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W niedzielę, 3 czerwca, na placu zabaw „Olszynki” w Budzyniu już po raz trze-
ci został zorganizowany tradycyjny Dzień Dziecka. 
Pogoda dopisała. Było co prawda bardzo gorąco, jednak pomimo tego dzieci się świetnie 
bawiły. Być może dlatego, że wśród atrakcji największym wzięciem cieszyła się zabawa w 
pianie gaśniczej (fot. z lewej) oraz zimny prysznic, który przygotowali niezawodni druho-
wie z budzyńskiej OSP.  Ale zabaw i atrakcji było więcej; pani Ula, animatorka, prowadziła 
ciekawe zabawy dla dzieci, była także możliwość poddania się zabiegom artystycznym w 
postaci kolorowych tatuaży nanoszonych na twarze (fot. z prawej).        więcej na stronie 8 

Dzień Dziecka w „Olszynkach”  
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Radni zebrali się po raz 38. w bieżącej kadencji

Sesja absolutoryjna
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Utrudnienia w ruchu na terenie gminy

Przebudowa linii PKP
Zmiana taryfy  

Nowe ceny 
wody i ścieków

Na 8 maja br. została zwoła ko-
lejna w tej kadencji, 38. z kolei 
sesja Rady Gminy. W czasie 
obrad radni uchwalili cztery 
uchwały. 
W pierwszej z nich podjęto uchwa-
łę w sprawie odpowiedzi na skar-
gę wojewody wielkopolskiego na 
uchwałę Rady Gminy Budzyń w 
sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi 
Podstolice. 
Radni podjęli także uchwałę w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej 
gminy Budzyń na 2018 rok. Zmia-
ny związane są, między innymi, z 
zawiadomieniem przez wojewodę 
wielkopolskiego o przyznaniu do-
tacji celowych przeznaczonych na 
dofinansowanie zadań własnych, tj. 
organizowanie i świadczenie usług 
opiekuńczych, w tym specjalistycz-
nych, w miejscu zamieszkania 
na kwotę 10 tysięcy 647 złotych. 
Ponadto gmina Budzyń podpisała 
z województwem wielkopolskim 
umowę w sprawie udzielenie po-
mocy finansowej w formie dotacji 
celowej w kwocie 15 tysięcy 750 
złotych na dofinansowanie za-

kupu sadzonek drzew miododaj-
nych. Podpisano także umowę z 
województwem wielkopolskim w 
sprawie udzielenia pomocy w po-
staci dotacji celowej w kwocie 98 
tysięcy 750 zł na dofinansowanie 
przebudowy dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych. 
W kolejnym punkcie obrad zosta-
ło przedstawione sprawozdanie z 
wykonania budżetu gminy Budzyń 
za rok 2017 rok wraz z pozytywną 
opinią Regionalnej Izby Obrachun-
kowej o tym sprawozdaniu. Na-
stępnie przedstawiono opinię komi-
sji rewizyjnej o wykonaniu budżetu 
w 2017 roku wraz z wnioskiem o 
udzielenie absolutorium oraz opi-
nię Regionalnej Izby Obrachunko-
wej o wniosku komisji rewizyjnej 
w przedmiocie absolutorium. 
Następnie radni podjęli uchwałę w 
sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowanego wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu 
gminy Budzyń za 2017 rok oraz 
jednogłośnie podjęto uchwałę w 
sprawie udzielenie absolutorium 
wójtowi gminy Budzyń za 2017 
rok. 

Zgodnie ze znowelizowaną 
ustawą o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, dy-
rektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej Wód Pol-
skich w Poznaniu zatwierdził 
nową taryfę na wodę i ścieki 
komunalne na terenie naszej 
gminy, które będą obowiązy-
wać przez najbliższe 3 lata. 
Zgodnie z nową taryfą, od dnia 
15 czerwca br. na terenie naszej 
gminy cena wody będzie wy-
nosić 2,70 zł netto. Od dnia 15 
czerwca 2019 roku cena ta bę-
dzie wynosić 2,81 zł netto, nato-
miast od dnia 15 czerwca 2020 
roku cena ta będzie wynosić 2,90 
zł netto. Z dniem 15 czerwca br. 
wzrastają także opłaty za odpro-

wadzanie ścieków; cena za 1 m 
sześcienny będzie wynosić 4,65 
zł netto. Od dnia 15 czerwca 
2019 roku cena ta będzie wyno-
sić 4,85 zł, natomiast od dnia 15 
czerwca 2020 roku cena ta wzro-
śnie do 4,98 zł netto.  
Zatwierdzony poziom cen po-
zwoli na normalną eksploatację 
urządzeń wodno-kanalizacyj-
nych oraz na niezbędne inwesty-
cje związane z budową urządzeń 
dla nowych odbiorców na ter-
nach mieszkaniowych. 
Warto zaznaczyć, że mimo wpro-
wadzenia nowych taryf poziom 
cen na terenie naszej gminy jest 
nie tylko jednym z najniższych w 
powiecie chodzieskim, ale także 
należy do najniższych w regionie 
północnej Wielkopolski. 

Od wielu tygodni trwają prace związane z przebudową linii kolejowej 
Poznań - Piła. Ekipy remontowe sukcesywnie przemieszczają się wzdłuż 
tej linii, dlatego co pewien czas z ruchu drogowego wyłączane są kolejne 
przejazdy kolejowe. W związku z tym prosimy o dostosowanie się do ozna-
kowań pionowych, które informują o wyznaczanych objazdach. Według 
posiadanych informacji prace te mają być kontynuowane do IV kwartału br. 

Srebrny jubileusz 

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Niepełnosprawnych
W piątek, 25 maja, w remizie 
OSP w Budzyniu, Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci Nie-
pełnosprawnych w Budzyniu 
obchodziło jubileusz 25 lecia 
istnienia. W uroczystościach 
oprócz dzieci, ich rodziców i 
opiekunów, udział wzięli także 
zaproszeni goście, a wśród nich 
starosta chodzieski Julian Her-
maszczuk, wójt gminy Budzyń 
Marcin Sokołowski, zastępca 
wójta Piotr Jankowski, a także 
wicestarosta powiatu aleksan-
drowskiego Wojciech Marjań-
ski, który wielokrotnie gościł 
dzieci i rodziców z Budzynia na 
turnusach rehabilitacyjnych w 
Ciechocinku. 
W spotkaniu uczestniczyło także 
znaczne grono sponsorów i ofia-
rodawców, wspierających dzia-
łalność Towarzystwa.   
Przewodnicząca Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci Niepełno-
sprawnych, Beata Polcyn, przed-
stawiła zebranym historię organi-

zacji, podkreślając wielki wkład 
Danuty Nowickiej, które współ-
organizowała Towarzystwo i 
przez wiele lat stała na jego 
czele. Przewodnicząca podzię-
kowała także tym wszystkim, 
którzy na przestrzeni ostatnich 
lat czynnie wspierali działalność 
organizacji. Zaapelowała także o 
dalszą pomoc podkreślając, jakie 
znaczenie ma jego działalność 
dla rehabilitacji dzieci niepełno-
sprawnych. 
Władze powiatu i gminy pogra-
tulowały sukcesu w niełatwej 
pracy na rzecz dzieci niepełno-
sprawnych, a także wytrwałości 
w następnych latach działalno-
ści. Przedstawiciele samorządu 
zapewnili o swoje pomocy orga-
nizacyjnej i finansowej. 
Spotkanie jubileuszowe uświet-
niły występy artystyczne dzieci 
niepełnosprawnych a także po-
częstunek przygotowany przez 
rodziców.  
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Spotkali się po raz trzeci 

Forum Bibliotekarzy
W środę, 23 maja w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Budzyniu 
odbyło się III Forum Biblioteka-
rzy Gminy Budzyń. W spotka-
niu udział wzięli przedstawiciele 
władz samorządowych, dyrekto-
rzy szkół i przedszkoli, biblioteka-
rze, ludzie kultury. 
Odbywające się w ramach Forum 
spotkania mają na celu podkreśle-
nie roli bibliotek w środowisku oraz 
podniesienie prestiżu zawodu bi-
bliotekarza. Służą też wymianie po-
glądów na temat realizowanych za-
dań z zakresu kształtowania kultury 
czytelniczej. Tematem tegorocznego 
forum było „Rozwijanie kompeten-
cji czytelniczych oraz upowszech-
nianie czytelnictwa wśród dzieci w 
wieku przedszkolnym”.Na początku 
spotkania Maria Ganclerz w kilku  
zdaniach opowiedziała o obcho-

dzonym co roku w maju „Tygodniu 
Bibliotek”. Tegoroczna XV edycja 
tego ogólnopolskiego programu 
odbyła się pod hasłem „DoWolność 
Czytania”. W dosłownym znacze-
niu słowa „dowolność” czyli zależ-
ne wyłącznie od własnej woli, nie-
skrępowane nakazami, przepisami, 
swobodne, wolne czytanie. To także 
nieograniczony dostęp do książki w 
różnym formacie: książka tradycyj-
na, elektroniczna, audiobook, a co 
za tym idzie również do biblioteki. 
„DoWolność Czytania” pozwala 
nam rozwijać się umysłowo, kul-
turalnie, poznawać różne poglądy, 
mieć nieograniczone możliwo-
ści. Następnie uczestnicy spotka-
nia dowiedzieli się, jakie działania 
promujące książkę i czytelnictwo 
prowadzone są w przedszkolach na 
terenie naszej gminy. 

O pracy z dziećmi, której książka 
towarzyszy każdego dnia mówiła 
Ilona Walińska z Przedszkola Sa-
morządowego w Budzyniu. O dzia-
łaniach podejmowanych na rzecz 
promocji książki w Przedszkolu Sa-
morządowym im. Koziołka Matołka 
w Wyszynach opowiedziała Agata 
Troczyńska. Obie panie przygoto-
wały bardzo ciekawe i obszerne pre-
zentacje multimedialne. Pokazały, 

jakie formy pracy edukacyjno-czy-
telniczej i artystyczno-literackiej od-
bywają są w tych przedszkolach. W 
spotkaniu uczestniczyła również dy-
rektor Niepublicznego Przedszkola 
„Mały Odkrywca”, Sylwia Gło-
wacka, która opowiedziała o swoim 
przedszkolu. Spotkanie zakończyło 
się rozmowami na temat nowych 
pomysłów promujących czytelnic-
two w Gminie Budzyń. 

W poniedziałek, 28 maja 2018 r., 
w Sokołowie Budzyńskim odbyło 
się uroczyste oddanie do użytku 
przebudowanych dróg gminnych 
w Sokołowie Budzyńskim i Pod-
stolicach. 
Obie drogi zostały przebudowane 
przy dofinansowaniu z Unii Eu-
ropejskiej, operacja: „Budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych” w 
ramach poddziałania „Wsparcie in-

westycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszyst-
kich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odna-
wialną i w oszczędzanie energii” ob-
jętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
W ramach zadania „Przebudowa 
drogi gminnej na terenie Gminy 
Budzyń zlokalizowanej w sołectwie 
Sokołowo Budzyńskie” przebudo-

wano drogę o długości 2516 m, 
ułożono nawierzchnię bitumiczną, 
wykonano odwodnienia, zjazdy, 
kanały technologiczne oraz ozna-
kowanie. Wykonawcą zadania 
było Konsorcjum Wykonawców w 
składzie: Lider - Pol-Dróg Draw-
sko Pomorskie S.A. – z siedzibą w 
Drawsku Pomorskim oraz Partner 
- Asta-Bud Sp. z o.o. z siedzibą w 
Pile. Wartość zadania to kwota 1 
milion 815 tysięcy 704 złotych 17 
groszy, z czego 999 tysięcy 509 
złotych zł pochodzi z dofinanso-
wania ze środków UE, a kwota 11 
tysięcy złotych pochodziła z do-
finansowania z budżetu powiatu 
chodzieskiego.
W ramach zadania „Przebudowa 
drogi gminnej na terenie Gminy 
Budzyń zlokalizowanej w sołectwie 

Podstolice” przebudowano drogę o 
długości 539 m, ułożono nawierzch-
nię bitumiczną, wykonano odwod-
nienia, zjazdy, kanały technologicz-
ne oraz oznakowanie. Wykonawcą 
zadania było Konsorcjum Wyko-
nawców w składzie: Lider - Przed-
siębiorstwo „Proj – Bud” Przedsię-
biorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz 
Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością spółka komandytowa z 
siedzibą w Bydgoszczy oraz Partner 
- Przedsiębiorstwo „EL-Kajo” Sp. z 
o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. War-
tość zadania to kwota 548 tysięcy 
65 złotych 61 groszy, z czego 294 
tysiące 627 złotych pochodzi z do-
finansowania ze środków UE oraz 
41 tysięcy złotych pochodziło z 
dofinansowania z budżetu powiatu 
chodzieskiego.
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W Budzyniu powstaje KLub Honorowych Krwiodawców 

Cenna inicjatywa
Jako organizator klubu 
Honorowych Krwiodaw-
ców w Budzyniu chciał-
bym podziękować na-
szemu samorządowi 
lokalnemu, w szcze-
gólności wójtowi Marcinowi 
Sokołowskiemu oraz jego za-
stępcy Piotrowi Jankowskiemu, 
za wsparcie dla naszego klubu 
okazane w czasie jego powsta-
wania (poprzez zorganizowanie 
dla niego sali na spotkania). 
Chciałbym również podziękować 
Katarzynie Sawińskiej, która z 
ramienia Urzędu Gminy pomaga 
i angażuje się w działalność sto-
warzyszenia (sama również odda-
je krew; pani Katarzyno, wielkie 
dzięki za wszystko). Chcę również  
podziękować Mariuszowi Mało-
fiejowi który chce być członkiem 
naszego klubu  jak i wspierać nas 
jeżeli chodzi o formalności przy 
zgłaszaniu naszego klubu do sta-
rostwa. 
Kolejne podziękowania chciał-
bym skierować w stronę naszych 
sponsorów; chociaż klub dopie-
ro powstaje i przed nami sporo 
pracy związanej między innymi 
z procedurą rejestracji, tym nie-
mniej mamy już wsparcie w wie-
lu firmach. Firma Rene Coffee z 
Piły przekazała duży zapas kawy 
i herbaty na rzecz klubu, wielkie 
dzięki dla prezesa firmy Marcina 
Troczyńskiego. Wspomaga nas 
także piekarnia-cukiernia pań-
stwa Gawrych, która ufundowała 
dla nas słodkości, dziękujemy z 
całego serca. Słodycze otrzymali-
śmy również od firmy Agro-Dan-
mis Gramowscy, ogromne podzię-
kowania kieruję w stronę Lucyny 
Gramowskiej. Nasz klub otrzymał 
również wsparcie ze strony skle-
pu Chata Polska Budzyń, którego 
właścicielem jest Juliusz Jędrzej-
czak. W imieniu swoim i członków 
klubu serdecznie dziękujemy mu 
za zaangażowanie. 
Chcę także podziękować tym 
wszystkim, którzy przyszli 10 
maja na nasze spotkanie organi-
zacyjne. Wszystkim, którzy zna-
leźli czas i chcą wspólnymi siła-
mi zbudować klub Honorowych 
Krwiodawców w Budzyniu, który 
w przyszłości ma szansę stać się 
wizytówką Budzynia. 

Chcę w tym miejscu 
poprosić z całego ser-

ca wszystkich radnych 
oraz sołtysów w naszej 
gminie, by zaangażowa-
li się w temat jakim jest 

krwiodawstwo. Nikt nie 
powinien być wobec tego 
problemu obojętny. Wiem, 

że wśród strażaków, członków 
OSP, jest wielu krwiodawców, 
apeluję do nich - zapraszamy Was 
do naszego klubu! Zapraszamy 
także wszystkich tych spośród 
mieszkańców naszej gminy, któ-
rzy oddawali, oddają, lub planują 
oddawać krew. Przed nikim nie 
zamykamy drzwi, razem możemy 
zrobić coś niezwykle istotnego. 
Wszystkich zainteresowanych 
informacjacmi dotyczącycmi bie-
żącej działaności klubu Hono-
rowych Krwiodawców odsyłamy 
do strony internetowej gminy Bu-
dzyń (budzyn.pl). 
Chcę jeszcze podziękować dwóm 
osobom, które włączyły się w 
naszą akcję; pierwszą z nich jest 
kierownik PKS Piła Anna Chmu-
ra, która poinformowała nas że 
została wprowadzona ulga dla 
zasłużonych krwiodawców na 
bilety jednorazowe w wysokości 
50% (by ją uzyskać krwiodawca 
musi posiadać legitymację Za-
służonego Dawcy Krwi przynaj-
mniej trzeciego stopnia), nato-
miast drugą jest Joanna Wojdan, 
kierownik z zakładów Chodzieska 
Porcelana, która ufundowała dla 
nas okolicznościowy upominek.  

Drodzy mieszkańcy Budzynia!
Zapraszamy każdego, kto ukoń-

czył 18 lat. Dołączcie do nas!
Najbliższą akcję zbiórki krwi 
zaplanowaliśmy na 13 lipca 

2018 roku. Odbędzie się ona w 
Gminnym Ośrodku Kultury, w 

godzinach 10-15. 
Na zakończenie - podziękowa-
nie dla firm, które dołączyły 

do ogólnopolskiego programu 
dawcomwdarze.pl. Zachęcam 
wszystkich krwiodawców do 

śledzenia strony. 

Tomasz Nowak, 
organizator akcji

tel. 605 144 708

Szanowni dawcy krwi 
z naszej gminy 

Informujemy że 13.07.2018 odbędzie się akcja 
oddawania krwi w Gminnym Ośrodku Kultury przy 

ul. W. Łokietka 31 w godzinach między 10-15. 

Zapraszamy wszystkich obecnych dawców 
udzielających się w naszych akcjach, ale z racji okresu 
wakacyjnego zapraszamy szczególnie młodzież, która 

ukończyła 18 lat, o włączenie się w pomoc innym. 
Pamiętajcie, wszystkich nas łączy dobro z naszych serc 

które ofiarujemy oddając krople krwi, krople życia. 

Organizator Tomasz Nowak, tel.  605 144 708

Na gościnnych występach w Poznaniu 

„Tolija” w Arenie

18 maja 2018 r. w Hali Arena w Poznaniu odbył się występ Zespołu Pieśni i 
Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny pt. „A to Polska właśnie”. W trakcie 
koncertu miał okazje gościnnie wystąpić budzyński zespół „Tolija”.
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W intencji druhów z Wyszyn i Prosny 

Strażacy modlili się 

W sobotę 5 maja strażacy z Wyszyn i z Prosny modlili się w intencji 
druhów żywych i zmarłych w kościele parafialnym w Wyszynach, po 
mszy upamiętnili to wydarzenie  pamiątkowym zdjęciem i następnie 
oddali hołd zmarłym druhom na cmentarzu parafialnym w Wyszynach

Piknik sportowy 

Dzień Dziecka na Orliku 
W piątek 1 czerwca  na Orliku  w Budzyniu, działacze Kłosa zorgani-
zowali dla swoich piłkarzy piknik sportowy połączony z różnymi kon-
kurencjami i grami sportowymi. 
Najlepsi zawodnicy zostali wyróżnieni medalami, a całość zakończył 
wspólny grill i słodkości przygotowane przez rodziców i działaczy klubu.
Nad całością imprezy czuwali Jarosław Czerwiński i animator sportu Ma-
riusz Ajchsztet.

W sobotę 19 maja 2018 w na sta-
dionie sportowym w Wyszynach 
odbył się III Wyszyński Bieg po 
Zdrowie, na starcie którego stanęło 
ponad 60 zawodników w różnych 
kategoriach wiekowych. 
O godzinie 10.00 miłośnicy biega-
nie spotkali się na stadionie i Marcin 
Przybyła ze Stowarzyszenia powitał 
wszystkich biegaczy, a w imieniu 
władz głos zabrał zastępca wójta 
Piotr Jankowski. Bieg Główny na 
dystansie 5 km wygrał Patryk Górz-
ny, drugi był Łukasz Markowski, a 
trzeci Marcin Przybyła. Wśród ko-

biet pierwsza była Agnieszka Szo-
stak, druga Barbara Mazur, a trzecia 
Natalia Przybyła. Wcześniej rywali-
zowały dzieci w kat. klas I i II zwy-
ciężył Norbert Geisler i Dorota Odor, 
w kat. klas III i IV zwyciężyli Jan 
Kryger i Róża Sell. W kategorii klas 
V i VI zwyciężyli Kacper Jułkowski i 
Zuzanna Bondecka, w kategorii klas 
VII i gimnazjum zwyciężyli Marcin 
Kryger i Sandra Jułkowska. Organi-
zatorami Biegu byli: Stowarzyszenie 
Razem Możemy Więcej, Sołtys Wy-
szyn, OSP Wyszyny i OSP Prosna, 
Iskra Wyszyny i Dom Kultury.

Wyszyny

Bieg po zdrowie
Wyszynki  

Poświęcenie kaplicy 
i figurki Maryi
3 maja w Wyszynkach poświę-
cono nowo wyremontowanę 
kapliczkę i figurkę Maryi. Po-
święcenie poprzedziła piesza 
pielgrzymka parafialna spod ko-
ścioła w Wyszynach, prowadzona 
przez proboszcza ks. Bogdana 
Spychaja. 
Ponad dwustu wiernych przybyło 
na tą uroczystość, dorośli pieszo, 

a dzieci rowerami. Sołtys Wyszy-
nek Jan Szejn powitał wszystkich 
zebranych i przypomniał historię 
kapliczki, następnie ks. kanonik 
Jan Kasprowicz, proboszcz katedry 
z Gniezna, wygłosił patriotyczne 
kazanie, następnie poświęcił figurę 
i przeniósł ją do kapliczki, na ko-
niec mieszkańcy przygotowali dla 
wszystkich poczęstunek.
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Koncert poezji śpiewanej   

„Gitara i pióro”
17 maja 2018 roku Biblioteka Publiczna w 
Budzyniu zaprosiła młodzież szkolną na 
koncert poetycko-muzyczny Tomasza Gór-
kiewicza zatytułowany „Gitara i pióro”.
Spotkanie miało miejsce w sali widowisko-
wej Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie To-
masz Górkiewicz - gitarzysta, kompozytor 
i wokalista, przez ponad godzinę bawił pu-
bliczność piosenką poetycką. Zaprezento-
wał on własną aranżację gitarowo-wokalną 
do wierszy znanych poetów, m.in. Juliana 
Tuwima, Edwarda Stachury, Jonasza Kofty. 
Słuchacze aktywnie uczestniczyli w kon-
cercie wyklaskując  rytm i nucąc melodię. 
Niektóre utwory śpiewali razem z wyko-
nawcą. Młodzież przyjęła koncert bardzo 
entuzjastycznie i każdy utwór nagradzała 
gromkimi brawami.
O ile dawniej piosenka poetycka święciła 
triumfy, jej wykonawcy pojawiali się na większych krajowych festiwalach a znaczna część 
tych utworów stała się przebojami, to jednak dzisiaj jej sytuacja nie wygląda już tak dobrze. 
Cieszymy się zatem, że są tacy artyści, jak Tomasz Górkiewicz, którzy promują tą wartościo-
wą, trudną w odbiorze sztukę. Dlatego zawsze nam miło, kiedy artysta do nas przyjeżdża, a 
słuchaczom się podoba.

fo
t. 

Em
il 

G
ur

sz

W naszej placówce pa-
sowanie uczniów klas 
pierwszych na czytel-
ników na stałe wpisało 
się do kalendarza im-
prez bibliotecznych. 
I choć większość dzieci 
już od dawna odwiedza 
regularnie bibliotekę, to 
oficjalne przyjęcie dzie-
ci do grona czytelników 
biblioteki szkolnej i 
publicznej następuje w 
dniu pasowania. Do tej 
pory książki czytali im 
dorośli: rodzice, dziad-
kowie, rodzeństwo i 
pani w szkole. Dopiero 
pod koniec pierwszej klasy, gdy uczniowie znają cały alfabet są w pełni gotowi do samo-
dzielnego czytania.W tym roku wydarzenie to miało miejsce 17 maja w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Budzyniu i było wspólnym przedsięwzięciem Marii Ganclerz i Krystyny Kempki. 
W klimat uroczystości wprowadziła nas Zuzia Ciesielska piosenką pt. „Bajeczki, książecz-
ki”. Następnie, po wysłuchaniu kilku zdań na temat korzyści płynących z czytania i zasad 
właściwego obchodzenia się z książką, nadszedł czas na uroczyste ślubowanie. Pierwszokla-
siści z powagą powtarzali słowa przysięgi. Przyrzekali, że zawsze będą szanować wszystkie 
książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Potem pani 
bibliotekarka „czarodziejskim” ołówkiem dokonała symbolicznego pasowania trójki klaso-
wej z każdej klasy pierwszej. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do 
wspólnej zabawy z profesjonalnym muzykiem Tomaszem Górkiewiczem. Na pamiątkę tego 
wydarzenia każde dziecko otrzymało książkę i okolicznościowy dyplom.

Biblioteka Publiczna w Budzyniu 

Pasowanie na czytelnika

W poniedziałek, 7 maja gościem Biblioteki Pu-
blicznej w  Budzyniu był Arkady Radosław Fie-
dler - znany podróżnik, pisarz i muzealnik, syn 
sławnego Arkadego - podróżnika i przyrodnika. 
Towarzyszył ojcu w sześciu wyprawach - do 
Afryki, Azji i obu Ameryk. W 974 roku założył 
razem z bratem Markiem i jego żoną Krystyną 
Muzeum - Pracownię Literacką Arkadego Fiedle-
ra wraz z Ogrodem Tolerancji w Puszczykowie. 
Po śmierci ojca (1894-1985) organizował samot-
ne wyprawy, m.in. do Peru, Ekwadoru, Meksyku. 
Jest autorem siedmiu oraz współautorem trzech 
książek podróżniczych.Arkady Radosław Fiedler 
podczas spotkań, pierwszego w WDK w Wyszy-
nach i drugiego w GOK w Budzyniu opowiedział 
młodzieży szkolnej o swojej ostatniej wyprawie 
„Ekspedycji Amazońskiej śladami Arkadego 
Fiedlera”, która była hołdem dla jego osiągnięć. 
Zorganizowano ją 80 lat od pierwszego wyda-
nia książki „Ryby śpiewają w Ukajali”, będącej 
zapisem ówczesnej amazońskiej rzeczywistości. 
W tej podróży mającej miejsce pod koniec 2015 
roku uczestniczyło pięciu podróżników, którzy 
w głębi niebezpiecznej dżungli, gdzie tempera-
tura w cieniu dochodziła do 40 stopni C, spędzili 
ponad pięć tygodni. Dzięki ciekawej, barwnej 
opowieści oraz pięknym fotografiom mogliśmy 
przenieść się do Amazonii i zobaczyć wspaniały, 
gęsty las, niespotykaną zieleń, piękne zwierzę-
ta, niebezpieczne owady, groźne ryby oraz obóz 
podróżników i ich indiańskich przewodników. O 
tym wszystkim Arkady Radosław Fiedler napisał 
w książce pt. „Sumienie Amazonii”, która wraz z 
dedykacją podróżnika wzbogaciła zbiory naszej 
biblioteki.

Arkady Radosław Fiedler 
gościem Biblioteki w Budzyniu 

Wyprawa 
do Amazonii
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XI Lustracje Przyszłych Gwiazd Estrady w Kaczorach 

„Kariera 2018”
W piątek, 18 maja 2018r., w 
Domu Kultury w Kaczorach 
odbyły się XI Lustracje Przy-
szłych Gwiazd Estrady „Karie-
ra 2018”.  
W czasie Lustracji wychowanko-
wie Studia Piosenki Budzyńskiego 
Domu Kultury pod baczną opieką 
Krystyny Świniarskiej zaprezen-
towali swoje umiejętności wokal-
ne, lub tak jak Emil Gursz, swoje 
zdolności konferansjerskie oraz 
komiczne. Emil zachwycił jurorów 

połączeniem wielu talentów w au-
torskim wykonaniu piosenki „Nie 
płacz Ewka”. 
Sukces w konkursie wyśpiewali so-
bie Wiktoria Habet z piosenką „Nie 
żałuję” (wyróżnienie w kategorii 
klas ponadgimnazjalnych), Wiktoria 
Bugnacka za piosenkę „Wariatka 
tańczy” (trzecie miejsce w kategorii 
klas gimnazjalnych) oraz Kamila 
Górna z piosenką „Just a little bit of 
your heart” (wyróżnienie w katego-
rii klas ponadgimnazjalnych).    

fot. Emil Gursz

Nagrodą puchar firmy Tomec-F

Ostatnia rozgrywka
W sobotę, 12 maja 2018 roku, 
rozegrano ostatnią w sezonie 
2017/2018 rundę turnieju gry 
karcianej Bośka-Kop. Tym razem 
sponsorem pucharu była firma –   
TOMEX – F  T. Fifer. 
Pierwsze trzy miejsca zajęli: Michor 
A. (501 pkt), Fiodorowicz R. (476 
pkt), oraz ex equo Polowy J. (470 
pkt) i Ciszewski H. (także 
470 pkt). 
Ostatecznie po dziewię-
ciu turniejach czołowe 
miejsca zajęli:
1. Rudzki J - 3517 pkt
2. Wierzbiński W. 3451 
pkt 
3. Kowalczyk J.3432 pkt 
4. Janiczak Z. -3406 pkt  
5. Mulik S. – 3393 pkt 
6. Starosielec R.- 3359 
pkt                                                                         
Pierwszym trzem za-
wodnikom w czasie Dni 
Budzynia zostaną wrę-
czone nagrody ufundo-

wane przez wójta gminy Marcina 
Sokołowskiego, który obejmował 
patronatem nasz turniej. Gorąco 
dziękujemy wszystkim sponsorom 
pucharów oraz dyrektorowi GOK 
Markowi Bocheńskiemu za udo-
stępnianie sali.
Od września rozpoczynamy następ-
ny cykl turnieju.

Nowa książka Romana Pankiewicza

„Polski żywioł”

„Polski żywioł” to tytuł najnow-
szej książki Romana Pankie-
wicza - pisarza i podróżnika z 
Krakowa. Książka nawiązuje do 
setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości i przedsta-
wia historię naszego narodu.
Na spotkanie z autorem, które odbyło 
się 14 maja br., Biblioteka zaprosiła 
uczniów z klas starszych ze Szkoły 
Podstawowej w Budzyniu. Podczas 
spotkania pisarz opowiadał o począt-
kach państwa polskiego, znaczących 
bitwach, sytuacjach politycznych i 
czasach PRL-u. W niezwykle inte-
resujący sposób przedstawił najważ-

niejsze tezy związane z procesem 
odzyskania niepodległości przez nasz 
kraj. Przybliżył wiele sławnych po-
staci m.in. takich jak Jan III Sobieski, 
Ignacy Paderewski, Józef Piłsudski, 
które wywarły znamienny wpływ 
na losy naszego państwa. Była też 
mowa o patriotyzmie i szacunku do 
symboli narodowych, a także o tym, 
w jaki sposób wszyscy możemy za-
dbać swoje o najbliższe otoczenie. 
Dzięki barwnej opowieści, popartej 
multimedialną prezentacją, uczest-
nicząca w spotkaniu młodzież miała 
okazję przeżyć ciekawą lekcję histo-
rii.   

W sobotę 5 maja na stadionie w 
Budzyniu rozegrano mecz derbowy 
pomiędzy Kłosem Budzyń, a Iskra 
Wyszyny, który cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem bo na mecz 
przybyło prawie 90 kibiców, więk-

Pomiędzy Kłosem Budzyń a Iskrą Wyszyny

Lokalne derby
szość z Wyszyn. W 78 minucie 
Robert Troczyński z Kłosa strzelił 
zwycięską bramkę i Kłos wygrał 
potyczkę wynikiem 1:0.  Widowi-
skową oprawę meczu przygotowali 
kibice Iskry Wyszyny.
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11 maja 2018 roku odbyło się 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
otwarcie wystawy pt. „Tajemni-
czy świat Sumatry”, autorstwa 
Kajetana Gosławskiego i Galiny 
Krupy. 
Materiały obejmują wyprawy z lat 
2014-2015. Oprócz 51 fotografii, 
na 4 planszach zostały wystawione 
materiały informacyjno-edukacyj-
ne z mapą geograficzną Sumatry. 
W gablocie zostały wyekspono-
wane rekwizyty przywiezione z 
jednej z wysp Sumatry, należącej 
do Indonezji.
W otwarciu wystawy udział wzięli 
m.in.: Jerzy Kado - wiceprzewod-
niczący Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego, Kinga Busz-
kiewicz - przewodnicząca Rady 
Powiatu Chodzieskiego, Maria 
Jabłońska - sołtys wsi Budzyń. 
Spotkanie odbyło się w cieka-
wej, tajemniczej atmosferze przy 
dźwiękach autochtonów i odgło-
sów lasu oraz unoszącym się zapa-
chu kadzideł. Kajetan Gosławski 
i Galina Krupa na przemian opo-
wiadali o uroczym świecie Azji 
Południowo-Wschodniej. Uroczy-
stość umiliły wokalistki ze Studia 
Piosenki GOK. 
Po części oficjalnej, przy filiżance  
kawy goście mogli porozmawiać z 
autorami wystawy, która pozosta-
nie w Budzyniu do 13 czerwca. 

Wernisaż w Gminnym Ośrodku Kultury 

Wystawa „Tajemniczy 
świat Sumatry”

Maj to piękny miesiąc także w 
bibliotece, bo to już tradycja, że 
zawsze w maju odwiedzają nas 
wszystkie grupy przedszkola-
ków. Głównym celem tych wizyt 
jest rozbudzanie zainteresowań 
czytelniczych, kształtowanie po-
czucia szacunku do książek oraz 
wyrabianie u dzieci nawyku ko-
rzystania ze zbiorów bibliotecz-
nych. 
W trakcie spotkań dzieci dowiadu-
ją się jakim miejscem jest biblio-
teka, do czego służy, jakie panują 
w niej zasady i czy warto się z nią 
zaprzyjaźnić. Słuchają opowieści 
o drodze książki - od pomysłu jej 
powstania do właściwego miejsca 
na półce w bibliotece. Zostają po-
informowani, co należy zrobić, by 
stać się czytelnikiem biblioteki i 

Biblioteka Publiczna w Budzyniu

W magicznej krainie

jak należy się w niej zachowywać. 
Przyglądają się jak przebiega pro-
ces wypożyczania książek i innych 
zbiorów bibliotecznych. Z wiel-
kim zainteresowaniem oglądają 
książki, szukają w nich pieczątek, 
numeru inwentarzowego i kodu 
kreskowego. Zawsze wtedy jest 
wesoło i gwarno. Oczywiście, że 
te spotkania nie mogą obyć się bez 
głośnego czytania i rozmowie o 
swoich ulubionych bajkach.Na za-
kończenie wszyscy przedszkolacy 
zostają częstowani słodyczami i 
otrzymują zakładkę do książki z 
godzinami otwarcia biblioteki. 
Dzieci zawsze żegnają bibliotekę 
radosne i uśmiechnięte, a panie 
bibliotekarki są zadowolone, gdyż 
po każdej takiej wizycie przybywa 
nam nowych czytelników.

ciąg dalszy ze str. 1
Można było „wyłowić” wędką 
maskotki, a nasza Rada Sołecka 
częstowała słodyczami i ciastka-
mi, można było skosztować pizzy 
i nuggetsów. Wygłodniałe po za-
bawie dzieci chętnie korzystały z 
możliwości uzupełnienia energii.  
Ponadto  
Cieszę się bardzo, że z roku na 
rok na nasze imprezy przychodzi 
coraz więcej dzieci chętnych do 
zabawy.

Sołtys wsi Budzyń 
Maria Jabłońska

Zabawa w pianie, zimny prysznic i pizza 

Dzień Dziecka w „Olszynkach”  
Dziękuję bardzo za pomoc 
w ten upalny dzień - Szy-
monowi i Asi, Piotrowi i 
Danielowi oraz Radzie so-
łeckiej z rodzinami

Podziękowania dla firm i 
osób które wsparły sołecki  
Dzień Dziecka:
Pizzeria „La Siesta”
Pizzeria „U Florka”
Firmie „Agora” Hetmanow-
scy
Strażakom z OSP Budzyń
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Ogólnopolska akcja także w Budzyniu  

„Noc Bibliotek”

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu  

Uroczystość nadania imienia Misia Uszatka 
W środę, 30 maja br., odbyła się uroczystość nadania imienia Misia 
Uszatka Przedszkolu Samorządowemu w Budzyniu. Uroczystość 
rozpoczęła się od powitania przedstawicieli władz gminy Budzyń, 
oświaty, dyrektorów innych placówek oświatowych, emerytowa-
nych nauczycieli, sponsorów oraz wszystkich rodziców i dzieci. 
Wszyscy przybyli goście obejrzeli prezentację dotyczącą historii przed-
szkola jak i obecnego statusu. Pani dyrektor w swoim przemówieniu 
wyjaśniła wybór imienia Misia Uszatka oraz odsłoniła logo i tablicę 
przedszkola. Dzieci na tę okazję przygotowały przedstawienie o Misiu 
Uszatku i jego przyjaciołach oraz zaprezentowały swoje specjalne tań-
ce. Na koniec ceremonii dzieci wraz z swoimi wychowawcami odśpie-
wali hymn. Radą Uchwały Gminy otrzymaliśmy imię Misia Uszatka. 
Od teraz nosimy nazwę Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka 
w Budzyniu. 

Biblioteka Publiczna w Budzy-
niu po raz pierwszy włączyła się 
w ogólnopolską „Noc Bibliotek”. 
Jest to wieczorno-nocna akcja 
promująca w niekonwencjonalny 
sposób czytanie i biblioteki jako 
najbardziej otwarte i dostępne 
instytucje kultury z ofertą dla 
osób w każdym wieku. 
Hasło tegorocznej IV edycji tej ak-
cji, która odbędzie się 9 czerwca, 
brzmi „RzeczpospoCzyta” i nawią-
zuje do setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę.Ze 
względu na zaplanowane w dniach 
8 - 9 czerwca „Dni Budzynia”, 
„Noc Bibliotek” zorganizowano 
wcześniej. Impreza rozpoczęła się 
25 maja i trwała od godz.19-tej do 
1-szej w nocy.  
W wydarzeniu tym wzięła udział 
dwudziestoosobowa grupa dzieci 

i osiem osób dorosłych. Biblio-
tekarze z Biblioteki Publicznej i 
Szkolnej oraz pracownicy z Gmin-
nego Ośrodka Kultury połączyli 
razem swoje siły i przygotowali 
na ten wieczór mnóstwo atrakcji. 
Rozpoczęliśmy od zabaw słowno-
-ruchowych, rozwiązywania labi-
ryntów, zagadek i quizów. Wspól-
nie napisaliśmy krótkie, ale za to 
bardzo śmieszne opowiadanie. 
Następnie odwiedziły nas panie z 
„Tytki Pomysłów” i przeprowadzi-
ły warsztaty twórcze. Każdy we-
dług własnego pomysłu wykonał 
okolicznościową zakładkę. Potem, 
dla chwili wytchnienia, uczestnicy 
wspólnie obejrzeli film pt. „Niedo-
parki”. Był też czas na leżakowanie 
na dywanie przy głośnym czytaniu 
opowiadań ze zbioru „Odzyskana 
niepodległość” i książki „Zaklę-

cie na W” Michała Rusinka. Dużo 
śmiechu i radości dostarczyły 
wszystkim konkursy sportowe. 
Wieczór zakończyła zabawa pn. 
„Muzyka, taniec i śpiew”.Budzyń-
ska „Noc Bibliotek” minęła w 
fantastycznej atmosferze. Wspólne 
zabawy, popcorn, kolacja z pizzą w 

roli głównej oraz mnóstwo nagród 
i słodyczy sprawiło, że wszyscy 
bardzo się zintegrowali i bawili w 
doskonałych humorach. I pomimo, 
że było już dawno po północy, nikt 
nie był zmęczony, nikomu spać się 
nie chciało i zabawy było mało. To 
była naprawdę niesamowita „Noc”.
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Przedszkole Samorządowe w Budzyniu  

Dzień Dziecka
„Dziecko jest chodzącym cu-
dem, jedynym, wyjątkowym i 
niezastąpionym.” 
W dniu 4 czerwca w naszym 
przedszkolu obchodziliśmy Dzień 
Dziecka. Przedszkolaków od sa-
mego rana cieszył pięknie ustrojo-
ny ogród przedszkolny, a w salach 
ujrzały przygotowane kolorowe 

stoły. Po wesołym śniadaniu dzie-
ci wraz z swoimi paniami wyszły 
do ogrodu przedszkolnego, gdzie 
odbyły się tańce i swawole. 
Po zabawach na placu przedszko-
laki wróciły do sal, gdzie czekały 
na nich kolejne niespodzianki. 
Uśmiechy nie schodziły im z twa-
rzy. 

Dnia 23 maja odwiedzili nas aktorzy, którzy zaprezentowali nam 
inscenizację pt. „Piłka – bramka – gol”. 
Dzieci poznały przyśpiewki piłkarskie dopingujące naszą drużynę oraz 
zaprzyjaźniły się z maskotką Mistrzostw Świata 2018 r. 

Nasze przedszkole brało udział w konkursie ogłoszonym przez fir-
mę szkoleniową „Profedu”. Każda grupa miała do zaprezentowa-
nia krótki utwór zagranym na instrumencie KolorPiano. 
Nasze Misie zajęły II miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów. 

informacje z Przedszkola Samorządowego w Budzyniu
przygotowała Monika Stachowiak

KOCHANA MAMO! W dniu tak uroczystym,  w dniu Twojego 
święta, składam Ci życzenia, o Tobie pamiętam.  
By życie Twe było kwiatami usłane,  tak piękne i czyste jak letni po-
ranek!    

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu  

Dzień Matki

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu  

Piłka - bramka - gol!

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu  

Wygrana!

Dla naszego Ojca

Ludwika 
Solocha

Z serca płynące 
najserdeczniejsze życzenia 
Z okazji 70-lecia urodzin

Zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń
Od dzieci: 

Iwony, Zbyszka, Olgi, Łukasza i Artura
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Harmonogram wywozu surowców wtórnych i nieczystości zmieszanych obowiązujący na kolejne miesiące 
zostanie opublikowany w Informatorze Gmina Budzyń w wydaniu na wrzesień 2018. 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI ZMIESZANYCH 2018/2019
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Spotkanie z autorką książki 

„Budzyń i jego powstańcy”   
We wtorek, 29 maja 2018 roku, 
w sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Budzyniu 
odbyło się spotkanie promujące 
książkę pt. „Budzyń i jego po-
wstańcy”. Autorką tego histo-
rycznego opracowania jest Ewa 
Kabat, która tej książce poświę-
ciła kilka lat pracy. Zawiera 
ona 181 biogramów powstań-
ców związanych z Budzyniem, 
uczestniczących w walkach to-
czących się 100 lat temu na te-
renie Wielkopolski.   
Początkowo zbierane informacje 
miały posłużyć jedynie do opra-
cowania drzewa genealogiczne-
go rodziny. W trakcie pracy nad 
biogramami przodków, wśród 
których byli powstańcy zarów-
no ze strony rodziny autorki, jak 
i jej męża, narodził się pomysł, 
by opracować życiorysy wszyst-
kich powstańców związanych z 
Budzyniem. Ta praca wymagała 
tytanicznego wysiłku, sprawdza-
nia kolejnych archiwów, w tym 

archiwum Kancelarii Prezydenta 
oraz Archiwum Państwowego, 
wyszukiwaniu kolejnych zdjęć 
i dokumentów w archiwach ro-
dzinnych. Wiele godzin autorka 
poświęciła na spotkania z ro-
dzinami powstańców. Jak pod-
kreśliła autorka, książka mogła 
powstać, między innymi, dzięki 
cierpliwości, wyrozumiałości i 
wsparciu rodziny.      

Dzięki ogromnej mrówczej pracy 
autorki powstała książka bardzo 
ważna ważna i potrzebna. 
W spotkaniu promującym książ-
kę udział wzięli przedstawiciele 
władz gminnych i powiatowych, 
ze starostą chodzieskim Julianem 
Hermaszczukiem i wójtem Marci-
nem Sokołowskim, zaproszeni go-
ście oraz przyjaciele i członkowie 
rodziny autorki. Wśród tych, któ-
rzy w sposób szczególny gratulo-
wali autorce, byli, między innymi, 
Hanna Danielewicz, prezes Towa-
rzystwa Pamięci Powstania Wiel-
kopolskiego w Budzyniu, która z 

niezwykłą pasją przedstawiła tło 
historyczne wydarzeń sprzed stu, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Budzyniu Dariusz Dudziak, któ-
ry podkreślił, że książka napisana 
została tak, że żaden historyk nie 
zrobiłby tego lepiej. Wielkie za-
angażowanie w pracę nad książką 
podkreślał wójt Marcin Sokołow-
ski. Marian Wróblewski, prezes 
powiatowych struktur Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych, syn powstań-
ca, cieszył się, że pamięć o tych, 
którzy walczyli sto lat temu o wol-
ną Polskę, nie zaginie.       
W części artystycznej piosenki 
patriotyczne zaśpiewały solistki 
ze Studia Piosenki GOK: Wikto-
ria Bugnacka, Wiktoria Gaudyn, 
Anastazja Ganske, Zofia Geisler, 
Hanna Kasperczak, Zuzanna 
Zube. Historię Powstania Wielko-
polskiego opowiedziała wierszem 
Monika Czerwińska. Doniosły 
nastrój uroczystości dopełniła 
swoją obecnością młodzież z Bu-
dzyńskiej Grupy Rekonstrukcyj-
nej. Autorka książki otrzymała 
wiele życzeń i gratulacji, a wszy-
scy uczestnicy spotkania promo-
cyjny egzemplarz z autografem.


