierzy 
niemieckich, który znajduje się na 
byłym cmentarzu ewangelickim przy 
ulicy Wągrowieckiej. Prace zwią-
zane z tymi przedsięwzięciami roz-
poczną się niebawem. 
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Podczas walnych zgromadzeń 
członków spółek wodnych poru-
szane były problemy z utrzymanie 
drożności rowów melioracyjnych 
oraz usuwaniem awarii urządzeń 
drenarskich. 
W czasie tych zebrań wybrano 
także nowe władze Spółek na na-
stępną kadencję. Prezesem Spółki 
Wodno-Melioracyjnej w Budzyniu 
wybrany został Zenon Nowicki, 
a w Wyszynach Aleksander Witt. 
Wybrano także nowych członków 
zarządu oraz nowe komisje rewi-

zyjne. Ustalono nową wielkość 
opłaty melioracyjnej na na 2018 rok. 
Uchwalono plany napraw i kon-
serwacji urządzeń melioracyjnych 
w obydwu Spółkach. Członkowie 
Spółek zapoznali się z strukturą or-
ganizacyjną nowego podmiotu pań-
stwowego pod nazwą Polskie Wody, 
który będzie administrował m. in. 
kanałami i rzekami na terenie naszej 
gminy. Całość wód powierzchnio-
wych Gminy Budzyń jest w zasięgu 
terytorialnym zlewni rzeki Warty i 
podlega pod oddział  w Poznaniu. 

W ostatnim okresie odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze 
w Spółkach Wodnych w Budzyniu (fot. obok) i w Wyszynach (fot. 
poniżej).

ZAPISZ SIĘ 
DO KLUBU 

HONOROWYCH 
DAWCÓW KRWI!

We współpracy z Polskim Czerwonym 
Krzyżem w Pile powstaje Klub Hono-

rowych Dawców Krwi. Ideą  powstania 
Klubu są działania, mające na  celu rozwój 
krwiodawstwa w naszej gminie. Zachęca-
my krwiodawców, osoby którym nie jest 
obojętny los drugiego człowieka, a także 

wszystkie osoby zainteresowane tą ideą do 
wstępowania w szeregi Klubu.

  
PAMIĘTAJ!

 TWOJA KREW 
- RATUJE ŻYCIE

W ciągu roku w Polsce konieczne jest do-
konanie około miliona transfuzji krwi. Na 

krew i osocze czekają tysiące chorych. Od-
dając krew ratujemy innym życie. Krwio-

dawcą może zostać każdy zdrowy człowiek 
pomiędzy 18 a 65 rokiem życia.

Zapisy oraz wszelkie informacje można 
uzyskać pod nr tel. 605 144 708 – Tomasz 

Nowak
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Grabówka - spotkali się sołtysi z Gminy Budzyń  

„Dzień Sołtysa 2018”
W dniu 11 marca 2018 r. w Polsce 
obchodzony jest Dzień Sołtysa. 
Z tej okazji w dniu 2 marca w miej-
scowości Grabówka odbyła się 
uroczystość, w której udział wzię-
li sołtysi z terenu Gminy Budzyń, 
przedstawiciele władz samorządo-
wych oraz pracownicy urzędu gmi-
ny, którzy na co dzień zajmują się 
sprawami poszczególnych sołectw. 

W trakcie uroczystości wszystkim 
sołtysom zostały wręczone drobne 
upominki. Sołtys Sołectwa Gra-
bówka - p. Edmund Galon, który 
był gospodarzem całej uroczystości 
został dodatkowo wyróżniony, gdyż 
w 2018 r. obchodzi 30-tą rocznicę 
pełnienia funkcji sołtysa. Wszystkim 
sołtysom z okazji ich święta składa-
my najserdeczniejsze życzenia.

Rodzinnych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 

przepełnionych nadzieją 
i miłością życzy

Edmund Galon, sołtys wsi 
Grabówka wraz z Radą Sołecką  

Ogarnięci tą wielką tajemnicą życzymy 
Wam wiele radości i dobra. 
Niech Ten, który powstał z grobu, 
wzmocni wiarę, rozpali miłość, niech 
stanie się dla Was źródłem pokoju, 
zrozumienia i szacunku
Sołtys wsi Budzyń Maria Jabłońska 
wraz z Radą Sołecką

Drodzy Mieszkańcy Wyszyn
Przed nami piękne, bogate w polską tradycję Święta Wielkanocne, 

niosące nadzieję i odrodzenia życia.
Życzymy wszystkim, aby święto Zmartwychwstania Pańskiego przy-

niosło wiele rodzinnego ciepła i radości.
Niech ten szczególny czas wypełniony będzie 

wzajemną serdecznością, pogodą ducha, 
szczęśliwymi chwilami spędzonymi w 

gronie najbliższych oraz nadzieją i 
wiarą w dobrą przyszłość.

Sołtys Wyszyn Joanna Czekalska 

21 marca w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych Nr 2 w Wągrowcu odbył się V 
Powiatowy Konkurs Języków Obcych, 
przeznaczony dla uczniów klas VII  
szkół podstawowych oraz klas II i III 
gimnazjum, a także dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. 
V miejsce wśród gimnazjalistów zajął 
uczeń Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Wyszynach Mateusz Poznań. 
Mateusz przygotowywał się do konkursu pod opieką nauczycielki języka 
niemieckiego Magdaleny Thom.  

Mateusz wśród najlepszych w powiecie

Konkurs Języków Obcych 

Fascynaci aut 4x4

„Złomki Budzyń” na start!  

W Budzyniu grupa fascynatów aut 4x4 utworzyła nowy team pod 
nazwą „Złomki Budzyń”. 
24 marca 2018 roku członkowie grupy wzięli udział w rajdzie „Barwy 
Dakaru”, który odbył się w Obornikach Wielkopolskich. Po powrocie 
z rajdu cała grupa została uhonorowana pucharem sołtysa wsi Budzyń, 
wraz z życzeniami dalszych sukcesów. 

W piątek, 16 marca br., na drodze 
krajowej K11 w okolicach Bu-
dzynia kierujący fordem, 45-letni 
mieszkaniec Ukrainy, jadąc od 
strony Poznania w kierunku Piły, 
z nieustalonych dotąd przyczyn 
zjechał na przeciwległy pas ruchu, 
zahaczając najpierw o ciężarowe 
volvo, w dalszej kolejności o jadącą 
za nim toyotę, a następnie zderzył 
się czołowo z fiatem. 
Kierowca fiata z obrażeniami ciała 
został przetransportowany do Szpi-
tala Powiatowego w Chodzieży. Jego 

życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 
Badania trzeźwości kierowców wy-
kazały, że wszyscy byli trzeźwi. 
W zdarzeniu uczestniczyło łącznie 
7 pojazdów: 4 samochody, które 
się zderzyły i 3 inne, które zostały 
uszkodzone wskutek odłamków/od-
prysków, jakie powstały w wyniku 
zderzenia się pojazdów. 
Przyczyny i okoliczności zdarzenia 
wyjaśni postępowanie prowadzone 
przez policjantów z Komendy Po-
wiatowej Policji w Chodzieży.

mł.asp. K.Smardz-Dymek

Kronika policyjna  

Wypadek na drodze K11



5INFORMATOR SAMORZĄDOWY

NASZA GMINA GM
IN

A

BUDZYŃ
BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

MIESIĘCZNIK 

Remonty i budowa dróg na terenie naszej gminy

Kolejne inwestycje
Rozstrzygnięto kolejne dwa 
przetargi na budowę i przebu-
dowę dróg gminnych na terenie 
naszej gminy. 
Pierwszy z nich dotyczy odcinka 
o długości prawie 1 kilometra w 
sołectwie Grabówka (inwestycja 
dotyczy dojazdu do centrum wsi). 
Nazwa zadania to „Przebudowa 
dróg gminnych nr.: 201553P i 
201555P w miejscowości Gra-
bówka”.  Droga uzyska nowe pa-
rametry w zakresie nośności, na-
wierzchni, a także odwodnienia. W 
centrum wsi zostaną wybudowane  
dodatkowe urządzenia poprawia-
jące bezpieczeństwo zarówno dla 
pieszych, jak dla ruchu kołowego. 
Ta inwestycja była długo ocze-
kiwana przez mieszkańców wsi 
Grabówka. Wykonawcą zadania 
wyłonionym w drodze przetargu 
nieograniczonego jest firma Ata-
-Technik z Budzynia za kwotę 1 
milion 96 tysięcy 529 złotych 80 
groszy. Inwestycja ta uzyskała do-

finansowanie w ramach programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej w wy-
sokości 50 procent kosztów kwa-
lifikowanych. Planowany termin 
zakończenia prac to trzeci kwartał 
bieżącego roku. 
Druga inwestycja rozstrzygnięta 
w drodze postępowania przetar-
gowego polega na przebudowie 
dróg gminnych w miejscowo-
ściach Bukowiec (długość 0,7 km) 
i Podstolice (0,3 km). Tutaj prace 
koncentrować się będą na wzmoc-
nieniu podbudowy, ułożeniu no-
wych nawierzchni bitumicznych 
i wybudowaniu zjazdów na pola. 
Także w tym przypadku wyko-
nawcą zadania będzie firma Ata-
-Technik z Budzynia, za kwotę 1 
milion 53 tysiące 60 złotych 28 
groszy. Inwestycja ta ma za zada-
nie poprawić dojazdy do posesji 
oraz pól uprawnych rolnikom. Ter-
min zakończenia to trzeci  kwartał 
bieżącego roku.   

Dzięki staraniom gminy

Pomoc dla pszczelarzy
Pozytywnie zakończyły się 
starania naszej gminy, która 
wystąpiła do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu o dofinansowanie działalno-
ści pszczelarzy z terenu Gminy 
Budzyń. 
Gmina uzyskała z Funduszu po-
moc finansową w wysokości 43 

tysiące 725 złotych na zakupi 
pokarmu dla pszczół, węz, ma-
tek pszczelich oraz zakupu drzew 
miododajnych (ich zakup to kwota 
ok. 5 tysięcy złotych). Warto za-
znaczyć, że jest drugie dofinanso-
wanie i jedno z nielicznych w roku 
bieżącym, ponieważ tylko 4 gmi-
ny z terenu naszego województwa 
otrzymały takie wsparcie. 

W niedzielę, 4 marca 2018 r., ro-
zegrano siódmą rundę gry tur-
nieju gry karcianej Bośka-Kop.
Tym razem sponsorem pucharu 
była firma „Geo-Gis Geodezja i 
Kartografia” J. Kasperczak. 
Pierwsze 3 miejsca zajęli:
1. Z. Janiczak - 502 pkt
2. A. Rudnicki - 497 pkt
3. J. Polowy - 488 pkt
Po siedmiu turniejach czołowe 
miejsca zajmują:

Trwa cykl rozgrywek „Bośka-Kop” 

O puchar „Geo-Gis”
1. W. Wierzbiński - 3078 pkt.
2. R. Starosielec - 2899 pkt.
3. Z. Janiczak - 2897 pkt 
4. A. Rudnicki - 2881 pkt.   
5 J. Kasperczak - 2867 pkt.  
6. S. Mulik - 2850 pkt.      
Następny turniej odbędzie się 8 
kwietnia 2018 r. o godz.9.00 w 
Domu Kultury w Budzyniu .
Chętnych graczy serdecznie za-
praszamy. 

Organizatorzy  

Śpiewała solistka  Filharmonii Lwowskiej  

Koncert „Soprano”
12 marca 2018 roku Bi-
blioteka Publiczna zapro-
siła mieszkańców Gminy 
Budzyń na koncert Ma-
rianny Łaby, solistki Fil-
harmonii Lwowskiej. 
Śpiewająca sopranem 
artystka na budzyńskiej 
scenie wystąpiła po raz 
drugi. W ubiegłym roku 
uczestnikami koncertu 
byli gimnazjaliści, tym ra-
zem dorośli. Koncert był 
podzielony na trzy bloki 
tematyczne: utwory kla-
syczne, pieśni ukraińskie 
i światowe przeboje. Solistka Ma-
rianna Łaba zaśpiewała między 
innymi takie dzieła klasyków jak: 
„Ave Maria” J.S.Bacha, „Panis An-
gelisus” C.Francka i „Habanera” 
G.Bizeta z opery Carmen. Szcze-
gólne wzruszenie publiczności wy-
wołała artystka śpiewając piosenkę 
„Memory” z musicalu „Koty” A. L. 
Webbera oraz znany utwór „Time 
to Say Goodbye” F. Sartoriego. So-

pranistce akompaniował na pianinie 
Igor Maceluch, profesor Uczelni 
Muzycznej we Lwowie. Spotkanie 
prowadził pisarz i podróżnik Roman 
Pankiewicz. Marianna Łaba urze-
kła publiczność nie tylko pięknym 
głosem, ale także niezwykłą skrom-
nością. Na zakończenie, w ramach 
bisu wszyscy wspólnie z artystką 
zaśpiewali polsko-ukraińską pieśń 
ludową pt.„Hej sokoły”. 

Z życia PZERiI - koło w Wyszynach 

Zebranie i święto kobiet
W czwartek 8 marca w Domu 
Kultury w Wyszynach odbyło 
się zebranie Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Koło Wy-
szyny. 
Na wstępie wszystkich obecnych 
powitał prezes Edward Wołyń-
ski i jednocześnie złożył życzenia 

wszystkim obecnym paniom na ze-
braniu, następnie  wszystkie panie 
otrzymały upominki. Dalszą część 
zebrania poprowadziła przewodni-
cząca rejonu Krystyna Przywarczak. 
Złożono sprawozdania zarządu i 
komisji rewizyjnej, które zostały 
jednogłośnie przyjęte.
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Tradycją stały się spotkania Pań z 
KGW Nowe Brzezno i Grabówka. Już 
po raz siódmy zaprzyjaźnione panie, 
ten dzień świętowały razem. 
Spotkanie odbyło się w restauracji „Re-
tro”, a motywem przewodnim był styl 
country. Królowały jeansy, koszule w 
kratę oraz kowbojskie kapelusze. Każda 
z Pań na przywitanie otrzymała w pre-
zencie bandankę kowbojską, tzw chust-
kę zawiązywaną pod szyję.   Przewod-
nicząca KGW Nowe Brzeźno Urszula 
Bigos przywitała wszystkich serdecznie, 
życząc zgromadzonym dużo zdrowia, 
szczęścia i wszelkiej pomyślności nie 
tylko w dniu 8 marca. Po wspólnym to-
aście lampką szampana, zasiedliśmy do 
poczęstunku. Czas upływał nam szybko 
na rozmowach i rozmaitych konkursach 
m.in odbył się konkurs sprawnościowy, 
skakano przez skakankę, poszukiwano 
bryłek złota oraz wybierano miss coun-
try. Wielką niespodzianką wieczoru był 
występ znakomitej i niepowtarzalnej 
Maryli Rodowicz wraz z jej wspaniałym 
chórkiem. Wracając do domów obiecali-
śmy sobie spotkać się za rok.  

Zdrowych i radosnych Świat Wielkanocnych, 
Smacznego jajka, mokrego dyngusa
Oraz odpoczynku w gronie rodziny 

Życzy Zarząd Oddziału Rejonowego 
PZERiI w Budzyniu 

W poniedziałek 5 marca w Domu 
Kultury w Wyszynach odbyło się 
spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
Na wstępie zostały przekazane 
życzenia od wójta Marcina Soko-
łowskiego dla uczestniczek Dnia 
Kobiet w Wyszynach, następnie 
wystąpili artyści ze Studia Piosen-
ki GOK pani Krysi Świniarskiej w 
składzie: Kamilka Górna, Monika 

Z okazji Dnia Kobiet   

Spotkanie w Wyszynach
Czerwińska, Wiktoria Bugnacka, 
Amelia Stawowa i Emil Gursz. Po 
części artystycznej Monika Polowa 
z firmy FM Word Polska przed-
stawiła nowości kosmetyczne dla 
pań, było to malowanie twarzy i 
trzy panie odważyły się z tej okazji 
skorzystać. Panie przy kawie mo-
gły miło spędzić ten wyjątkowy dla 
nich dzień.

Wielki sukces! Tylko takimi sło-
wami można opisać nowy film re-
żyserii Emila Gursza pt “Wyklęta 
Chwila” przedstawiający walkę 
legendarnych Żołnierzy Wy-
klętych o wolną Polskę. Film 
zajął bowiem I miejsce w eta-
pie regionalnym (woj. Wielko-
polskie, Kujawsko-pomorskie, 
łódzkie, dolnośląskie) ogólno-
polskiego konkursu “Żołnierze 
Wyklęci-Bohaterowie Nie-
złomni” tym samym zakwali-
fikował się ogólnopolskiego fi-
nału wcześniej wspomnianego 
konkursu. Film powstał przy 
współpracy z P.Hanną Danie-
lewicz nauczycielką historii w 
Szkole Podstawowej w Budzy-
niu oraz przy ambitnym udzia-
le aktorów występujących w 

Sukces Emila Gursza

Film „Wyklęta Chwila”
awansował do finału 

filmie: Anna Wróblewska, Maria 
Troczyńska, Joanna Krajewska, 
Filip Zaźlak, Bartosz Repczyński, 
Cyprian Kozłowski.

Spokojnych i rodzinnych
 Świąt Wielkanocnych  

wszystkim mieszkańcom  gminy Budzyń 
życzy dyrektor oraz pracownicy 

Gminnego Ośrodka Kultury 
w Budzyniu  
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6 marca 2018 roku Stowarzy-
szenie Diabetyków Koło Bu-
dzyń zorganizowało dla swoich 
członków w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Budzyniu trady-
cyjny Dzień Kobiet połączony 
z prezentacją glukometrów 
VivaChek Ino, przeprowadzo-
ną przez przedstawiciela firmy 
Hand-Prod Sp. z o.o., Kamilę 
Romel. 
Spotkaniu przy kawie i słod-
kim poczęstunku towarzyszyły 
podziękowania za długoletnią 
pracę na rzecz Stowarzyszenia 
dla Cecylii Herfort, która ze 
względów zdrowotnych zrezy-
gnowała z funkcji skarbnika. 

Z życia Oddziału Rejonowy PZERiI  

Święto kobiet u seniorów w Budzyniu 

Wśród atrakcji tego dnia było 
także losowanie nagród rze-
czowych ufundowanych przez 
sponsorów.     
Serdeczne podziękowania dla 
Gminy Budzyń, firm z Cho-
dzieży: Apteki Pod Łabędziem, 
firmy Agma Optyk, Restauracji 
Rybna Przystań, Praktyki Fizjo-
terapeutycznej Agnieszka Man-
delt, Sklepu Medyczno-Zielar-
skiego oraz firm z Budzynia: 
Apteki przy Rynku, formy Opto-
metrysta, firmy Optyk Stawiński 
za ufundowanie nagród rzeczo-
wych dla naszych członków  
mających na celu profilaktykę 
zdrowotną.     

Stowarzyszenie Diabetyków Koło Budzyń

Dzień Kobiet - życzenia
i losowanie nagród

15 maraca br. W Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu spotkały 
się członkinie Związku na uroczystości z okazji Dnia Kobiet. 
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście - honorowa przewodnicząca 
Oddziału, Teresa Janiszewska, wójt Gminy Budzyń Marcin Sokołowski, 
sołtys wsi Budzyń Maria Jabłońska, oraz dyrektorka Biblioteki Publicznej 
w Budzyniu, Maria Ganclerz. 
Szanownych gości oraz zebrane panie powitała Przewodnicząca Rejonu 
Krystyna Przywarczak. W swym przemówieniu przedstawiła zebranym, 
jak ważna jest rola kobiety w rodzinie, w społeczeństwie, w pracy zawo-
dowej. Złożyła obecnym najserdeczniejsze życzenia. Następnie życzenia 
złożyli zaproszeni goście z wójtem Sokołowskim na czele, który na ręce 
przewodniczącej  Rejonu złożył kwiaty życząc zebranym wszelkiej po-
myślności i dużo zdrowia. Paniom wręczono upominki w dniu ich święta. 
Miłym akcentem tej uroczystości był koncert zespołu „Złoty Liść” pod 
kierunkiem Jana Margowskiego.      

Młodszy aspirant Dawid Topo-
lan z Ogniwa Ruchu Drogowego 
chodzieskiej Policji prowadził po-
gadanki z dziećmi klas czwartych 
Szkoły Podstawowej w Budzyniu.  
Spotkanie zorganizowano w związ-
ku z przygotowaniami dzieci do eg-
zaminu na kartę rowerową. Podczas 
prelekcji policjant omówił przepisy 
ruchu drogowego, między innymi  
zasady zachowania na skrzyżowa-
niach, zasady wykonywania ma-
newrów, przepisy ogólne dotyczące 
wyposażenia jednośladów, jak i ich 
poruszania się po drogach publicz-

nych. Ponadto przybliżono dzieciom 
tematykę dotyczącą poszczególnych 
znaków drogowych. 
W trakcie spotkań policjant wyko-
rzystał różne prezentacje multime-
dialne związane z bezpieczeństwem 
na drodze oraz pokazał filmiki i 
zdjęcia dotyczące zdarzeń dro-
gowych z udziałem jednośladów, 
by zobrazować zagrożenia, a tym 
samym wpłynąć na uczestników 
ruchu drogowego, by bezpiecznie 
i odpowiedzialnie poruszali się po 
drogach publicznych.  

mł.asp. K.Smardz-Dymek

Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Spotkanie z policjantem

Czas Wielkanocy to czas zadumy 
i nadziei – mieszkańcom sołectwa 

Wyszynki życzę radości z rodzinnych 
spotkań 

 – sołtys wsi Jan Szejn
oraz Rada Sołecka
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Gminny Ośrodek Kultury w Bu-
dzyniu zorganizował wyjątkowy 
koncert dedykowany paniom z 
okazji ich święta. 
Ze względu na możliwość dotar-
cia do większej liczby odbiorców 
impreza odbyła się w hali spor-
towo-widowiskowej w Szkole 
Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich. Jako pierwszy 
wystąpił Dawid Bocz z zespołem 
„Dave Bo Project” w programie  
„Znane Saxophonem”, który za-
grał najsłynniejsze utwory oraz 
własne kompozycje, między in-
nymi: „Pink Panther”, „Lilly Was 
here”, „Nothing Gonna change my 
love for you”. Głównym punktem 

programu był jednak występ po-
pularnego aktora Cezarego Pazu-
ry. Artysta przez ponad godzinę 
bawił wszystkich swoim humorem 
i dowcipem. Tematyka jego wystę-
pu była ściśle związana ze świętem 
i dotyczyła głównie relacji dam-
sko-męskich. Każdy jego dowcip, 
monolog, żart nagradzany był 
gromkimi brawami. Dodatkową 
atrakcją podczas koncertu był pro-
fesjonalny pokaz makijażu „Glow 
Make Up” w wykonaniu Martyny 
Czerwińskiej. Impreza przeplatana 
była loterią, w której można było 
wygrać ciekawe nagrody. Był to 
wieczór pełen dobrego humoru i 
niezapomnianych wrażeń.

Przedszkole Samorządowe w Wyszynach  

Powitanie wiosny

W Szkole Podstawowej w Budzyniu  

Rekolekcje wielkopostne
Rekolekcje wielkopostne to czas 
refleksji i zastanowienia się nad 
własnym życiem i podejściem do 
niego... dowodem tego są rekolek-
cje wielkopostne zorganizowane w 
Szkole Podstawowej im. Powstań-
ców Wlkp. w Budzyniu w dniach 
od 5 do 7 marca. 
W tym roku całą społeczność szkoły 
zaszczycili swoją obecnością ks.kan. 
Franciszek Jabłoński oraz Teresa Le-
wandowska którzy w rozmaity ale 
przede wszystkim zrozumiały dla 
młodzieży sposób zagospodarowali 
czas rekolekcji. Ks.Franciszek pro-

wadził rekolekcje w kościele gdzie 
zapoznawał młodzież z nowocze-
snymi i sympatycznymi pieśniami 
liturgicznymi. Z kolei Teresa Lewan-
dowska przedstawiła w auli szkoły 
przedstawiła prezentację obejmujące 
tematykę roli rodziny w życiu ko-
ścioła, afrykańskich misji a także 
podzieliła się z młodzieżą wiedzą o 
świętych i błogosławionych kościoła 
katolickiego. Podsumowaniem tych 
3 dni była Msza św odprawiona w 
intencji społeczności Szkoły Podsta-
wowej.

Emil Gursz

W środę, 21 marca 2018 r., dzieci z przedszkola w Wyszynach oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej z Wyszyn, barwnym korowodem powi-
tały wiosnę.  
Kolorowy pochód spotkał się z zainteresowaniem lokalnej społeczności. W 
całej miejscowości wszyscy słyszeli że już jest wiosna.

Radosne Alleluja!
Świąt Wielkanocnych pełnych spokoju 

i nadziei, życzy Roman Schalbs, 
przewodniczący 

Gminnego Zrzeszenia LZS

Kronika policyjna  

Potrącony rowerzysta
20 marca w Budzyniu, w go-
dzinach porannych, na skrzy-
żowaniu ulicy Rogozińskiej i 
Bugaje kierujący samochodem 
osobowym marki VW Polo naj-
prawdopodobniej w wyniku nie-
ustąpienia  pierwszeństwa prze-
jazdu, doprowadził do zderzenia 
z kierującym rowerem, 89-letnim 
mieszkańcem Budzynia. 
Rowerzysta z obrażeniami ciała zo-
stał przewieziony do szpitala. Ba-

danie trzeźwości wykazało, że kie-
rowca polo był trzeźwy.Przyczyny 
i okoliczności zdarzenia będą wy-
jaśniane w prowadzonym przez po-
licjantów z Komendy Powiatowej 
Policji w Chodzieży postępowaniu.  
Rowerzystom przypominamy o 
tym, że warto znać obowiązki, ja-
kie nakłada na nas polskie prawo w 
kwestii niezbędnego wyposażenia 
roweru.

mł.asp. K.Smardz-Dymek
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Czas Wielkanocny, niech w sercach wiara, nadzieja i miłość 
gości. Wszystkim mieszkańcom Sołectwa Bukowiec życzenia 

spokojnych świąt składa sołtys Wacław Pasch 
wraz z Radą Sołecką

Gminny Turniej Szachowy  

„O Złotą Wieżę”

W niedzielę, 18 marca 2018 roku, 
w świetlicy w Sokołowie Budzyń-
skim odbył się Gminny Turniej 
Szachowy „O Złotą Wieżę”. Go-
spodarzem i współorganizatorem 
tego turnieju było koło LZS w So-
kołowie Budzyńskim. 
W turnieju udział wzięło 26 szachi-
stów i szachistek, grano systemem 
szwajcarskim: 7 rund po 10 minut 
na zawodnika. Turniej rozegrano w 
5 kategoriach wiekowych, 2 kate-
goriach kobiet i 3 kategoriach męż-
czyzn.
Zwycięzcami w poszczególnych ka-
tegoriach zostali:
Kobiety, K I:  
Ludowicz Zuzanna (LZS Kąkolewi-
ce)
Ciesielska Zuzanna (LZS Dziewo-
klucz)
K II:  Piasecka Monika (GOK Bu-
dzyń)
Moćko Halina (LZS Kąkolewice)
Mężczyźni, M I:  
Gapiński Krzysztof (GOK Budzyń)
Szynkiewicz Miłosz (LZS Sokołowo 
Budzyńskie)

Szukała Kacper (GOK Budzyń)
M II:  
Nowacki Karol (GOK Budzyń)
Rozpłochowski Eryk (LZS Sokoło-
wo Budzyńskie)
Ślesiński Krystian (LZS Sokołowo 
Budzyńskie) 
M III: 
Dąbrowicz Mateusz (GOK Budzyń)
Góra Mieczysław (LZS Sokołowo 
Budzyńskie)Góra Piotr (LZS So-
kołowo Budzyńskie).Zwycięzcom 
medale i nagrody rzeczowe wręczali: 
Szczepan Antoniewicz, sołtys sołec-
twa Sokołowo Budzyńskie oraz Ro-
man Schalbs, przewodniczący Gmin-
nego Zrzeszenia LZS w Budzyniu.W 
czasie przerw między partiami wszy-
scy uczestnicy poczęstowani zostali 
smacznymi pączkami, kawą i her-
batą. Serdeczne podziękowania dla 
sędziów turnieju, Ireny Jankowskiej 
i Dominiki Prech.Najlepsi reprezen-
tować będą Gminę w dalszych elimi-
nacjach już w kwietniu. 

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 

11 marca 2018 roku, tenisowa dru-
żyna Gminy Budzyń reprezento-
wała powiat chodzieski w Wielko-
polskich Mistrzostwach Zrzeszenia 
LZS w Koźminie Wielkopolskim. 
W tegorocznych mistrzostwach  
startowało około 200 zawodników i 
zawodniczek. Z naszej drużyny naj-
lepiej wypadł: Eryk Rozpłochowski 

z LZS Sokołowo Budzyńskie zajął 
10 miejsce w kategorii junior. Pozo-
stali zawodnicy i zawodniczki upla-
sowali się poza pierwszą dziesiątką 
w swych kategoriach. W ogólnej 
klasyfikacji zdobyliśmy 19 punktów 
i zajęliśmy 16 miejsce.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 

25 lutego 2018 roku w halach spor-
towych w Chodzieży odbyły się 
eliminacje gier zespołowych do XX 
Zimowej Wielkopolskiej Sparta-
kiady LZS. 
Nasz powiat reprezentowały druży-
ny w piłce siatkowej kobiet („Iskra” 
Szamocin), piłce siatkowej męż-
czyzn (team z Chodzieży), a w halo-
wej piłce nożnej drużyna z Budzynia. 
Wszystkie trzy drużyny ostatecznie 
nie zakwalifikowały się do finału.
Finał Spartakiady odbył się 4 mar-
ca 2018 roku w Wolsztynie. Ekipa 
Gminy Budzyń reprezentowała 
powiat chodzieski. Startowaliśmy 
w konkurencjach rekreacyjno-spor-

towych i zajęliśmy drużynowo 
VIII miejsce. Indywidualnie najle-
piej wypadli: Eryk Rozpłochowski 
z LZS Sokołowo Budzyńskie (II 
miejsce w wieloboju rekreacyjnym), 
Janusz Bożek z LZS Bukowiec 
(VI miejsce w rzucie lotką), Rafał 
Krawczyk z LZS Prosna (VI miej-
sce w podnoszeniu odważnika 17,5 
kg w kategorii wagowej do 85 kg), 
drużyna z LZS Prosna w składzie: 
Pienkos Mateusz, Zimny Krzysztof, 
Marek Sebastian, Przybylski Marcin 
i Górzny Mateusz (VI miejsce w 
przeciąganiu liny).  

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 

XX Zimowa Wielkopolska Spartakiada LZS  

Finał w Wolsztynie

Dominik po raz drugi został Laureatem 

Konkurs Historyczny
Wielkie gratulacje 
dla Dominika Ro-
manowskiego ucznia 
klasy IIIB, który już 
po raz drugi został 
Laureatem Woje-
wódzkiego Konkursu 
Historycznego, opie-
kunem była Hanna 
Danielewicz. 

Wielkopolski tenis stołowy

Mistrzostwa LZS w Koźminie



10

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu  
Adres korespondencyjny: 
ul. Władysława Łokietka 31, 64-840 Budzyń
tel. 067 28 43 575, mail: gok@budzyn.pl
Redaguje: Zespół  
Redaktor naczelny: Marek Bocheński
Przygotowanie do druku: Redakcja
Druk: POLIGRAF Chodzież, tel. 67 381 91 91, 503 185 769    

GM
IN

A

BUDZYŃ
BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

MIESIĘCZNIK 

GM
IN

A
BUDZYŃ

BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

MIESIĘCZNIK 

25 marca br., w Wiejskim Domu 
Kultury w Wyszynach odbył 
się Gminny Turniej Warcabów 
64-polowych. Organizatorzy tur-
nieju: Gminne Zrzeszenie LZS w 
Budzyniu, Wiejski Dom Kultury 
w Wyszynach i Koło LZS w Wy-
szynkach. 
A oto wyniki w poszczególnych ka-
tegoriach. 
Kobiety
Kat. I młodzik – zwyciężyła Han-
na Kozłowska z LZS Dziewoklucz 
przed Julią Antoniewicz z LZS So-
kołowo Budzyńskie.
Kat. II junior - zwyciężyła Natalia 
Kozłowska z LZS Dziewoklucz.
Kat. III senior – zwycięstwo wywal-
czyła Halina Moćko z LZS Kąkole-
wice.  
Mężczyźni
Kat I  młodzik- zwyciężył Miłosz 
Szynkiewicz z LZS Sokołowo przed 
Mikołajem Uszko z GOK Budzyń

Gminny Turniej Warcabów 64-polowe  

Walka na planszach

Kat. II junior - zwyciężył Kry-
stian Ślesiński z LZS Sokołowo 
Budzyńskie przed Bartoszem 
Srebny  z LZS Ostrówki
Kat. III senior – zwyciężył Piotr 
Góra przed Mieczysławem 
Górą, obydwoje z LZS Sokoło-
wo Budzyńskie.
Zwycięzcom medale i nagro-
dy rzeczowe wręczali: Joan-
na Czekalska, sołtys sołectwa 
Wyszyny, Przemysław Geisler, 
przewodniczący Koła LZS 
w Wyszynkach oraz Roman 
Schalbs, przewodniczący Gmin-
nego Zrzeszenia LZS w Budzy-
niu.Wyróżnieni zostali również 
najmłodsi zawodnicy turnieju – 
Mieszko Kowal z Budzynia oraz 
Wojtek Antoniewicz z Sokołowa 
Budzyńskiego (rocznik 2010). 

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu                                            

19 marca 2018 roku, w Zespole 
Szkół Nr 2 w Wągrowcu odbył się 
IX Powiatowy Konkurs Fizyczny 
o charakterze drużynowym. 
Do konkursu przystąpiło 6 drużyn 
z oddziałów gimnazjalnych przy 
szkołach podstawowych. Nasza 
drużyna ze Szkoły Podstawowej 
im. Powstańców Wielkopolskich w 
Budzyniu, oddział gimnazjalny  - w 
składzie: Patryk Grochowalski, Ja-
kub Walczak oraz  tegoroczny laure-
at z fizyki Karol Nowacki, zajęła II 
miejsce. Dodajmy, że Karol Nowac-
ki  uzyskał indywidualnie najlepszy 

wynik.   Opiekunem uczniów była 
Alicja Kępka, która oceniła poziom 
zadań konkursowych jako bardzo 
wysoki.  
Po konkursowych zmaganiach  
wszyscy biorący w nim udział 
uczniowie wysłuchali wykładu prof. 
dr. hab. Tomasza Martyńskiego z 
Katedry Spektroskopii Optycznej 
Wydziału Fizyki Technicznej Po-
litechniki Poznańskiej. Uczestnicy 
konkursu poznali także możliwości 
programu Algodoo.  

Alicja Kępka
dyplomowany nauczyciel fizyki 

IX Powiatowy Konkurs Fizyczny   

II miejsce naszej drużyny

Z ogromną radością przyjęliśmy 
wiadomość o uzyskaniu przez 
naszego ucznia Karola Nowac-
kiego, po raz kolejny  tytułu 
Laureata Wojewódzkiego Kon-
kursu Fizycznego 2017/2018.  
Pierwszy etap konkursu odbył się 
w macierzystej szkole, natomiast 
etap rejonowy w Pile. Do etapu 
wojewódzkiego, który odbył się 
w Poznaniu, przystąpili najlepsi z 
najlepszych. Na etapie szkolnym 
i rejonowym Karol dwukrotnie 
zdobył 49 punktów na 50 moż-
liwych do zdobycia. Na etapie 
wojewódzkim, będąc uczniem 
drugiej klasy oddziału gimnazjal-
nego, uzyskał 47 punktów na 50 
punktów możliwych do zdobycia. 
Uczeń, dzięki wielkiemu zaanga-
żowaniu i systematycznej pracy, 

Wojewódzki Konkurs Fizyczny  

Karol Nowacki laureatem
powtórzył swój wielki sukces z 
zeszłego roku i ponownie uzyskał 
tytuł laureata z fizyki. Karol po-
twierdził wysoki poziom wiedzy 
i dostarczył powodów do dumy 
swojej nauczycielce fizyki, Alicji 
Kępce, jak również swoim rodzi-
com. Państwo Hanna i Grzegorz 
Nowaccy od lat wspierają poczy-
nania swoich dzieci, a ich syno-
wie: Wiktor i Karol, poprzez swo-
je sukcesy,  tworzyli wspaniałą 
historię Gimnazjum im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Budzyniu. 
Obecnie  Karol, tegoroczny po-
dwójny laureat z fizyki i matema-
tyki, poprzez swoje osiągnięcia 
rozsławia Szkołę Podstawową im. 
Powstańców Wielkopolskich.

Alicja Kępka
dyplomowany nauczyciel fizyki
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Dnia 8 marca w przedszkolu 
wszystkie małe i duże kobietki 
obchodziły swoje święto. W każ-
dej grupie były zorganizowane 
wesołe zabawy. 
Tego szczególnego dnia święto-
wały nie tylko kobiety, również 

Miesiąc marzec dla naszego przed-
szkola to niezwykle wesoły czas. 
Wiosna zbliża się wielkimi kroka-
mi. Wystarczy wyjrzeć przez okno, 
aby dostrzec oznaki wiosny. 
21 marca, czyli pierwszy dzień wio-
sny, wypadł w tym roku w środę. 
Tego dnia odbył się kolorowy prze-
marsz ulicami Budzynia. Dzieci 
miały przygotowane transparenty 

„Tu i tam zieleń dam, szarobure zniknie. Ani się obejrzysz jak 
wszystko rozkwitnie”. Skoro mowa o wiośnie to i o wiosennych po-
rządkach. 
Nasze przedszkolaki założyły swoje hodowle w salach. Dzieci zasiały 
rzeżuchę, kiełki rzodkiewki, fasolę, cebulę, pszenicę i owies (na zdjęciu 
poniżej - grupa Sówki).

W przedszkolu 12 marca obchodziliśmy Dzień Matematyki. Dzieci 
z wszystkich grup rywalizowały ze sobą. 
Nasi wychowankowie rozwiązywali bardzo trudne zadania matema-
tyczne. Dzieci perfekcyjnie sobie poradziły. Wszystkie grupy otrzyma-
ły pamiątkowe dyplomy.
(na zdjęciu powyżej grupy Zajączki, Wróbelki i Misie). 

UWAGA! REKRUTACJA!
Trwa nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019. 
Wnioski można pobierać w sekretariacie przedszkola na os. Wierz-
bowym 7a oraz na stronie internetowej www.budzyn.pl/psbudzyn.  
Rekrutacja potrwa do 31.03.2018r.

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu  

8 marca - Dzień Kobiet
chłopcy bawili się doskonale i jak 
na dżentelmenów przystało stanęli 
na wysokości zadania wręczając 
uroczyście swoim paniom i kole-
żankom kwiaty, laurki oraz słodkie 
upominki.  
(na zdjęciu poniżej - grupa Jagódki).

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu  

Pierwszy Dzień Wiosny
witające wiosnę a także papierowe 
tulipany. Podczas przemarszu można 
było usłyszeć grupowe okrzyki przy-
wołujące wiosnę. Nie zabrakło też 
gwizdków, tamburyno oraz trąbek. 
Na koniec przemarszu dzieci uśpiły 
Marzannę i pożegnały ją śpiewając 
piosenki pt.: „Maszeruje Wiosna” 
oraz „Wiosno, wiosenko”. 

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu  

Wiosenne ogródki

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu  

Dzień Matematyki
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Dzięki staraniom Stowarzyszenia „Budzyniaki”

Nowy plac zabaw

Szkoła Podstawowa w Wyszynach  

III Małe Dyktando Pokutne   
16 marca 2018 r. Szkoła Podsta-
wowa im. Mikołaj Kopernika w 
Wyszynach zapełniła się gośćmi, 
którzy przybyli na zaproszenie 
pani dyrektor Donaty Kędzier-
skiej. W tym dniu odbył się bo-
wiem kolejny, już trzeci, powia-
towy konkurs ortograficzny pod 
nazwą „Małe  Dyktando Pokut-
ne” pod patronatem Rady Języka 
Polskiego. 
Nazwa nawiązuje do rekolekcji 
wielkopostnych, które w tym cza-
sie odbywają się w szkole. Konkurs 
ma  charakter międzyszkolny i re-
gionalny, adresowany jest w szcze-
gólności do uczniów klas szóstych 
i siódmych  szkół podstawowych 
powiatu chodzieskiego. W dyktan-
dzie zawsze biorą też udział  dorośli 
uczestnicy: przedstawiciele  władz 
powiatu i gminy, instytucji oraz 
dyrektorzy szkół. Ma ono na celu 
wzbogacenie wiedzy uczniów  i za-
proszonych gości  z zakresu nie tyl-
ko języka polskiego, ale także wie-
dzy historycznej dotyczącej naszej 

Małej Ojczyzny. Autorka tekstów, 
Magdalena Olczak, w tym roku 
postawiła na archeologię  w wy-
szyńskich lasach. Tekst nawiązuje 
do niedawnych odkryć geologów i 
archeologów, jakim jest cmentarzy-
sko kurhanowe w Wyszynach.  Po 
wnikliwym sprawdzeniu prac wyło-
niono laureatów Dyktanda: I miej-
sce zdobyła Aleksandra Słowińska z 

Budzynia, II miejsce - Oliwia Gajc 
ze Strzelec, a III miejsce Agnieszka 
Rzekięć z Szamocina. Najlepszym 
spośród zaproszonych gości okazał 
się Dariusz Dudziak, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Budzyniu. Wszyst-
kim serdecznie gratulujemy!Konkurs 
rozpoczęło wystąpienie Mieczysława 
Grabianowskiego, dyrektora Gabine-
tu Prezesa PAN i jednocześnie absol-
wenta naszej szkoły i pomysłodawcy 
przedsięwzięcia. Odczytał i wręczył 
dyrektor Donacie Kędzierskiej list 
od  prof. Andrzeja Markowskiego, 
przewodniczącego Rady Języka Pol-

skiego, skierowany do uczestników 
z życzeniami „zręcznego omijania 
pułapek ortograficznych” oraz na-
grodę książkową dla zwycięzcy z 
osobistą dedykacją profesora Mar-
kowskiego. Pragniemy serdecznie 
podziękować za pomoc w orga-
nizacji konkursu wójtowi Gminy 
Budzyń Marcinowi Sokołowskie-
mu, wójtowi Gminy Wągrowiec 
Przemysławowi Majchrzakowi, 
Nadleśnictwu Sarbia i Podanin, Sto-
warzyszeniu „Razem Możemy Wię-
cej” oraz Radzie Rodziców, a także 
Grażynie Dudziak i Beacie Szlecht, 
które czuwały nad przebiegiem kon-
kursu. Jesteśmy wdzięczni również 
Piotrowi Alagierskiemu  z Pracowni 
Archeologicznej w Chodzieży, za 
przekazanie niezbędnych informacji 
autorce tekstu oraz wypełnienie cza-
su oczekiwania na wyniki konkur-
su przez zaprezentowanie slajdów 
dotyczących odkrytych kurhanów. 
„Małe Dyktando Pokutne” wpisało 
się już w tradycję nie tylko Szkoły 
Podstawowej  w Wyszynach, ale 
także naszego powiatu. Mamy na-
dzieję, że za rok  w czasie Wielkie-
go Postu  ortograficzna rywalizacja 
znów sprawi uczestnikom wiele ra-
dosnych emocji.

Magdalena Olczak

Dzięki staraniom Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkoły podstawowej w 
Budzyniu „Budzyniaki”, w marcu 
br. ustawiony został plac zabaw w 
centrum Osiedla Zielonego w Bu-
dzyniu. 
Stowarzyszenie uzyskało grant w ra-
mach środków unijnych z programu 
„Lider plus” którym zarządza Lo-

kalna Grupa Działania w Chodzieży 
„Noteć”. Wartość tej inwestycji to 
kwota 50 tysięcy złotych. Wszyst-
kie środki pochodziły z programu 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność ob-
jętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020”. 


