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więcej na stronie 5

W poniedziałek, 17 czerwca, dzieci z Przedszkole im. Koziołka Matołka 
w Wyszynach odwiedziły Ogród Zoologiczny w Poznaniu. Dzieci miały 
okazję zobaczyć niespotykane na co dzień zwierzęta i ptaki. Bezpośredni 
kontakt ze zwierzęciem sprawia, iż wiadomości zdobyte podczas wy-
cieczki na trwałe zapiszą się w pamięci dzieci. Wycieczka okazała się nie 
tylko wspaniałym przeżyciem, ale również atrakcyjną lekcją przyrody.  

Prymusem Szko-
ły został Karol 

Nowacki, więcej 
na stronie 8

Szkoła Podstawowa w Budzyniu     

Zakończenie roku szkolnego

Wyszyny    

Odsłonięto muralBiblioteka Publiczna w Budzyniu   

„Lato Artystyczne 2019”  

W czasie „Lata Artystycz-
nego” zaprezentował się, 

między innymi, zespół Tolija 
więcej na stronie 6

Przedszkole w Wyszynach   

Dzieci odwiedziły ZOO 
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VII sesja Rady Gminy bieżącej kadencji   

Podjęto osiem uchwał

Wkrótce rozpocznie się szacowanie strat   

Susza na terenie gminy

Będzie drożej...    

Ceny za śmieci w górę 
Na dzień 27 czerwca 2019 roku 
zwołano VII sesję Rady Gminy 
bieżącej kadencji. W czasie ob-
rad radni podjęli 8 uchwał. 
W pierwszej z nich radni podjęli 
decyzję w w sprawie określenia 
zasad udzielania dotacji celowej 
na przedsięwzięcie z zakresu 
ochrony środowiska i gospodar-
ki wodnej, kryteriów wyborów 
przedsięwzięcia do dofinanso-
wania, trybu postępowania przy 
udzielaniu dotacji i sposobu jej 
rozliczania. 
Następnie radni podjęli uchwałę 
w sprawie określenia zasad udzie-
lania dotacji celowej dla spółek 
wodnych działających na terenie 
Gminy Budzyń. 
W kolejnej uchwale radni zade-
cydowali w sprawie powołania 
zespołu do wydania opinii o zgło-
szonych kandydatach na ławni-
ków. 

Radni podjęli także uchwałę 
w sprawie wyrażenie zgody na 
sprzedaż nieruchomości.  
W kolejnej uchwale radni wyrazili 
zgodę na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy, których przedmiotem jest 
ta sama nieruchomość. 
Następnie radni podjeli uchwałę w 
sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie umów najmu nieruchomości z ich 
dotychczasowymi najemcami. 
Radni zadecydowali także o zmianie 
uchwały w sprawie uchwały budże-
towej na 2019. 
W kolejnej uchwale radni podjęli tak-
że decyzję w sprawie zmiany uchwa-
ły dotyczącej wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2019 – 2024. 
W czasie sesji Wójt Gminy Budzyń 
przedstawił informację na rok 2018 
dotyczącą roszczeń oraz opłaty 
planistycznej na skutek uchwalenia 
miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu zawiadamia, iż od 
dnia 1 sierpnia 2019 r. wydawanie i przyjmowanie wniosków dotyczą-
cych świadczeń wychowawczych 500+, „Dobrego startu”, świadczeń 
rodzinnych, funduszu alimentacyjnego odbywać się będzie na parterze 
– wejście nr 2 w następujących godzinach: 
poniedziałek – od 12.00 do 16.00
wtorek – od 11.30 do 15.30 
środa – od 8.00 do 13.00
czwartek – od 8.00 do 13.00
piątek – od 8.00 do 13.00 
Informujemy, że do dnia 11 lipca wpłynęło 347 wniosków dotyczących 
świadczeń wychowawczych 500+. 

W związku z niekorzystnymi wa-
runkami atmosferycznymi, Wójt 
Gminy zgłosił w Urzędzie Woje-
wódzkim fakt występowania na te-
renie naszej gminy suszy rolniczej. 
Obecnie, według danych Syste-
mu Monitoringu Suszy Rolniczej 
w Polsce, który jest prowadzony 
przez Instytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa w Puławach, zja-
wisko suszy występuje na terenie 
naszej gminny jeśli chodzi o zboża 

jare i ozime, kukurydzę na ziarno i 
kiszonkę, rzepak i rośliny strączko-
we. Gminna komisja do szacowania 
strat zwraca się do wszystkich wła-
ścicieli upraw o składanie wniosków 
do Urzędu Gminy w terminie do 17 
lipca bieżącego roku, przed skosze-
niem danej uprawy, aby komisja 
mogła ocenić straty. Nieznana jest 
na razie forma i wielkość planowa-
nej pomocy ze strony rządu dla po-
szkodowanych rolników. 

Na majowej sesji Rada Gminy 
podjęła decyzję o podwyższeniu 
opłaty za odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów na terenie naszej 
gminy. Podstawowa stawka wy-
nosząca do tej pory 9 złotych na 1 
osobę wzrosła do poziomu 15 zło-
tych, a śmieci niesegregowanych 
z poziomu 17 zł na 30 złotych od 
osoby. 
Głównym powodem wzrostu cen 
jest lawinowy wzrost strumienia od-
padów, z jakim mamy do czynienia 
na terenie naszej gminy. W ostatnich 
4 latach ilość   odpadów wzrosła z 
poziomu 1200 ton rocznie do pozio-
mu 1900 ton za rok 2018. W mię-
dzyczasie wzrosły opłaty za zago-
spodarowanie odpadów z poziomu 
240 złotych za tonę do poziomu 440 
złotych (ceny netto) za tonę za odpa-
dy zmieszane. W roku ubiegłym nie 
starczyło środków pozyskiwanych 
od mieszkańców i gmina, aby od-
bierać w miesiącu listopadzie i grud-
niu śmieci od mieszkańców, musiała 
dopłacić ok. 200 tysięcy złotych z 
budżetu gminy firmie świadczącej 
usługi, aby zapewnić nieprzerwany 
odbiór odpadów. 
W czerwcu tego roku odbył się prze-
targ na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów zmieszanych  segrego-
wanych i odpadów ulegających 
biodegradacji oraz odbiór, transport 
i zagospodarowanie odpadów selek-
tywnie zbieranych z nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy 
Budzyń. 
Pierwszy przetarg zakończył się 
unieważnieniem, ponieważ oferty 
złożone przez firmy znacząca prze-
kraczały wielkość dochodów z opła-
ty śmieciowej. Kolejny przetarg po 
podwyższeniu opłaty  zakończył się 
podobną zaoferowaną ceną, na dzień 
dzisiejszy wynika z tego, że jeżeli 
nie spadnie ilość odbieranych odpa-
dów, to w przyszłym roku spodzie-
wać się można kolejnej podwyżki, 
aby koszty odbioru i zagospodaro-
wania śmieci były zbilansowane z 
dochodami z opłaty śmieciowej.  
Zgodnie z podpisaną umową gmina 
jest obowiązana zapłacić firmie, któ-
ra odbiera odpady (Zakład Oczysz-
czania Miasta „Ład” z Chodzieży) 
za najbliższe dwa lata kwotę 1 mi-
lion 356 tysięcy 150 złotych 60 gro-
szy brutto. Należy także pamiętać, 
że do tego należy doliczyć koszty 
zagospodarowania tych odpadów w 
cenie ok. 440 złotych netto od każ-
dej tony.

Informacja Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Budzyniu 

Z okazji zbliżających się obchodów 140 lecia istnienia linii kolejowej 
Poznań - Piła Gminny Ośrodek Kultury zaprasza 21 września na 

dworzec kolejowy, gdzie zostanie zaprezentowany nowy pociąg ELF.
Więcej informacji co do godz. przyjazdu pociągu 

zamieścimy w kolejnym ogłoszeniu

Prosna – powstaje nowa droga   Blisko kilometr drogi 
budowany jest w miejscowi Prosna. Tym razem inwestycja finansowa-
na jest w 100 procentach ze środków budżetu Gminy Budzyń. 

Okiem fotoreportera
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Infrastruktura sportowa na terenie naszej gminy rośnie jak na drożdżach

Dwie znaczące inwestycje na finiszu  

W czerwcu zakończyły się dwie 
znaczące inwestycje na terenie na-
szej gminy. 
Pierwszym z nich było zakończenie 
pierwszego etapu inwestycji pod 
nazwą „Przebudowa boiska piłkar-
skiego na stadionie gminnym przy 
ulicy Piłsudskiego w Budzyniu” (fot. 
powyżej). 
Wykonawcą robót była firma Sła-
womira Lisiewicza ze Stróżewa. 
Wartość prac to kwota 4 miliony 
801 tysięcy 289 złotych 90 groszy. 
Zakres prac obejmował przebudowę 
boiska o wymiarach 100 x 64 m o   
nawierzchni z trawy naturalnej, wraz 
z budową oświetlenia, ogrodzenia 

i z zagospodarowaniem terenu. Na 
powyższe zadanie gmina uzyskał do-
finansowanie ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w ra-
mach pilotażowego „Programu mo-
dernizacji infrastruktury sportowej 
- Mały klub” w wysokości 1 milion 
400 tysięcy złotych.  
Jest to zakończenie pierwszego etapu 
tej inwestycji, w roku bieżącym roz-
poczną się prace związane z budową 
nowej trybuny na 800 miejsc. 
Do połowy przyszłego roku potrwa 
proces utrwalania się płyty w związ-
ku z zastosowaną technologią, która 
jest zbliżona do tej, jaką stosuje na 
stadionach piłkarskich. 

Drugim zadaniem była budowa 
boiska piłkarskiego przy Szkole 
Podstawowej w Budzyniu (na 
zdjęciu poniżej). 
Inwestycja polegała na budowie 
boiska o wymiarach 30 x 58 me-
trów o nawierzchni ze sztucz-
nej trawy wraz oświetleniem, 
piłkochwytami i kompletnym 
wyposażeniem sportowym. Wy-
konawcą robót była firma „Tora-
kol” Rajmund Zalewski. Wartość 
wykonanych prac to kwota 912 
tysięcy  456 złotych 53 grosze. 
Na powyższe zadanie gmina uzy-
skała dofinansowanie ze środ-

ków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej, w ramach programu 
„Sportowa Polska - program 
rozwoju lokalnej infrastruktury 
sportowej”. Ministerstwo sportu 
udzieliło dotacji w wysokości 
261 500 złotych, co stanowi 33 
procent kosztów kwalifikowa-
nych zadania, reszta środków po-
chodziła z budżetu gminy. 
Boisko będzie służyć przede 
wszystkim młodzieży szkolnej, 
natomiast w godzinach popołu-
dniowych może być wykorzysty-
wane także przez stowarzyszenia 
i organizacje, w ramach zorgani-
zowanych przedsięwzięć.  

W wyniku decyzji Sejmu RP o 
przywróceniu ośmioklasowych 
szkół podstawowych nasza gmina 
stanęła przed koniecznością rozbu-
dowy budynku Szkoły Podstawo-
wej w Wyszynach, ponieważ liczba 
oddziałów szkolonych przekracza 
ilość izb lekcyjnych, w wyniku 

czego w minionym roku szkolnym 
część dzieci uczyła się w pomiesz-
czeniach Domu Kultury. 
Aby rozwiązać ten problem Rada 
Gminy podjęła decyzję o rozbudo-
wie szkoły. Opracowana została sto-
sowana dokumentacja techniczna, 
a następnie, w miesiącu czerwcu, 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wyszynach   

Koszty reformy oświaty 
odbył się przetarg nieograniczony 
na wykonanie tego zadania. Spośród 
złożonych 6 ofert wybrano ofertę 
firmy Sławomir Lisiewicz Z.P.H.U. 
ze Stróżewa, za cenę 2 miliony 734 
tysiące złotych brutto. Podpisano już 
stosowną umowę z wykonawcą, w 
chwili obecnej prace budowlane już 
się rozpoczęły. 
W ramach tego zadania zostaną wy-
konane trzy klasy lekcyjne, pokój 
nauczycielski, węzeł sanitarny dla 
chłopców oraz węzeł sanitarny dla 
osób niepełnosprawnych, gabinet 
pielęgniarski, szatnia, serwerownia, 
magazynek oraz niezbędne instalacje 
wodno-kanalizacyjne, elektryczne, 

centralne ogrzewanie oraz przeszklo-
ny hol. Powierzchnia zabudowy 
szkoły zwiększy się o ok. 416 m kw. 
Prace będą trwały także w trakcie 
trwania roku szkolnego, co zapewne 
utrudni proces dydaktyczny, niemniej 
jednak nie ma możliwości zawiesze-
nia zajęć. Po roku inwestycji,  pierw-
szego września przyszłego roku, jeśli 
wszystko pójdzie z planem, szkoła w 
Wyszynach zmieni swoje oblicze. 
Na powyższe zadanie gmina planu-
je zaciągnąć kredyt w wysokości co 
najmniej 50 procent planowanych 
kosztów. Liczymy także na pomoc 
finansową ze strony rządu przy wdra-
żaniu reformy. 

Zaproszenie 
1 września odbędą się Dożynki Powiatowo – Gminne w Pod-
stolicach. 
O godzinie 14 odprawiona zostanie uroczysta Mszą święta, 
następnie korowód dożynkowy przejdzie na boisko wiejskie, 
gdzie rozpoczną się oficjalne uroczystości dożynkowe. 
W programie występy artystyczne, gwiazdą dożynek będzie 
zespół „Piersi”. Szczegóły na plakatach.  
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O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy ogłosił I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprze-

daż prawa własności nieruchomości zabudowanej.
Przedmiotem przetargu jest:

1. Działka nr 18/7 o powierzchni 181 m2 położona w Bukowcu, zabudo-
wana. Nieruchomość stanowi własność Gminy Budzyń i zapisana jest w 
księdze wieczystej KW Nr PO1B/00029057/3.. Powyższa nieruchomość 

wolna jest od obciążeń.
Nieruchomość z częścią ogrodową wyodrębniona została z nieruchomości, 
w której część budynku przeznaczona jest na funkcję użyteczności publicz-
nej – świetlicę wiejską,   a w drugiej części jest wyodrębnione mieszkanie 
jednorodzinne. Budynek w zabudowie szeregowej, parterowy, podpiwni-

czony, zmodernizowany. Budynek z przeznaczeniem na cel mieszkalny jed-
norodzinny. Powierzchnia użytkowa 64,99 m2. Wnętrze budynku wymaga 

remontu (wykończenia). Brak ogrzewania, łazienki. Do w/w nieruchomości 
doprowadzona jest instalacja elektryczna. Istnieje możliwość podłączenia 

do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 18/7 wynosi 40.000,00 

złotych  
Wadium:  4.000,00 złotych

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.
Przetarg  odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzę-

dzie Gminy w Budzyniu przy ul. Przemysłowe 16A, pokój nr 115 (I piętro).    
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata  wadium   w podanej 
wysokości w gotówce na konto Gminy Budzyń Nr 26 8945 0002 2600 
0101 2000 0070 Banku Spółdzielczego Chodzież Oddział w Budzyniu 

najpóźniej do  dnia 7 sierpnia 2019 r. z dopiskiem „przetarg na działkę 
nr 18/7 w Bukowcu”.

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprze-
daży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy 

Budzyń (ul. Przemysłowa 16A) lub telefonicznie 67 2843 370, jak również 
na stronie internetowej www.budzyn.pl 

WÓJT GMINY BUDZYŃ
/-/ Marcin Sokołowski

Podpisanie umowy Wójt i pani Skarbnik Gminy Budzyń podpi-
sali w czerwcu br. umowę w Urzędzie Wojewódzkim na dofinansowanie in-
westycji pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 20553P w miejscowości 
Grabówka II etap” kwotą w wysokości 288 tysięcy 516 złotych, co stanowi 
50 procent kosztów kwalifikowalnych. Zadanie obejmuje odcinek drogi na 
długości ok. 800 mb. trwające prace dotyczą wzmocnienia podbudowy, uło-
żenia dwóch warstw nawierzchni bitumicznej i ułożenia odwodnienia.  
Drugi etap prac wykonany w tym roku pozwoli na znaczną poprawę dojazdu 
do kolejnej wsi na terenie naszej gminny. Wykonawcą prac, wyłonionym w 
trybie przetargu nieograniczonego, jest jest firma Rafał Szymczak P.H.U. z 
Nakła. Wartość prac to kwota 577 tysięcy 32 złote 10 groszy. Termin zakoń-
czenia prac – trzeci kwartał tego roku. 

Okiem fotoreportera

W piątek 14 czerwca 2019 
roku w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Budzyniu zorga-
nizowano wystawę fotografii 
Grzegorza Wróblewskiego 
pt: Dwa światy Polska – Is-
landia. 
Na wstępie kilka słów o wy-
stawie opowiedział sam autor 
Grzegorz Wróblewski, następ-
nie głos zabrał nadleśniczy Ja-
cek Kulpiński, który dziękował 
za zainteresowanie tematem 
przyrody szczególnie w naszej 
okolicy. Po tych wystąpieniach 
głos zabrał dyrektor GOK pan Marek 
Bocheński gratulując pomysłu i fan-
tastycznych ujęć w kadrze aparatu 
fotograficznego. Licznie przybyli go-
ście z zachwytem oglądali wystawę.
Grzegorz Wróblewski z wykształce-
nia jest leśnikiem a z zamiłowania fo-
tografem przyrody. Na koncie ma kil-
ka prestiżowych nagród i wyróżnień 

w konkursach fotograficznych. Od 
2009 roku jest aktywnym członkiem 
Związku Polskich Fotografów Przy-
rody. Rozwijając swoje przyrodnicze 
pasje zajmuje się również filmowa-
niem oraz nagrywaniem dźwięków 
natury. Nad materiałami do wystawy 
poświęconej przyrodzie w Polsce i 
Islandii pracował pół roku.

Biblioteka Publiczna w Budzyniu  

Wystawa przyrodnicza  

Altana w Olszynkach  W ostatnim czasie miejsce rekreacji i 
plac zabaw przy ulicy Margonińskiej w Budzyniu, tzw.  Olszynki, wzbo-
gaciło się o drewnianą altanę, która została wybudowana częściowo ze 
środków funduszu sołeckiego, a częściowo ze środków gminy. Miejmy 
nadzieję, że altana stanie się miejscem spotkań i imprez kulturalnych.  

Okiem fotoreportera

II Spotkanie Budzyńskich Marii
Biblioteka Publiczna w Budzyniu zaprasza wszystkie Marie 
(małe i duże), z Budzynia i Gminy Budzyń, na piknik, który 
odbędzie się 9 sierpnia 2019 r. (piątek) o godzinie 17.00 

na Olszynkach (przy ul. Margonińskiej)
Wszystkie zainteresowane Marie prosimy o zgłaszanie 

udziału pod nr. tel.: 667 130 249 – Maria Ganclerz
507 450 509 – Maria Jabłońska

Zgłoszenia przyjmujemy do końca lipca. 
(w razie niepogody, impreza odbędzie się 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu). 



Pamięci  Powstania Wielkopolskiego 
Zdzisława Kościańskiego i kibiców 
Lecha Poznań z Michałem Grillem, 
którzy trzymali 
olbrzymi baner z 
napisem Budzyń.   
Po tym głos zabrał 
starosta Mirosław 
Juraszek, który 
wyraził swoje za-
dowolenie z mno-
gości inicjatyw 
podejmowanych 
z okazji setnej 
rocznicy wybuchu 
Powstania Wiel-
kopolskiego na 
terenie powiatu. 
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Tradycyjna Msza św. już po raz 42.   

W Budzyniu na Okręgliku  
Tradycyjnie w ostatnią niedzielę 
czerwca w Budzyniu na Okręgliku 
już po raz 42. odprawiono mszę 
św.  na pamiątkę nawiedzenia ko-
pii Cudownego Obrazu MB Czę-
stochowskiej. 
W tym roku przypadła setna rocz-
nica zdobycia wozu pancernego i z 
tej okazji tuż przed mszą św.  odbyła 
się dodatkowa uroczystość. Prezes 
chodzieskiego koła Towarzystwa 
Pamięci Wielkopolskiego Marek 
Fifer powitał wszystkich zebranych 
między innymi: starostę Mirosława 
Juraszka, wójta Marcina Sokołow-
skiego, burmistrza Jacka Gursza, ge-
nerała Jana Podhorskiego, sierżanta 
Janusza Bożka, prezesa Towarzystwa 

Po tym wystąpieniu 
zebrani odśpiewali 
kolędę o pancerni-
ku ułożoną 100 lat 
temu przez budzyń-
skich powstańców. 
Następnie wszyscy 
powstali, a człon-

kowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji 
Historycznych Erhardt M17 w towa-
rzystwie „marszałka Piłsudskiego” 
i „generała Muśnickiego” wprowa-
dzili sztandar Budzynia. Odśpiewano 
hymn państwowy, następnie Zdzi-
sław Kościański i Roman Grewling 
z Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego odznaczyli sztandar 
medalem „Wierni pamięci”. 
Po tej części odprawiono mszę świętą 
w intencji Piwowarów, Matek Różań-
cowych i Turków, której przewodni-
czył dziekan dekanatu chodzieskiego 
ks. Ireneusz Szypura, koncelebrowali 
o. Eustachy Rakoczy kapelan Po-

wstańców Wielkopolskich i inicjator 
tych spotkań na Okręgliku, świato-
wej sławy biblista ks. prof. Jan Kanty 
Pytel, proboszcz ks. Marek Piosik i 
ks. Hubert Staszak. W homilii ojciec 
Eustachy dziękował wszystkim, któ-
rzy walczyli o wolność Ojczyzny i 
tym, którzy pielęgnowali pamięć o 
tych wydarzeniach. Po mszy św. za-
sadzono dąb pamięci na Okręgliku. 
Na zakończenie  wójt Marcin So-
kołowski podziękował wszystkim, 
którzy uczestniczyli w obchodach 
setnych rocznic w roku 2018 i w roku 
2019. 
Na uroczystość przybyły sztandary: 
Straży Pożarnej z Budzynia, Bractwa 
Kurkowego, Szkoły Podstawowej 
im. Powstańców Wielkopolskich, a 
Stanisław Ornoch i Andrzej Dastych 
wjechali na Okręglik wozem pancer-
nym Erhardt M17.
Dodatkowe podziękowania dla ku-
stosza Okręglika Antoniego Nowaka. 

Finał Letniej Wielkopolskiej Spartakiady LZS    

Medale i punkty 
W niedzielę, 16 czerwca, w Żerkowie odbył się finał Letniej Wielkopolskiej Spartakiady LZS. 
Powiat chodzieski reprezentowała ekipa z LZS Gminy Budzyń. Najlepiej wypadli i zdobyli złote 
medale: Karol Brzeziński – LZS Bukowiec (w strzelaniu piłką na bramkę), Klaudia Pielach – LZS 
Bukowiec (w strzelaniu z wiatrówki), oraz Natalia Kozłowska – LZS Dziewoklucz (w rzutach lotką). 

Brąz zdobyli: Janusz Bożek – LZS 
Bukowiec (w rzutach przedmiotami 
do celu) i Marcin Przybylski – LZS 
Prosna (w rzutach lotką).
Pozostałe zawodniczki i zawodni-
cy uplasowali się w czołówce w 
poszczególnych konkurencjach, i 
choć nie zdobyli medali, to jednak 
odnotowali na swoim koncie cen-
ne punkty zaliczane do klasyfikacji 
ogólnej. W niej powiat chodzieski 
zdobył 319,7 punktu i zajął 7 miej-
sce na Letniej Wielkopolskiej Spar-
takiadzie LZS.

W sobotę 29 czerwca w Wyszynach odsłonięto 
mural o historii Wyszyn. To  wydarzenie cie-
szyło się dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców, których przyszło prawie dwustu. 
Na wstępie głos zabrał sołtys Filip Krasnopol-
ski, który mówił o genezie powstania muralu i 
dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do 
powstania tego malunku. Koszty muralu w czę-
ści poniosła Gmina Budzyń i sami mieszkańcy 
Wyszyn.  Następnie głos zabrali wójt Marcin 
Sokołowski, poseł Grzegorz Piechowiak, wójt 
Gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak 
i Stanisław Wiesse – kronikarz Wyszyn.  Po 
uroczystości wszyscy przeszli do amfiteatru na 
poczęstunek i zabawę. Dodatkowo Wójt Gminy 
Budzyń sfinansował zakup trzech tablic infor-
macyjno- historycznych, które stanęły przy ko-
ściele, cmentarzu i w centrum Wyszyn.

Wyszyny    

Odsłonięto mural
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12 czerwca po raz dziewiąty Bi-
blioteka Publiczna w Budzyniu 
zorganizowała imprezę kultural-
no-edukacyjną pn. „Lato Arty-
styczne”. W tym roku do udziału w 
wydarzeniu zaprosiliśmy naszych 
regionalnych artystów oraz osoby 
o niecodziennych pasjach i zamiło-
waniach. 
Jak co roku zaproszeni goście w 
godzinach dopołudniowych wzięli 
udział w cyklu spotkań autorskich 
na terenie gminy Budzyń. Podczas 
spotykań z dziećmi, młodzieżą oraz 
dorosłymi promowali oni swo-
ją twórczość, opowiadali o sobie i 
kulisach swojej pracy. Zwieńcze-
niem wszystkich wydarzeń „Lata 
Artystycznego” była uroczysta gala 
z udziałem przedstawicieli władz 
samorządowych, dyrektorów szkół, 
przedszkoli, zaprzyjaźnionych za-
kładów, bibliotekarzy z powiatu 

Biblioteka Publiczna w Budzyniu   

„Lato Artystyczne 2019”  
chodzieskiego oraz młodzieży szkol-
nej. W sali widowiskowej na scenie 
kolejno zaprezentowali się: Luba Za-
rembińska – aktorka, reżyserka, za-
łożycielka teatru „Stacja Szamocin” 
wraz z aktorką Moniką Bykowską; 
Grzegorz Wróblewski – leśnik, pa-
sjonat fotografowania świata roślin i 
zwierząt; „Tolija” - zespół folklory-
styczny działający w GOK razem z 
choreografką Renatą Lis i muzykiem 
Andrzejem Przybyłem; Agnieszka 
Górska – plastyczka z Margonina, 
tworząca głównie w glinie; Tomasz 
Szepczyński – żeglarz ze Szczecina, 
uczestnik słynnej wyprawy „Shac-
keltona”; Patryk Klepacki – tancerz 
pochodzący z Chodzieży, obecnie 
pracujący w Teatrze Muzycznym w 
Gdyni; Kamila Górna – solistka ze 
Studia Piosenki w GOK, laureatka 
wielu nagród i wyróżnień w kon-
kursach w całej Polsce; Kazimierz 

Słodowy – artysta z Nietuszkowa, 
rzeźbiarz kompozycji przestrzennych 
i płaskorzeźb z drewna oraz z meta-
lu; Jarosław Łukaszewski – pasjonat 
wspinaczki górskiej, taternik i alpini-
sta, uczestnik wielu wypraw. 
Prezentacja każdego z uczestników 
miała inną formę, od fascynujących 
opowieści, poprzez taniec do pio-
senki i nagradzana była gromkimi 
brawami. Tradycyjnie na pamiątkę 
tego wydarzenia wszyscy artyści 
otrzymali okolicznościową statuet-
kę i kwiaty. Co roku podczas gali 
„Lata Artystycznego” jedna ze sta-
tuetek zostaje wręczona osobie, któ-
ra jest związana z naszą bibliotekę 
w szczególny sposób. W tym roku 

pani Iwona Repczyńska – dyrektor 
Przedszkola Samorządowego im. 
„Misia Uszatka” wraz ze statuetką 
odebrała podziękowanie dla wszyst-
kich pracowników przedszkola 
za zaangażowanie w działaniach 
podejmowanych przez bibliote-
kę na rzecz promocji czytelnictwa 
oraz indywidualne podziękowania 
dla pań: Ewy Bedyńskiej, Doroty 
Chroł i Moniki Stachowiak za miłą 
i owocną współpracę przy realiza-
cji projektu „Mała książka – Wielki 
człowiek”. Dyplomami wyróżni-
liśmy też grupy przedszkolaków : 
„Sówki”, „Wiewiórki” i „Wróbelki” 
za liczne i systematyczne korzysta-
nie ze zbiorów naszej biblioteki.  

Luba Zarembińska Grzegorz Wróblewski Agnieszka Górska

Tomasz Szepszyński Patryk Klepacki Kamila Górna Kazimierz Słodowy Jarosław Łukaszewski Iwona Repczyńska

Rywalizowały jednostki OSP   

Zawody strażackie  
W dniu 30 czerwca 2019 r. zostały 
rozegrane gminne zawody spor-
towo pożarnicze jednostek OSP z 
terenu Gminy Budzyń. Miejscem 
zmagań druhów OSP było boisko 
sportowe w Wyszynach. 
W zawodach udział wzięło sześć 
drużyn seniorów (w tym jedna 
kobieca) oraz dwie młodzieżo-
we drużyny pożarnicze. Drużyny 
seniorów startowały w dwóch 
konkurencjach: sztafecie pożar-
niczej 7 x 50 m oraz ćwiczeniu 
bojowym, natomiast młodzieżowe 
drużyny pożarnicze tylko w ćwi-
czeniu bojowym. Po zakończeniu 
wszystkich konkurencji klasyfi-
kacja generalna przedstawiała się 
następująco:

seniorzy - kobiety: 
I miejsce – OSP Wyszyny
seniorzy - mężczyźni: 
I miejsce – OSP Wyszyny 
II miejsce – OSP Dziewoklucz 
III miejsce – OSP Budzyń 
IV miejsce – OSP Podstolice 
V miejsce – OSP Sokołowo B.
młodzieżowe drużyny pożarnicze: 
I miejsce – Budzyń 
II miejsce – Wyszyny
Podczas zawodów mogliśmy 
zobaczyć zmagania najmłod-
szych dzieci z Podstolic oraz 
Wyszyn, które zaprezentowa-
ły ćwiczenia bojowe w swoim 
wykonaniu. Dzieci z Podstolic 
zaprezentowały również pokaz 
udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej. Wszyscy zo-
stali uhonorowani uroczystymi 
dyplomami oraz słodkim upo-
minkiem. Zmagania druhów 
OSP obserwował Wójt Gminy 
Budzyń Marcin Sokołowski, 
zastępca Wójta Gminy Budzyń 
Piotr Jankowski, członek Za-

rządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP Zenon Nowicki, a z 
ramienia KP PSP w Chodzieży 
w zawodach uczestniczył asp. 
mgr Artur Binkowski. 
Nad prawidłowością przebiegu 
zawodów czuwała komisja sę-
dziowska.
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Ośrodek Agroturystyczny w Kamienicy      

Dwa obozy

W dniach od 24 czerwca do 26 lipca 
br. już po raz kolejny w Ośrodku 
Agroturystycznym Gminy Budzyń 
w Kamienicy odbywają się dwa 
obozy profilaktyczne dla dzieci z 
terenu gminy Budzyń oraz obóz 
wypoczynkowo-szkoleniowy Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych. 
Organizatorem obozów profilak-
tycznych jest Gmina Budzyń, na-
tomiast obozu MDP Ochotnicza 
Straż Pożarna  w Budzyniu. 
Podczas trwania obozów dzieci 
aktywnie uczestniczą w różnego 
rodzaju grach zespołowych, spor-
towych czy sprawnościowych. 
Tradycyjnie nowi uczestnicy prze-
chodzą „chrzest”. Wieczory dzieci 
spędzają na pieczeniu kiełbasek 

przy wspólnym ognisku, dysko-
tekach bądź oglądając filmy. Czas 
umila również wyjście na głów-
ną plażę w Kamienicy, gdzie pod 
okiem ratownika dzieci mogą 
brać kąpiel w jeziorze Kaliszany. 
Dzieci uczestniczą również w roż-
nego rodzaju pogadankach doty-
czących zagrożeń związanych z 
internetem oraz na temat środków 
odurzających takich jak narkotyki 
czy dopalacze. Ponadto na obozie 
MDP przyszli strażacy pod okiem 
wychowawców zapoznają się ze 
sprzętem strażackim, wyposaże-
niem samochodów pożarniczych 
oraz przechodzą szkolenie z zakre-
su udzielania pierwszej pomocy 
przedlekarskiej.  

Prace drogowe przy ulicy Gimnazjalnej Trwają 
intensywne prace przy przebudowie odcinka drogi ulicy Gimnazjal-
nej, polegające na ułożeniu nawierzchni asfaltowej na odcinku prawie 
200 metrów. Droga służyć ma jako dojazd dla  mieszkańców nowo 
wybudowanych wielorodzinnych bloków mieszkalnych. Wykonawcą 
zadania jest firma Bimex z Rogoźna, koszt zadania 298 tysięcy zło-
tych. 

Okiem fotoreportera

Nowa droga w Podstolicach Kolejna droga o nowocze-
snej nawierzchni na terenie na naszej gminy to blisko kilometrowy odcinek 
drogi w Podstolicach. Inwestycja zrealizowana została ze środków budżetu 
gminy przy dofinansowaniu z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Okiem fotoreportera

Przedszkole im. Misia Uszatka w Budzyniu

Dni otwarte
W dniach 12-13 czerwca w naszym przedszkolu 
odbyły się dni otwarte. 
W tym czasie przyszłe przedszkolaki wraz ze 
swoimi rodzicami miały możliwość zobaczyć, 
jak wygląda nasze przedszkole. Dzieci miały 
możliwość przeżycia wspólnych zabaw z rówie-
śnikami oraz wzięły udział w zajęciach przepro-
wadzonych przez nauczycieli. Było nam bardzo 
miło gościć wszystkie dzieci oraz rodziców. 
Mamy nadzieję, że miłe wspomnienia wesołych 
zabaw, pozostaną w ich pamięci do września, 
gdy wrócą do przedszkola, jako przedszkolaki.

Pożegnania nadszedł czas
18 czerwca 2019 r. po raz ostatni obejrzeliśmy występ w wykonaniu 6 latków, 
którzy po wakacjach rozpoczną naukę w szkole podstawowej. Rodzicom, oraz 
zaproszonym gościom dzieci przedstawiły program artystyczny pt. „Podróż po 
Polsce”, w którym prezentowały swoje nieprzeciętne zdolności. Razem odwie-
dziliśmy zakątki naszego kraju: Zakopane, Kraków, Toruń, Poznań, Warszawę 
oraz zaśpiewaliśmy szanty, gdy dotarliśmy nad Morze Bałtyckie. Posłuchali-
śmy powiadań o Toruniu oraz „Małej Kapeli” z Czerniakowa, a w Poznaniu 
- piosenkę pt. „Sen o Poznaniu”. Na koniec dzieci otrzymały dyplomy ukoń-
czenia przedszkola, czapkę absolwenta i pamiątkowe zdjęcie.  

Materiał opracowała Monika Stachowiak
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu     

Zakończenie roku szkolnego

Z życia Polskiego Związku Wędkarskiego   

Zawody z okazji Dnia Dziecka

W Szkole Podstawowej im.  Po-
wstańców Wielkopolskich  w Bu-
dzyniu odbyły się uroczystości za-
kończenia roku szkolnego.
Rekordowa liczba uczniów ukoń-
czyła rok szkolny z wyróżnieniami, 
łącznie było ich aż 146! W klasach 
I – III nagrody książkowe otrzyma-
ło 41 uczniów, w klasach starszych 
105 uczniów otrzymało świadectwo 
z wyróżnieniem, dzięki osiągnięciu 
średniej ocen 4,75 i więcej. Stypen-
dia za wyniki w nauce otrzymało 
aż 114 uczniów kl. I – IV i III gim-
nazjalnych. Kolejnych 65 uczniów 
otrzymało stypendia za osiągnięcia 
sportowe. Łącznie uczniów, którzy 
osiągnęli bardzo dobre wyniki w 
nauce i wykazali się bardzo dobrym 
zachowaniem, a także tych, którzy 
wywalczyli sukcesy sportowe było 
aż 179! Stypendia wręczali dyrektor 
szkoły Dariusz Dudziak, zastępca 
wójta Gminy Budzyń Piotr Jankow-
ski oraz przewodniczący Rady Gmi-
ny Zenon Nowicki.
W wielu dziedzinach odnosiliśmy 
sukcesy, o czym wspominał w swo-
ich przemówieniach dyrektor Da-
riusz Dudziak. Do najważniejszych z 
nich należą:
- złoty medal w finale lekkoatletycz-
nych mistrzostw Polski, który zdobył 
Bartosz Krawiec z VI b w biegu na 
300 m;
- kolejne zwycięstwo Bartosza w bie-
gu na 300 m w XIV Międzynarodo-
wym Pucharze Lekkoatletycznym w 
Łowiczu;
- podwójne III miejsce w finale mi-
strzostw Wielkopolski w piłce ręcz-
nej, w kategoriach dziewcząt klas VI 
i młodszych oraz klas starszych;
- V miejsce Nikodema Krzykaw-
skiego w finale lekkoatletycznych 
mistrzostw Polski, w biegu na 300 m;
- zajęcie przez naszą szkołę 9 miejsca 
w klasyfikacji sportowej szkół woj. 
wielkopolskiego w której sklasyfiko-
wano 865 szkół;
- zdobycie tytułu laureata w konkur-
sach wojewódzkich:
- Karol Nowacki w Wojewódzkim 
Konkursie Chemicznym i Fizycz-
nym;
- Joanna Krajewska w Wojewódzkim 
Konkursie Języka Polskiego;
- Szymon Nowak i Dawid Niedbalski 
w XXIV Ogólnopolskim Konkursie 
Historycznym „Losy Żołnierza I 
Oręża Polskiego”;

- Dawid Romanowski w XXIII Kon-
kursie Wiedzy o Wielkopolsce;
- zwycięstwo Ksawiera Kuwika w 
Wojewódzkim Konkursie Ekolo-
gicznym „Cztery Pory Roku”. 
Największy sukces zbiorowy odnie-
śli jednak absolwenci. Uczniowie 
klas VIII bardzo dobrze poradzili so-
bie z pierwszym po latach przerwy 
egzaminem ósmoklasisty. Wszyst-
kie egzaminy napisali na dużo wyż-
szym poziomie niż wynosi średnia 
szkół naszego powiatu, a szcze-
gólnie z egzaminu z matematyki 
śr. szkoły wyniosła 46%, śr. szkół 
powiatu 38,6%, z języka polskiego 
średnia  szkoły 59,2%, śr. szkół w 
powiecie 54,6, z języka niemieckie-
go  średnia szkoły 44,8%, śr. powia-
tu 37,3. Dwoje uczniów: Szymon 
Nowak i Bartosz Repczyński  osią-
gnęli 100 procentowy wynik z egza-
minu z języka angielskiego.
Uczniowie ostatnich oddziałów 
gimnazjalnych uzyskali wynik po-
wyżej średniej powiatu z: historii 
i wiedzy o społeczeństwie, języka 
polskiego, przedmiotów przyrod-
niczych, matematyki i języka nie-
mieckiego. Średnio było to około 
2% więcej niż wynosiła średnia w 
powiecie, najlepiej wypadł egza-
min z języka niemieckiego gdzie 
wynik był aż 15% lepszy od śred-
niej powiatu. Uczennica klasy III 
gimnazjalnej Iga Pieńkos otrzymała 
100 procentowy wynik z języka nie-
mieckiego z części podstawowej.
Podczas uroczystości dyrektor Da-
riusz Dudziak nie szczędził słów 
uznania dla absolwentów, a w szcze-
gólności dla Prymusa Szkoły, któ-
rym został Karol Nowacki. Ogrom 
jego zasług i osiągnięć na pewno 
zapisze się na długo w historii naszej 
szkoły.
Podczas wspomnianych spotkań nie 
tylko mówiono o sukcesach dzieci i 
młodzieży, ale pożegnano także pięć 
naszych nauczycielek. Są to panie: 
Edyta Kaźmierska, Justyna Berndt, 
Aldona Sofińska-Skowronek, Mał-
gorzata Zawisła i Alicja Kępka. 
Dyrektor szkoły podziękował pa-
niom za zaangażowanie i owocną 
współpracę, wyraził też słowa uzna-
nia i podziękowania dla pani Alicji 
Kępki za wkład, który  swoją pracą 
włożyła w tworzenie naszej szkoły 
i wspieranie w rozwoju wielu poko-
leń mieszkańców Budzynia.

W imieniu Budzyńskiego Stowa-
rzyszenia Honorowych Dawców 
Krwi chcę podziękować strażakom 
z OSP Budzyń za udostępnienie 
sali wiejskiej w remizie strażackiej 
na akcję krwiodawczą, która od-
była się 31 maja 2019 r. 
Podziękowania kieruję także do 
pana Marcina Troczyńskiego, pre-
zesa firmy ,,Cafe Rene” z Piły za to, 
że włącza się w każdą naszą akcję i 
obdarowuje naszych krwiodawców 
wyrobami ze swojej firmy. Kolejne 
podziękowania kierujemy do firmy 
A.J.C TOMEX sp.j. za pomoc w 
organizacji w/w akcji, a także oraz 
do pana Tomasza Ciesielskiego za 
ufundowanie słodkości do kawy 
dla krwiodawców oraz ekipy, która 
przyjechała z Poznania. Dziękuje w 
imieniu RCKIK z Poznania za ufun-
dowanie obiadów przez naszą Gminę 
dla ekipy, która w tym dniu pobierała 
krew krwiodawcą. A przede wszyst-
kim ogromne podziękowania dla 
krwiodawców, którzy wzięli udział 
w akcji krwiodawczej, dzięki Wam 
oddaliśmy 8,1 litra! Kolejna akcja 
oddawania krwi zaplanowana jest na 
20 września, odbędzie się w budynku 
Szkoły Podstawowej przy ul. Rogo-
zińskiej 52 w godz.10.00 – 15.00. 

 *    *    *
Serdeczne po-
dziękowania dla 
wszystkich krwio-
dawców którzy 
swoje czekolady 
oddali na rzecz 
dzieci z Domu Dziecka w Szamoci-
nie. Uzbieraliśmy 120 czekolad, 15 
wafelków i 15 soków, to wszystko 
było zawiezione  3 czerwca 2019 r. 
W transport zaangażował się czło-
nek Budzyńskiego Stowarzyszenia 
Honorowych Dawców Krwi, Paweł 
Hermaszczuk, za co serdecznie mu 
dziękujemy.

Tomasz Nowak
tel. 605 144 708  

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi  

Oddana krew i dary 

2 czerwca 2019 roku koło PZW 
w Budzyniu, jak co roku, zorga-
nizowało zawody wędkarskie dla 
dzieci i młodzieży z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Dziecka. W 
piękne niedzielne przedpołudnie 
na zbiórce zameldowało się 14-tu 
uczestników. Rywalizacja odby-
wała się w dwóch kategoriach: 
przedziale wiekowym 6 do 10 lat 
oraz 11 do 16 lat.
Po powitaniu zebranych przez 
prezesa Koła oraz przedstawieniu 
zasad wędkowania rozlosowano 
stanowiska. O godzinie 10 rozpo-
częto rywalizację. Tej słonecznej 
niedzieli ryby raczej nie miały 
ochoty na współpracę z młodymi 
wędkarzami. Po dwugodzinnej ry-
walizacji okazało się że w katego-
rii wiekowej 6 do 10 lat najlepszy 
wynik uzyskał Nikodem Walaszek, 
wyprzedzając Agatę  Stepczyńską, 

na miejscu trzecim uplasował się 
Nikodem Wróblewski. Natomiast 
w kategorii wiekowej 11 do 16 lat 
najlepszym zawodnikiem okazał 
się Antoni Dąbrowski, który wy-
przedził Ksawerego Ganske oraz 
Oliwiera Droszcz. Największą rybę 
zawodów złowił Adam Kędzierski, 
była to wzdręga o długości 21 cm. 
Po wspólnym griilu wręczono 
upominki i zakończono zawody. 
Zarząd koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Budzyniu ser-
decznie dziękuje instytucjom oraz 
osobom prywatnym które wsparły 
nasze działanie, w tym Urzędowi 
Gminy Budzyń, Bankowi Spół-
dzielczemu w Chodzieży oddział 
w Budzyniu, Okręgowi Nadnotec-
kiemu PZW w Pile, Przedsiębior-
stwu Kabat Tyre oraz panu Mariu-
szowi Chroł.

Zarząd Koła PZW w Budzyniu
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Szkoła Podstawowa w Wyszynach 

Sukces Szymona

Przedszkole im. Koziołka Matołka w Wyszynach

Festyn rodzinny 
Podróż za jeden uśmiech
Dzień 13 czerwca 2019 r. dla wielu to dzień, jak każdy inny zwykły dzień, 
jednak dla społeczności naszego przedszkola był on wyjątkowy, uroczysty i 
radosny. Był to także dzień zadumy i  wzruszeń, bowiem w Przedszkolu  im. 
Koziołka Matołka w Wyszynach odbyła się wyjątkowa uroczystość – poże-
gnanie „starszaków”. Wspólnie spędzone lata tak szybko minęły...
Był to czas niezwykły i niezapomniany, zarówno dla dzieci, rodziców, jak 
i nauczycielek. Skończył się bowiem okres przyjaźni, wspólnych zabaw i 
spotkań, wspólnej pracy. Dzieci, z maluszków, zagubionych i nieśmiałych, 
stały się samodzielnymi, odważnymi starszakami, pełnymi pomysłów, cie-
kawymi świata, chętnymi do podejmowania nowych, coraz trudniejszych 
zadań. Skończył się beztroski okres i nadszedł czas na przyjęcie innych obo-
wiązków. Przedszkolaki pod kierunkiem swoich nauczycielek przygotowały 
specjalnie na tę okazję występy artystyczne. Był uroczysty polonez, wiersze, 
tańce i piosenki. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały pamiątkowe 
dyplomy, książki i zdjęcia. Były także życzenia i podziękowania ze strony 
dyrekcji Przedszkola, sołtysa Wyszyn oraz rodziców, nie zabrakło również 
łez wzruszenia. Ale tak to już jest, coś musi się skończyć,  aby móc wejść w 
kolejny, nowy etap życia.  

1.06.2019 r. w miłej i rodzinnej atmosferze uczciliśmy Dzień Dziecka, Dzień 
Mamy i Dzień Taty. Rodzina była więc motywem przewodnim festynu. 
Wszyscy jej członkowie, także babcie i dziadkowie, ciocie i wujkowie, mieli 
okazję wzmocnić swoje więzi rodzinne, zintegrować się podczas wspólnych 
zabaw sportowo-rekreacyjnych i wspólnego biesiadowania. Rodzinne świę-
towanie rozpoczęło się o godzinie 10:00. Dyrektor Przemysława Kaczmar-
czyk powitała serdecznie wszystkich przybyłych gości i zaprosiła do aktyw-
nego spędzenia sobotniego popołudnia.
Na dzieci czekało wiele atrakcji: pokazy strażackie wraz z kąpielą wodną, 
malowanie twarzy, wata cukrowa, popcorn, owocowy zawrót głowy, słodko-
ści oraz kiełbaska z grila.
Dziękujemy strażakom z OSP w Wyszynach oraz rodzicom za pomoc w or-
ganizacji festynu .

Materiał opracowała Natalia Chojnacka

Z inicjatywny pedagog Karoliny 
Binkowskiej, w ramach realizacji 
programu „Trzymaj formę” odby-
ło się spotkanie z dietetykiem - Kin-
gą Polową.  
Wzięli w nim udział uczniowie klas V 
- VIII. Celem zajęć było promowanie 
zdrowego stylu życia,  zdrowego od-
żywiania, roli sportu oraz aktywnego 
wypoczynku w naszym życiu. Oma-
wiając piramidę zdrowego odżywia-
nia pani dietetyk zwróciła uwagę na 
to, co i w jakich proporcjach powin-

30 maja 2019 r. zwycięzcy szkolnych eli-
minacji: Szymon Michalski (kl. IV b) oraz 
Adam Warguła (kl. III) reprezentowali naszą 
szkołę w XVII Powiatowym Konkursie Ma-
tematycznym „Mistrz Tabliczki Mnożenia”, 
organizowanym przez Szkołę Podstawową 
im. Jana Pawła II w Lipinach. Uczestnicy 
zmagali się z testem zawierającym zadania z 
treścią, grafy, układanki i krzyżówki liczbo-
we, różne dla poziomu klasy III i IV. Z przy-
jemnością informujemy, że Szymon zajął III 
miejsce w kategorii klas IV i zdobył tytuł II Wicemistrza Tabliczki Mnożenia. 
Ucznia do konkursu przygotowywała pani Izabela Turostowska.

W dniach 30 maja oraz 3 
czerwca odbyły się warszta-
ty profilaktyczne w zakresie 

Szkoła Podstawowa w Wyszynach 

Trzymaj formę

profilaktyki uzależnień,  zor-
ganizowane przez pedagoga 
szkolnego. Zajęcia przepro-

Szkoła Podstawowa w Wyszynach 

Profilaktyka uzależnień
wadziła trener Ośrodka Pro-
filaktyki Społecznej pani psy-
cholog Joanna Żółkiewska. 
Dzięki wsparciu Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych  uczniowie 
klas IV – VIII poznali negatyw-
ne skutki sięgania po alkohol 
oraz inne używki, dowiedzieli 

się o społecznych i prawnych 
konsekwencjach  takich zacho-
wań, uczyli się asertywności. 
Młodsi uczniowie klas I – III 
mieli okazję porozmawiać o 
zdrowym stylu życia  oraz za-
grożeniach związanych z uza-
leżnieniami. 

niśmy jeść, aby nasz organizm jak 
najdłużej pozostał w dobrej kondycji. 
Uczniowie dowiedzieli się, jak duże 
znaczenie dla naszego organizmu ma 
woda i ile powinniśmy jej wypijać. 
W ciekawy sposób przedstawiła za-
grożenia płynące z nieprawidłowego 
odżywiania i zaproponowała zdrowe 
zamienniki niezdrowych przekąsek. 
Zajęcia dostarczyły naszym uczniom 
odpowiedzi na wiele pytań dotyczą-
cych zdrowego żywienia. 
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w Budzyniu

Jak co roku w pierwszą niedziele 
lipca biegacze i biegaczki z Gmi-
ny Budzyń uczestniczyły w Ogól-
nopolskim Biegu Młodzieżowym 
„Powitanie Lata”, Ogólnopolskim 
Biegu Samorządowców „Bursztyn 
Jarosławca”, Biegu Milusińskich 
„W pogoni za Mewikiem” oraz 
Międzynarodowym Biegu Po Pla-
ży „Jarosławiec 2019”.
Organizatorami wyjazdu byli: Wójt 
Gminy Budzyń oraz Gminne Zrze-
szenie LZS w Budzyniu. Ogółem 
reprezentacja nasza liczyła  24 za-
wodników.  
W Ogólnopolskim Biegu Młodzie-
żowym ogółem uczestniczyło 264 
osoby w 4 kategoriach wiekowych 
dziewcząt i chłopców. 
Zajęliśmy następujące miejsca:
- Bartosz Krawiec z Budzynia – I 
miejsce  dyplom  medal i puchar na 
dystansie 1100 metrów w kategorii 
wiekowej  2006/2007;
- Nikodem Krzykawski z Budzynia 
– I miejsce  dyplom medal i puchar 
na dystansie 500 metrów w kategorii 
wiekowej 2008/2009;
- Martyna Gąsior z Budzynia – III 
miejsce dyplom i medal na dystansie 
1100 metrów w kategorii wiekowej  
2004/ 2005; 
- Dominik Tupaj z Zacharzyna – III 

miejsce dyplom i medal na dystansie 
2200 metrów w kategorii wiekowej 
2004/2005; 
- Mieszko Kowal z Budzynia – V 
miejsce dyplom i medal na dystansie 
500 metrów w kategorii wiekowej  
2010/2011;  
- Mikołaj Kowal z Budzynia – V 
miejsce dyplom i medal na dystansie 
500 metrów w kategorii wiekowej 
2008/2009; 
- Oliwia Kleczewska z Sokołowa 
– VI miejsce dyplom i medal na dy-
stansie 1100 metrów w kategorii wie-
kowej 2004/2005; 
- Amelia Woler z Budzynia – VI 
Miejsce dyplom i medal na dystansie 
500 metrów w kategorii wiekowej  
2008/2009.
Wszyscy stanęli na podium (do VI 
miejsca) i otrzymali nagrody rzeczo-
we.
W Ogólnopolskim Biegu Samorzą-
dowym o „Bursztyn Jarosławca” 
uczestniczyło 97 biegaczy, biegli w 
nim wójtowie, burmistrzowie, staro-
stowie i samorządowcy na dystansie 
2200 metrów. Gminę Budzyń repre-
zentowała radna naszej gminy, Ha-
lina Moćko, która uplasowała się w 
środku stawki (na 63 miejscu, w kat 
4 – 13 miejsce).
W Biegu Milusińskich „W pogoni 

za Mewikiem”, biegło ogółem 152 
dzieci rocznik 2012 i młodsi na dy-
stansie 230 metrów. Z naszej gminy 
w tej rywalizacji udział wzięli: Kor-
nelia Krzykawska z Budzynia, Jakub 
Woler z Budzynia, Laura Kunysz z 
Bukowca. Wszystkie dzieci biorące 
udział w tym biegu otrzymały słody-
cze i maskotkę „Mewika”. 
W biegu głównym na dystansie 15 
km uczestniczyło blisko 1000 osób. 
Nasza drużyna składała się z 5 biega-
czy i 1 biegaczki. W klasyfikacji open 
zajęli oni:
- Maciej Kowalczyk z Kąkole-
wic – 174 miejsce (w M30 – 56) – 

01:14:50
- Dawid Tupaj z Zacharzyna – 227 
miejsce (w M20 – 24) – 01:17:49
- Jakub Rusiniak z Sokołowa – 305 
miejsce (w M16 – 3) – 01:22:10
- Przemysław Zimny z Prosny – 334 
miejsce (w M30 – 91) – 01:24:17
- Ewa Biskupska z Kąkolewic – 538 
miejsce (w K30 – 40) – 01:38:30
- Krystian Ślesiński z Sokołowa – 
557 miejsce (w M20 – 35) – 01: 
42:34
Zwycięzcą biegu został Andrzej Sta-
rzyński (UKR) z czasem 00 : 51 : 21. 

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu     

W niedzielę, 23 czerwca, 
na boisku sportowym w 
Kąkolewicach rozegra-
no ostatnią kolejkę Ligi 
Gminnej Piłki Nożnej se-
zon 2018 / 2019.
W końcowej klasyfikacji 
I miejsce zdobyła drużyna 
z LZS Dziewoklucz – 18 
punktów. Drugie miejsce 
zdobyła drużyna z LZS 
Bukowiec – 14 punktów. 
Trzecie miejsce zdobyła 
drużyna z  LZS Podstolice – 13 punktów.  IV miejsce przypadło  drużynie 
LZS Ostrówki – 9 punktów. Puchar drużyny „fair play” otrzymała drużyna 
z LZS Prosna. 
Zwycięskim  drużynom puchary wręczali zastępca Wójta Gminy Budzyń 
Piotr Jankowski oraz przewodniczący GZ LZS w Budzyniu Roman Schlabs. 
Najmłodszą wiekowo drużyną była drużyna z LZS Kąkolewice, której w 
przyszłych rozgrywkach Ligi życzymy samych zwycięstw. 

Gminne Zrzeszenie LZS w Budzyniu        

Liga Gminnej Piłki Nożnej 2018 / 2019

Ostatnia kolejka

Bartosz Krawiec, uczeń Szkoły Podstawowej w Budzyniu, ma już na 
swoim koncie wybitne osiągnięcia sportowe, zdobył między innymi 
złoty medal w finale lekkoatletycznych mistrzostw Polski w biegu na 300 m 
(na zdjęciu powyżej), wygrał także bieg na 300 m w XIV Międzynaro-
dowym Pucharze Lekkoatletycznym z czasem 38,55 s. Gratulujemy! 

Sportowe sukcesy Bartosza
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WYWÓZ SUROWCÓW WTÓRNYCH 2019

OPIS TRAS

OPIS TRAS

Harmonogram na kolejne miesiące zostanie opublikowany w Informatorze Gmina Budzyń (wydanie na wrzesień 2019).    

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI ZMIESZANYCH 2019
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Tłumy bawiły się na placu przed GOK-iem

„Dni Budzynia 2019”

XX Uliczny Bieg Budników 
W sobotę 8 czerwca odbył się jubileuszowy XX Uliczny Bieg Budników 
w Budzyniu. To już dwudziestoletnia tradycja biegów ulicznych w Budzy-
niu, które odbywają się w ramach Dni Budzynia. Bieg zawsze podzielony 
jest na kilka kategorii, dla dzieci i dla dorosłych. Biegi, swój start i metę 
mały przy Gminnym Ośrodku Kultury, a trasa w całości wiodła ulicami 
Budzynia. O godzinie 13.30 rozpoczęły się biegi dla dzieci, najpierw przed-
szkolaki, później uczniowie szkół podstawowych co dwa roczniki. Dzieci 
rywalizowały na ulicach Bugaje, Dworcowa i na Łokietka, gdzie była meta. 
W kategorii przedszkoli wygrali: Michał Gołębiowski i Wiktoria Kramer. 
Kategoria klas I i II to Oliwia Stawojak i Mieszko Kowal, klasy III i IV 
Natalia Gąsior i Nikodem Krzykawski, klasy V i VI Weronika Kaczmarek 
i Tristan Ajchsztet.
W biegu głównym wystartowało tylko kilkunastu zawodników, trasa w 
całości wiodła po nawierzchni asfaltowej ulicami: Łokietka, Rynkową, 
Dworcową do Łokietka na dystansie 3 km- trzy okrążenia. Z okazji dwu-
dziestolecia starterem Biegu był wójt Marcin Sokołowski.
Od samego początku na prowadzenie wysunął się Damian Tupaj i do samej 
mety taka sytuacja się utrzymała. Pierwszy na metę wbiegł Damian Tupaj z 
czasem 8.55, drugi Norbert Zodrow 9.04, trzeci był Damian Szudrowicz z 
czasem 9.17. Wśród pań zwyciężyła Martyna Gąsior.
W przyszłym roku organizatorzy planują nowa dłuższa trasę biegu.
Sponsorami biegu byli: Gmina Budzyń, Tomex AJC, Tomex T, Zakład Me-
talowy Roman Hoffmann.

Od kilku lat „Dni Budzynia” stały 
się mocnym punktem na mapie 
letnich wydarzeń artystycznych 
na terenie naszego regionu. Z 
niewielkiego, lokalnego festynu 
impreza przerodziła się w fanta-
stycznie zorganizowane, profesjo-
nalne przedsięwzięcie, z wielkimi 
gwiazdami na estradzie i tłumami 
fanów bawiącymi się do taktów 
wielkich przebojów. 
W tym roku megagwiazdą „Dni” 
był zespół „KOMBII”, który wy-
stąpił w piątek, 7 czerwca. Koncert 
zespołu poprzedził występ zespołu 
„True Colors Band”. „KOMBII”, a 
przede wszystkim jego lider zespo-
łu, Grzegorz Skawiński, to legenda 
polskiej sceny muzycznej, utrzy-
mujący się na topie od kilku dekad. 
Skawiński to znakomity gitarzysta, 
autor i wykonawca wielu znakomi-
tych utworów, które wielokrotnie 
trafiały na listy przebojów. Wiele z 
nich można było usłyszeć tego dnia, 
w tym także najbardziej chyba zna-
ny przebój grupy, czyli „Słodkiego 
miłego życia”. Tłumnie zgromadzo-

na publiczność żywiołowo reago-
wała na kolejne hity. Po koncercie 
rozpoczęła się zabawa taneczna, 
która prowadził DJ Cubase.
W sobotę o godz. 13.30 rozpoczął 
się piknik rodzinny połączony z 
jubileuszowym, XX Biegiem Bud-
ników. I choć „Dni Budzynia” są 
dzisiaj imprezą o ponadregionalnym 
charakterze, to nadal jest to znako-
mita okazja do prezentacji dokonań 
naszych rodzimych artystów, tych 
zupełnie małych, dzieci z przed-
szkoli i szkół, a także solistów ze 
Studia Piosenki GOK, Budzyńskiej 
Orkiestry Dętej, zespołu „Tolija”, 
„Impresja”. 

W sobotni wieczór rozpoczęła się 
IV Budzyńska Noc Klubowa, w 
której wystąpili najlepsi polscy DJ, 
wśród nich, między innymi: Cubase, 
Gammil, TomiGraj, Gazell, Danley, 
Drum, Insane, Nina Suerte, Hazel 

i Dave & Bo. Plac przed Gminnym 
Ośrodkiem Kultury był szczelnie wy-
pełniony tłumem świetnie bawiących 
się ludzi. Zabawa trwała niemal do 
rana.  

fot. Gromysz, J. Wróblewski 


