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71. rocznica wybuchu II Wojny Światowej 
W dniu 1 września odbyły się uro-
czystości związane z upamiętnie-
niem 71-szej rocznicy wybuchu 
II Wojny Światowej. O godzinie 
18.00 rozpoczęła się w koście-
le p.w. św. Andrzeja Boboli w 
Budzyniu uroczysta Msza św. z 
udziałem władz samorządowych, 
pocztów sztandarowych oraz de-
legacji szkół i organizacji spo-
łecznych. Po mszy uroczysty po-

chód z Budzyńską Orkiestrą Dętą 
na czele przemaszerował ulicami 
Budzynia pod pomnik Pamięci 
Narodowej gdzie delegacje zło-
żyły wiązanki. Delegacja Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Kotar-
bińskiego udała się na miejscowy 
cmentarz gdzie złożyła wiązankę 
na grobie pomordowanych w cza-
sie II Wojny Światowej.

Drużyna Europy zdobyła zło-
ty medal w w skokach przez 
przeszkody w czasie I Igrzysk 
Olimpijskich Młodzieży w 
Singapurze. W pięcioosobo-
wym teamie był polski dżokej, 
mieszkaniec naszej gminy, za-
wodnik BKS „Kłos” Budzyń, 
Wojciech Dahlke na koniu Tra-
velling Soldior. Wociech Dahl-
ke w pierwszym nawrocie miał 
trzy zrzutki, w drugim - jedną. 
Bezbłędnie pojechał natomiast 
w decydującej o podziale me-
dali dogrywce. Ostatecznie o 
zwycięstwie Europy w rywa-
lizacji z Australazją zadecy-
dował lepszy czas pokonania 
parkuru. Brązowe medale 
przypadły ekipie Afryki. 

28 września uroczyście został od-
dany do użytku kompleks sportowy 
„Moje boisko - Orlik 2012” przy 
ulicy Margonińskiej. W uroczy-
stości wzięli udział radni gminy i 
powiatu, starosta i wicestarosta Po-
wiatu Chodzieskiego, przedstawi-
ciel Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego, a także burmistrzowie 

i wójtowie sąsiednich gmin. Obiekt 
poświęcił ksiądz proboszcz Prze-
mysław Prętki. Ogólny koszt 
kompleksu  - 1 milion 230 tysięcy 
złotych, część środków pochodziła 
z dotacji Urzędu Marszałkowskie-
go oraz Ministerstwa Sportu, 570 
tysięcy na ten cel przeznaczonych 
zostało z budżetu gminy.  

„Orlik” otwarty!  
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XXXV Sesja 
Rady Gminy 

Pracowały komisje 

19 sierpnia 2010 roku zwołano 
kolejną, XXXV sesję Rady Gmi-
ny w Budzyniu. W czasie obrad 
sesji poruszono szereg tematów. 
Głównym punktem obrad była 
informacja Wójta Gminy z prze-
biegu wykonania budżetu Gminy 
za pierwsze półrocze 2010 roku. 
Budżet gminy po stronie docho-
dów w roku 2010 stanowi kwotę 
22 miliony 502 tysiace 926 złotych, 
natomiast realizacja budżetu na ko-
niec pierwszego półrocza wynosiła 
11 milionów 985 tysięcy 357 zł, 
co stanowi 53, 26 proc. rocznego 
planu. Natomiast budżet po stro-
nie wydatków został w roku 2010 
skalkulowany na kwotę 27 milio-
nów 609 tysięcy 749 zł. Wydatki w 
pierwszym półroczu wynosiły kwo-
tę 10 milionów 275 tysięcy 720 zł, 
co stanowi 37, 22 proc. wykonania 
zaplanowanych zaplanowanych 
wydatków. W tym okresie dochody 
gminy były większe niż wydatki, 
różnica między dochodami uzyska-
nymi w pierwszym półroczu 2010 
roku a zrealizowanymi wydatkami 
wynosi kwotę 1 milion 709 tysięcy 
636 zł na plus. 
Oprócz tego radni podjęli szereg 
uchwał,  miedzy innymi uchwałę 
w sprawie szczegółowych zasad 
sposobu i trybu umarzania, odra-
czania, spłat lub rozkładania na raty 
należności pieniężnych mających 
charakter cywilno – prawny, przy-
padających gminie Budzyń i jej 
jednostkom podległym oraz wska-
zanie organu do tego uprawnionego. 
Uchwała ta stanowi podstawę praw-
ną do rozpatrywania spraw z zakre-
su zobwiązań cywilno - prawych 
mieszkańców gminy wobec gminy 
oraz jednostek podległych. 
W dwóch kolejnych uchwałach  
radni wyrazili zgodę na sprzedaż 
nieruchomości – w piewszej uchwa-
le radni wyrazili zgodę na sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej (lokale 

mieszkaniowe), we wsi Bukowiec. 
Dzięki tej uchwale dotychczasowi 
najemcy będą mogli ubiegać się o 
kupno zajmowanych lokali. W dru-
giej uchwale Rada wyrazili zgodę na 
sprzedaż nieruchomości niezabudo-
wanych, tj. dwóch działek w Wyszy-
nach i Grabówce, przyszli nabywcy 
będą mogli pobudowac domy 
mieszkalne. W kolejnej uchwale 
radni przyjęli regulamin korzysta-
nia z kompleksu boisk sportowych 
„Moje boisko – Orlik 2012”.  
Rada podjęła także uchwałę w spra-
wie zaciągnięcia zobowiązania na 
zadanie inwestycyjne pod nazwą 
„Przebudowa dróg na Osiedlu Zie-
lonym” w Budzyniu. Uchwała ta 
gwarantuje sfinansowanie tej inwe-
stycji w latach 2010 – 2011. 
Kolejną uchwałą wprowdzono 
zmiany w budżecie Gminy na 2010 
rok. Dochody zostały zwiększone o 
kwotę 506 tysięcy 440 zł i po zmia-
nie budżet po stroie dochodów sta-
nowi obecnie kwotę 22 miliony 777 
tysięcy 494 zł. Po stronie wydatków 
budżet został zwiększony także o 
kwotę 506 tysięcy 440 zł. Po zmia-
nach budżet po stronie wydatków 
stanowi kwotę 27 miliony 884 tysią-
ce 317 zł. 
Radni podjęli także uchwałe w 
sprawie zaciągnięcia pożyczki z 
budżetu państwa na wyprzedzające 
finansowanie zadania inwestycyj-
nego pod nazwą „Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w miejsco-
wościach Wyszyny,  Grabówka i 
Prosna”. Uchwałą tą Rada zapewnła 
finasowanie prowadzonej iwestycji. 
Ponadto radni upoważnili Wójta 
Gminy Budzyń do udzielenia kie-
rownikowi Gminnego Zakładu Wo-
dociągów i Kanalizacji w Budzyniu 
pełnomocnictwa do podpisywania  
w imieniu Gminy Budzyń pożyczki 
na wyprzedzające finasowanie wy-
żej wymienionego zadania. 

Na dzień 12 sierpnia zwołano po-
siedzenie komisji rozwoju gospo-
darczego i finansów. W czasie obrad 
radni zaopiniowali projekty uchwał 
Rady Gminy, które trafić miały pod 
obrady sesji Rady Gminy w dniu 19 
sierpnia 2010 roku. Radni dyskuto-
wali nad poszczególnymi projekta-
mi i nadali im ostateczny kształt. W 
czasie obrad radni omawiali także 
sprawy związane z planowanymi 
w przyszłości zmianami planu prze-
strzennego, w tym zmiany w rejonie 
ulicy Gumowej w Budzyniu, w rejo-
nie Osiedla Piaski w Budzyniu, uli-
cy Leśnej oraz przy ulicy Klonowej 
i Wielkopolskiej w Budzyniu, oraz 
zmiany na terenie wsi Dziewoklucz. 
Szczegóły proponowanych  zmian 
przedstawiła członkom Komisji 
architekt Helena Bielasiewicz – 
Nowacka. Po zaakceptownaiu pro-
pozycji kompleks proponowanych 
zmian został przekazany do dalsze-

go opracowania. Ostateczna decyzję 
w tej sparwie podejmie w przyszlo-
ści Rada Gminy. 
Ww czasie drugiej części obrad 
członkowie komisji dokonali lustra-
cji inwestycji prowadzonych obec-
nie na terenie gminy.  

*   *   *  
W dniu 20 września odbyło się ko-
lejne posiedzenie komisji rozwoju 
gospodarczego i finansów. Radni 
zajęli się ostateczną akceptacją pro-
jektów uchwał, które zostaną przed-
stawione pod obrady Radzie Gminy 
na sesji w dniu 27 wrzesnia. Ponadto 
radni szczegółowo zajęli się propo-
zycją stawek podatków lokalnych 
na rok 2011. Ostateczne decyzje w 
tej sprawie podejmie Rada Gminy 
na swojej kolejnej sesji, o zmianach 
stawek podatków lokalnych poin-
formujemy na łamach Informato-
ra, gdy zostanie podjęta stosowna 
uchwała w tej sprawie. 

Zgodnie z rozporządzeniem  Rady 
Ministrów z dnia 17 września 2010 
na dzień 21 listopada ustalony został 
termin wyborów do samorządów 
lokalnych – rad gmin, rad powia-
tów, sejmików województw oraz 
wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów miast. Tym samym ropoczęła 
się kampania wyborcza. Na terenie 
naszej gminy głosować będziemy w 
stałych obwodach głosowania. Lo-
kale wyborcze znajdować się będą 
tradycyjnie – w Szkole Podstawo-
wej w Budzyniu oraz w gimnajzum 
w Budzyniu (dla mieszkańców Bu-
dzynia), w GOK-u dla mieszkań-
ców wsi przyległych do Budzynia, 
czyli Nowe Brzeźno, Brzekiniec, 
Dziewoklucz, Podstolice, Kąkole-

Wybory do samorządów
wice, Ostrówki. W lokalu numer 4 
w Sokołowie Budzyńskim (budy-
nek byłe szkoły podstawowej) gło-
sować będą mieszkańcy Bukowca, 
Nowej Wsi Wyszyńskiej, Popielna, 
Sokołowa Budzyńskiego, a w lokalu 
numer 5 (budynek Domu Kultury w 
Wyszynach) mieszkańcy Niewiem-
ka, Wyszyn, Wyszynek, Grabówki, 
Prosny. 
Wszyscy mieszkańcy naszej gminy, 
zainteresowani kandydowaniem do 
Rady Gminy w Budzyniu, mogą 
uzyskać szczegółowe informacje na 
ten temat oraz potrzebne dokumen-
ty w sekretariacie Urzędu Gminy. 
Ponadto istotne informacje na ten 
temat znaleźć można na stronie in-
ternetowej www.pkw.gov.pl.  

Wójt Gminy Budzyń 
         informuje, że dnia 09 września 2010 r. 

w siedzibie Urzędu Gminy Budzyń przy ul. Lipowej nr 6
na tablicy ogłoszeń wywieszono wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do zbycia, przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, położone w obrębach Wyszyny i Grabówka. 

Wójt Gminy Budzyń  
/-/ Marcin Sokołowski

Ćwiczenia OSP 
10 lipca Komendant Gminny OSP w porozumieniu z Komendą Powiatowej 
Straży Pożarnej w Chodzieży zarządził ćwiczenia jednostek OSP z terenu 
gminy Budzyń. Ćwiczenia zorganizowno na terenie Spółki Rolnej p. Lecha 
Dybka. Brało w nich udział 6 jednostek, które znajdują się w podziale bojo-
wym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży. W 
ćwiczeniach brało udział 40 strażaków wraz z wozami bojowymi. Celem 
ćwiczeń było ugaszenie budynku inwentarskiego oraz ochrona przyległych 
pomieszczeń. Ćwiczenia prowadzone były pod nadzorem KP PSP w Cho-
dzieży. Dowódcą ćwiczeń był st. asp. Michał Dutkiewicz przy współpracy z 
Komendantem Gminnym druhem Ludwikiem Solochem.   
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W dniu 20 lipca 2010 r. 
w siedzibie dziennika 
Rzeczpospolita w War-
szawie odbyło się podsu-
mowanie rankingu sa-
morządów gminnych za 
lata 2006 - 2009. Kapituła 
rankingu, w skład której 
wchodzili przedstawicie-
le instytucji i środowisk 
od lat współpracujących 
z samorządami, uhono-
rowała te samorządy, 
które najbardziej dbają 
o rozwój i podnoszenie 
jakości życia, przy jed-
noczesnym zachowaniu 
reguł odpowiedzialności bezpie-
czeństwa finansowego. 
Oceniano m. in. dynamikę wzrostu 
wydatków majątkowych w latach 
2006 - 2009, wartość środków 
unijnych w przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca, które wpłynęły na 
rachunek budżetu gminy w anali-
zowanym okresie, zadłużenie sa-
morządu w stosunku do dochodu 
w latach 2006 - 2009, nadwyżkę 
operacyjną i dynamikę wzrostu 
dochodów własnych w tym okre-
sie oraz strukturę wydatków in-
westycyjnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem budowy dróg i 
wydatków poniesionych na ochro-
nę środowiska w analizowanym 
okresie. Analizowano także ilość 
podmiotów gospodarczych działa-
jących na terenie gminy w latach 

2006 - 2009, współpracę z organi-
zacjami pozarządowymi oraz wy-
niki testu szóstoklasistów i testu 
gimnazjalnego w tym okresie.
Gmina Budzyń w kategorii gmin 
wiejskich znalazła się w pierw-
szej setce sklasyfikowanych gmin 
w kraju, co jest bardzo dużym 
sukcesem. Wyróżnienie to Gmina 
Budzyń otrzymała jako jedyna z 
pośród wszystkich gmin powiatu 
chodzieskiego i jedna z niewielu w 
Wielkopolsce.
W rankingu wyróżnionych zostało 
ogółem 250 gmin w Polsce w ka-
tegoriach: gminy wiejskie, gminy 
miejsko-wiejskie, gminy miejskie 
oraz miasta na prawach powiatu. Z 
Wielkopolski ogółem zostało wy-
różnionych 14 samorządów, w tym 
nasza gmina.

Sukces naszej gminy Wóz dla OSP Brzekiniec
W dniu 17 lipca 2010 
roku w Brzekińcu od-
była się uroczystość 
przekazania wozu 
bojowego dla Ochot-
niczej Straży Po-
żarnej w Brzekińcu. 
Przekazany pojazd 
kosztował 170 tys. 
zł, z czego 120 tys. zł 
pochodziło ze środ-
ków Gminy Budzyń, 
natomiast 50 tys. zł 
zostało przekazane z 
Zarządu Wojewódz-
twa. Wóz bojowy zo-
stał wyprodukowany przez firmę 
Ford i jest to pojazd z napędem 
na jedną oś. Kluczyki do pojazdu 

na ręce kierowcy przekazał Wójt 
Gminy Budzyń p. Marcin Soko-
łowski.

W czasie letnich wakacji przez 
10 dni dzieci i młodzież głównie 
z terenu gminy Budzyń uczest-
niczyły w obozie strażackim 
nad jeziorem Kaliszańskim. 
Został on zorganizowany  dzię-
ki współpracy powiatu chodzie-
skiego, gminy Budzyń i Powia-
towej Komendy Państwowej 
Straży Pożarnej w Chodzieży.
Organizacją całego obozu po raz 
kolejny zajął się Urząd Gminy w 
Budzyniu oraz druhowie z OSP 
w Sokołowie Budzyńskim ze 
Szczepanem Antoniewiczem na 
czele. Po raz kolejny obóz stwo-
rzył możliwość aktywnego wy-
poczynku na łonie przyrody, in-
tegracji z rówieśnikami, wspólnej 
zabawy i pracy. Dla części dzieci 
była to jedyna możliwość spędze-
nia wakacji poza domem. Wycho-
wankowie, nad którymi opiekę 
sprawował 
m. in. radny 
powiatu i 
prezes OSP 
w Margoni-
nie - Woj-
ciech Bu-
rzyński mieli 
szansę nabyć 
wiele po-
żytecznych 
umiejętno-
ści. Funkcję 
komendanta 
obozu pełnił 

kpt. Damian Łuczak z chodzie-
skiej PSP. Uczestnikm obozu za-
pewniono uczestnikom wiele do-
datkowych atrakcji, m.in. wyjazd 
do Parku Dinozaurów w Rogowie 
czy do skansenu w Biskupinie.  
Zwieńczeniem wspólnie spę-
dzonych wakacji był uroczysty 
apel, w którym uczestniczyli wi-
cestarosta Julian Hermaszczuk, 
Wójt Gminy Budzyń Marcin 
Sokołowski, a także komendanci 
powiatowi policji i straży pożar-
nej. Lokalni włodarze wręczyli 
uczestnikom obozu pamiątkowe 
upominki, gratulując im owocnie 
spędzonego czasu. 
Jak deklarują organizatorzy, także 
w przyszłym roku z pewnością 
odbędzie się kolejny obóz nad je-
ziorem Kaliszańskim.  

Obóz w Kamienicy

Torba medyczna od KRUS

W dniu 18 sierpnia 2010 roku w budynku OSP w Budzyniu odbyło się 
przekazanie torby medycznej PSP-R-1 dla OSP Budzyń włączonej do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Torba została zakupiona 
i przekazana przez oddział terenowy KRUS w Wągrowcu. Koszt torby 
to kwota blisko 3 tys. zł.
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OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Budzyń  ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej.

Przedmiotem przetargu jest:
1. Działka nr 2252/2 o pow. 3.207 m2 położona w Budzyniu przy ul. Leśnej, 
zabudowana budynkiem użytkowym oraz kompleksem garaży. Nieruchomość 

stanowi własność Gminy Budzyń i zapisana jest w księdze wieczystej KW 
nr 52240 prowadzonej przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w 

Wągrowcu. Powyższa nieruchomość wolna jest od obciążeń.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi 
Budzyń, rejon ulicy Leśnej, zatwierdzonym uchwałą nr XX/166/2008 Rady 

Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2008 r. działka jest oznaczona symbolem „U/
MN” i stanowi teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej. Dopuszcza się 

prawo do budowy jednego budynku mieszkalnego. Na działce zlokalizowany 
jest budynek użytkowy mogący pełnić różne funkcje usługowe o powierzchni 
użytkowej 271,97 m2 oraz kompleks garaży o powierzchni użytkowej 133,75 
m2. Budynki są jednokondygnacyjne. Teren częściowo ogrodzony opłotowa-
niem z siatki drucianej. Nieruchomość położona jest w pobliżu drogi krajowej 

nr 11. Sąsiaduje z zabudową mieszkaniową i gruntami przeznaczonymi pod 
taką zabudowę. Działka wyposażona w energię elektryczną, wodociągową i 

kanalizacyjną. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowej. Dojazd drogą 
asfaltową.

Poprzednie przetargi zostały przeprowadzone w dniach 11.03.2010 r. (I prze-
targ) oraz 15.07.2010 r. (II przetarg) i zakończyły się wynikami negatywnymi.
Nieruchomość można oglądać w dniach 6 i 13 października 2010 r. od 1000 do 
1300 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Urzędem Gminy w Budzyniu 

pod numerem 67 2843 370 w. 28
 Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 2252/2 wynosi 195.000,00 
złotych netto (słownie: stodziewięćdziesiątpięćtysięcyzłotych 00/100 netto)
Wadium – 19.500,00 złotych (słownie: dziewiętnaścietysięcypięćsetzłotych 

00/100)
Do ceny sprzedaży nieruchomości (działki zabudowanej) uzyskanej w wyniku 

przetargu będzie doliczony 22% podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi.

Przetarg  odbędzie się w dniu  29 października 2010 r. o godz. 10.00 w Urzę-
dzie Gminy w Budzyniu przy ul. Lipowej nr 6, pokój nr 1.    

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, które wpłacą  
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 25 października 2010 r. z dopiskiem „prze-

targ na działkę nr ...”.
Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jej 

wpływ na konto Gminy Budzyń w podanym wyżej terminie.

Nabywca ponosi dodatkowo koszty notarialne łącznie z opłatami sądowymi, 
których wysokość określi notariusz.

Przyszły nabywca jest także zobowiązany uiścić dodatkowe koszty 
sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości – działki, pomiarów 

geodezyjnych – łącznie z należnym podatkiem VAT.

Należność za nabycie nieruchomości ustalona w drodze licytacji podlega 
zapłacie w całości gotówką najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy nota-

rialnej. Nie ma możliwości rozłożenia ceny  na raty roczne. 

Każdy uczestnik przetargu, przed jego rozpoczęciem, jest zobowiązany 
zapoznać się z regulaminem i warunkami przetargu składając do akt stosowne 

oświadczenie. Ponadto każdy uczestnik przetargu, przed jego rozpoczęciem jest 
zobowiązany złożyć do akt oświadczenie, iż dokładnie zapoznał się ze stanem 
faktycznym nieruchomości oraz warunkami zabudowy działki wynikających 

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży i 
warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Budzyniu 
(pokój nr 7) lub telefonicznie 67 2843 –201 wew. 28, jak również na stronie 

internetowej www.budzyn.pl 

WÓJT GMINY BUDZYŃ
   /-/ Marcin Sokołowski

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Budzyń ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprze-

daż prawa własności nieruchomości niezabudowanej.

Przedmiotem przetargu jest:
1. Działka nr 2249/9 o pow. 1.256 m2 położona w Budzyniu przy ul. Leśnej. Nie-
ruchomość stanowi własność Gminy Budzyń i zapisana jest w księdze wieczystej 
KW Nr 52240 prowadzonej przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w 

Wągrowcu. 
Powyższa nieruchomość wolna jest od obciążeń.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Budzyń, 
rejon ulicy Leśnej, zatwierdzonym uchwałą nr XX/166/2008 Rady Gminy Budzyń z 
dnia 29 grudnia 2008 r. nieruchomość jest oznaczona symbolem „2MN” i stanowi 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem budowy 
budynku gospodarczo-garażowego lub gospodarczego. Nieruchomość położona 

jest w pobliżu drogi krajowej nr 11. Sąsiaduje z zabudową mieszkaniową i gruntami 
przeznaczonymi pod taką zabudowę. Działka ma możliwość przyłączenia do sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej, energii elektrycznej oraz sieci gazowej. Ma korzystny 
kształt i znajduje się w sąsiedztwie kompleksów leśnych, zabudowy mieszkaniowej 
i gruntami przeznaczonymi pod taką zabudowę, jak również z działką zabudowaną 

budynkiem użytkowym i kompleksem garaży.

Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 2249/9 wynosi 57.000,00 złotych 
netto (słownie: pięćdziesiątsiedemtysięcyzłotych 00/100 netto)

Wadium – 5.700,00 złotych (słownie: pięćtysięcysiedemsetzłotych 00/100)
Do ceny sprzedaży nieruchomości (działki) uzyskanej w wyniku przetargu będzie 
doliczony 22% podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Przetarg  odbędzie się w dniu 22 października 2010 r. o godz. 10.00 w Urzędzie 

Gminy   w Budzyniu przy ul. Lipowej nr 1, pokój nr 1.    

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa 
powołana przez Wójta Gminy Budzyń. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby 

wchodzące w skład komisji oraz osoby bliskie tym osobom.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, które wpłacą  

wadium w podanej wysokości w gotówce na konto Gminy BUDZYŃ Nr 268945 
0002 2600 0101 2000 0070 Banku Spółdzielczego Chodzież Oddział w Budzyniu 
najpóźniej do  dnia 18 października 2010 r. z dopiskiem „przetarg na działkę nr 

...”.
Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jej wpływ 

na konto Gminy Budzyń w podanym wyżej terminie.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej 
dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium. W przypadku gdy uczestnikiem 
przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika 

powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz 
odpowiednie pełnomocnictwo.   

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia danej nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu 
zostanie zwrócone po zamknięcia przetargu lub jego odwołaniu, nie później niż 

przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od 

zawarcia umowy notarialnej.
Nabywca ponosi dodatkowo koszty notarialne łącznie z opłatami sądowymi, których 

wysokość określi notariusz.
Przyszły nabywca jest także zobowiązany uiścić dodatkowe koszty sporządzenia 

operatów szacunkowych nieruchomości – działek, pomiarów geodezyjnych – łącznie 
z należnym podatkiem VAT. 

Należność za nabycie nieruchomości ustalona w drodze licytacji podlega zapłacie 
w całości gotówką najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej. Nie ma 

możliwości rozłożenia ceny  na raty roczne. 
Każdy uczestnik przetargu, przed jego rozpoczęciem, jest zobowiązany zapoznać 

się z regulaminem i warunkami przetargu składając do akt stosowne oświadczenie. 
Ponadto każdy uczestnik przetargu, przed jego rozpoczęciem jest zobowiązany zło-

żyć do akt oświadczenie, iż dokładnie zapoznał się z warunkami zabudowy działki 
wynikającymi  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży i warun-

kach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Budzyniu (pokój nr 
7) lub telefonicznie (067) 2843 – 370 wew. 28, jak również na stronie internetowej 

www.budzyn.pl 
   WÓJT GMINY BUDZYŃ
  /-/ Marcin Sokołowski
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Gimnazjum Publiczne w Budzyniu

Uroczyste pasowanie
Sobota, 18 września okazała się 
dniem wyjątkowym. Przyjęli-
śmy bowiem koleżanki i kole-
gów z klas pierwszych w szeregi 
gimnazjalnej braci.
Po życzeniach wytrwałości w na-
uce, sukcesów oraz nawiązywa-
nia prawdziwych przyjaźni, skie-
rowanych przez reprezentantów 
Samorządu Szkolnego, odbyło się 
uroczyste ślubowanie. 
Uczniowie ślubowali: 
dbać o honor i tradycje 
naszego gimnazjum, 
szanować i wzorować 
się odwagą naszych 
patronów w dążeniu do 
wolności i niepodległo-
ści ojczyzny, rzetelnie 
wypełniać uczniowskie 
obowiązki i nieustannie 
pracować nad wzboga-
caniem swej wiedzy.

Następnie pani Dyrektor dokona-
ła symbolicznego pasowania na 
ucznia Gimnazjum. Aby ucznio-
wie klas pierwszych mile wspo-
minali ten dzień obdarowano ich 
słodyczami. 
Na koniec uroczystości zostały 
wykonane pamiątkowe zdjęcia z 
wychowawcami poszczególnych 
klas.                              Adrian K.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu informuje,  że realizuje 
projekt systemowy „Czas na zmiany” współfinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

O PROJEKCIE:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu w okresie od 01.06.2010r. 
do 31.12.2010r. realizuje projekt systemowy pod nazwą „Czas na zmiany”, w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Inte-
gracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Fundu-
szu Społecznego.
UZASADNIENIE PROJEKTU:
Zjawisko bezrobocia, w tym głównie bezrobocia kobiet, należy do jednych z 
najważniejszych problemów społecznych. Na terenie Gminy Budzyń zaobser-
wowano wzrost liczby bezrobotnych  i biernych zawodowo kobiet. Na podsta-
wie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych ustalono też, że bezrobocie 
i bierność zawodowa przyczyniają się do głębszych zmian społecznych, często 
negatywnych: niskiej aktywności zawodowej, niskich kalifikacji i umiejętności, 
izolacji i marginalizacji społecznej. Osoby takie potrzebują kompleksowej po-
mocy i wsparcia. Udział w projekcie Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu  
zapewni bezrobotnym i biernym zawodowo kobietom wielopłaszczyznowe od-
działywanie oparte na profesjonalnych modułach szkoleniowych i  pracy socjal-
nej, co umożliwi im powrót na rynek pracy, wzmocni ich umiejętności, wyposaży 
w nowe doświadczenia zawodowe.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
01.06.2010r.  -  31.12.2010r.
CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Zapewnienie równego dostępu na rynek pracy osobom wykluczonym lub zagro-
żonym wykluczeniem społecznym  oraz odpowiednie przygotowanie tych osób 
do powrotu do zatrudnienia.
CELE SZCZEGÓŁOWE
Pobudzenie aktywności zawodowej kobiet długotrwale bezrobotnych  lub bier-
nych zawodowo.
Umożliwienie zdobycia beneficjentom ostatecznym nowych umiejętności zawo-
dowych, oraz  kompleksowe wzmocnienie psychologiczne i zawodowe.
GRUPA DOCELOWA – ODBIORCY PROJEKTU
Projekt adresowany jest do 10 kobiet, zamieszkujących na terenie Gminy Bu-
dzyń, będących osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo w wieku aktyw-
ności zawodowej i korzystającymi z pomocy tut. Ośrodka.
DZIAŁANIA
Działania podejmowane w projekcie mają charakter kompleksowy przy zasto-
sowaniu trzech instrumentów aktywnej integracji, tj społecznej, edukacyjnej i 
zawodowej.
Aktywizacja społeczna –indywidualny trening psychologiczno – zawodowy oraz 
wykreowanie wizerunku własnej osoby
Aktywizacja edukacyjna - opiekunka osób starszych i niesamodzielnych oraz 
dzieci i kucharz małej gastronomii.
Aktywizacja zawodowa –  trening psychologiczno – aktywizująco - doradczy z 
warsztatami aktywizacji zawodowej.
Dodatkowym wsparciem będzie prowadzenie pracy socjalnej poprzez pomoc 
finansową, zawarcie kontraktów socjalnych, opieka osób zarządzających i kie-
rujących projektem.
REZULTATY PROJEKTU
Twarde: uaktywnienie 10 kobiet poprzez zawarcie 10 kontraktów socjalnych, 
przeszkolenie zawodowe, społeczne i edukacyjne 
Miękkie: odbudowa  lub zdobycie następujących umiejętności społecznych i za-
wodowych: integracja i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym
zmiana i podwyższenie umiejętności praktycznych, wyższa samoocena
 wzrost motywacji, wzmocnienie predyspozycji osobistych, wyznaczenie no-
wych celów życiowych
DANE ORGANIZATORA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu, ul. Lipowa 1, 64-840 Bu-
dzyń, pokój 1, 2 i 5.   
tel: 67 2844 013, 67 2844 058, 67 2844 059, e-mail: ops@budzyn.pl 
ZESPÓŁ PROJEKTU
Zarządzanie projektem -  Magdalena Gokiert-Kabat
Pracownik administracyjno - biurowy projektu - Agata Jankowska
Pracownik socjalny projektu - Anna Łasecka
Księgowa projektu – Krystyna Rakoczy

Szkoła Podstawowa  w Budzyniu 

Sprzątanie świata
18 września 2010 w Budzyniu ru-
szyła kolejna kampania „Sprzą-
tanie Świata – Polska 2010”. Tym 
razem kampanii przyświecało ha-
sło przewodnie: Chrońmy bioróż-
norodność – segregujmy odpady! 
Segregacja odpadów, a zaraz po 
niej ich recykling doprowadza do 
zachowania nieodnawialnych za-
sobów Ziemi, a od ich obecności z 
kolei zależy przetrwanie gatunków. 
Dzięki sortowaniu śmieci oszczę-
dzamy drzewa i lasy poprzez po-
wtórne wykorzystanie makulatury 
albo doprowadzamy do mniejszego 
zużycia ropy naftowej, pod-
dając recyklingowi zebrany 
plastik. Pamiętajmy, że naj-
prostszym sposobem ochrony 
zagrożonych gatunków są 
nasze codzienne, świadome 
decyzje. Segregując odpady, 
oszczędzając wodę i energię, 
zastępując samochód komuni-
kacją publiczną lub rowerem 
chronimy zarówno przyrodę 
w całej jej złożoności, jak i nas 
samych! Uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza 
Kotarbińskiego już po raz 

siedemnasty uczestniczą w akcji 
„Sprzątania Świata”. Klasy IV wy-
szły w teren i uprzątnęły teren leśny 
Olszynki, na którym znajduje się 
stary cmentarz ewangelicki, klasa 
IIIc zbierała śmieci na ulicach Bu-
dzynia. Na lekcjach zrealizowano 
tematy związane z hasłem prze-
wodnim. Dyrektor Szkoły Stani-
sław Krumplewski poinformował 
,że w akcji sprzątanie świata szkoła  
uczestniczy  od 1995r.  Ponieważ 
sprawy związane z ekologią i ochro-
ną środowiska  są bardzo ważne.
                                                                                Szkolniak
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Nowa, większa oferta renomowanych 
firm polskich i zagranicznych. 

Mamy dobre ceny, np. żakardy: 
- od 6,40 zł/wys. 150 cm
- od 10,40 zł/ wys. 250 cm
Sprawdź już dziś!

Projektujemy i szyjemy firanki, zasłony 
i szale. 

Budzyń, ul Rynkowa 14
tel. 507 121 816

Nowość! Dekoringi w różnych kolorach oraz rolety rzymskie. 
Serdecznie zapraszamy!

Budzyńscy kibice piłkarskiej 
drużyny ,,Lech” Poznań włą-
czyli się w akcję przekazywa-
nia kamizelek odblaskowych 
przedszkolakom. Pomysłodaw-
cą tej akcji jest Stowarzyszenie 
,,Wiara Lecha”. 
W ubiegłym tygodniu kibice 
Lecha z Budzynia odwiedzili 
przedszkolaków z Przedszkola 
Samorządowego w Budzyniu z 
prezentami. Na żółtych, odbla-
skowych kamizelkach, widnieje 
napis ,,Przez Życie z wiarą w Le-
cha”. W przedszkolu w Budzyniu 
dzieci na wizytę gości przygoto-
wały krótki program artystyczny 
podczas którego śpiewały i tań-
czyły.
Po występach nadszedł najważ-
niejszy moment, czyli wręczenie 

kamizelek. Zarówno przedstawi-
ciele kibiców, jak i panie wycho-
wawczynie podkreślały, jak waż-
ne jest, by kamizelki zakładać, 
bo pozwalają one być bardziej 
widocznymi na drodze. 
W sumie do przedszkolaków z 
gminy Budzyń trafiło 210 kami-
zelek.
,,Lech” w Budzyniu ma około 20 
wiernych kibiców, którzy starają 
się nie opuszczać żadnego meczu. 
Umawiają się i wspólnie jeżdżą 
na rozgrywki do Poznania lub na 
mecze rozgrywane po za stolicą 
Wielkopolski.
Rozdawanie kamizelek to nie 
pierwsza akcja budzyńskich kibi-
ców. W grudniu ubiegłego roku na 
miejscowym cmentarzu czyścili 
groby i pomniki powstańców.

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu

Kamizelki w Budzyniu

W ramach powiatowego progra-
mu wspierania edukacji uzdolnio-
nych uczniów szkół, dla których 
organem prowadzącym jest po-
wiat chodzieski, Gracjan Przyby-
szewski, uczeń klasy maturalnej 
o profilu matematyczno – fizycz-
nym Liceum Ogólnokształcącego 
im. Świętej Barbary w Chodzieży, 

Stypendium Starosty
za wybitne osiągnięcia w nauce 
otrzymał  stypendium ufundowa-
ne przez Starostę Powiatu Cho-
dzieskiego. Gracjan jest jedynym 
uczniem z Budzynia który został 
uhonorowany tym stypendium. 
Średnia ocen Gracjana w ubegłym 
roku szkolnym wyniosła 5,07. 
 

Mieszkańcy wsi Brzekiniec wraz z 
sołtysem składają podziękowania 
panu Tadeuszowi Lazarkowi za od-
nowienie figury Matki Bożej Różań-
cowej usytuowanej przy drodze do 
Brzekińca. Osobne podziękowania 
dla  p. Andrzeja Mąki i jego pomoc-
ników za duży wkład pracy i staran-
ność, jaką się wykazali w czasie prac 
renowacyjnych.  

Odnowiona figura

W dniach od 1 września do 31 
października 2010 r. na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej zosta-
nie przeprowadzony powszech-
ny spis rolny, według stanu na 
dzień 30 czerwca 2010 r., godz. 
24.00. Pracami spisowymi kie-
ruje Prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego przy pomocy 
Centralnego Biura Spisowego 
działającego w GUS. Lokalnie 
prace spisowe prowadzone są 
przez wojewódzkie (z siedzibą 
w każdym wojewódzkim urzę-
dzie statystycznym) i gminne 
biura spisowe (z siedzibą w każ-
dym urzędzie gminy).
Spis powszechny rozpoczął się 
obchodem przedspisowym re-
alizowanym przez rachmistrzów 
spisowych. Dane w gospodar-
stwach rolnych rachmistrzowie 
będą zbierać w drodze wywiadu 
bezpośredniego od 8 września 
do 31 października 2010 r. przy 
wykorzystaniu przenośnych urzą-
dzeń elektronicznych wyposażo-
nych w aplikacje niezbędne do 
przeprowadzenia obchodu i spisu.
Rachmistrz spisowy jest osobą 
przeszkoloną z zakresu tematyki 

Powszechny spis rolny
spisu rolnego jak i obsługi po-
wierzonego urządzenia. W swo-
jej pracy posługuje się umiesz-
czonym na widocznym miejscu 
identyfikatorem zawierającym 
jego zdjęcie, imię i nazwisko oraz 
pieczęć urzędu statystycznego, a 
także pieczątkę imienną i podpis 
dyrektora urzędu statystycznego, 
który wydał identyfikator.
Tożsamość rachmistrza spiso-
wego i jego uprawnienia można 
potwierdzić w gminnym biurze 
spisowym oraz w wojewódzkim 
biurze spisowym, tam też moż-
na zgłosić uwagi dotyczące jego 
pracy.
Na terenie naszej gminy powoła-
nych zostało 3 rachmistrzów. Są 
to: Agnieszka Jezierska, Honorata 
Struzik, Emilia Szafran, 
Zachęcamy osoby objęte spisem 
do dokonania samospisu poprzez 
internet (więcej informacji tutaj).
Więcej informacji dotyczących 
spisu można uzyskać pod nume-
rem telefonu: 800 800 800, 22 44 
44 777. 
Numery telefonów osób pełnią-
cych dyżur w naszym Urzędzie:
508 219 839, 606 513 794. 
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Jesienna zabawa
W piątek, 10 września 2010r 
Przedszkole Samorządowe w 
Wyszynach gościło miłych gości. 
Odwiedzili nas kibice „Lecha” 
Poznań, panowie Leszek Geisler 
i Michał Jankowski. Przywieźli 
dla dzieci kamizelki odblasko-
we, które mają pomóc w zacho-
wać dzieciom bezpieczeństwo 
na drodze. Pomysł akcji zrodził 
sie w Stowarzyszeniu ”Wiara 
Lecha”, a budzyńcy kibice chęt-
nie do akcji przystąpili. Dzieci 

Przedszkole Samorządowe w Wyszynach

... i w Wyszynach

23 września 2010r do przed-
szkola w Wyszynach przyje-
chał zaprzyjaźniony z nami 
policjant, pan Jarosław Gór-
ski. Podczas spotkania ze 
starszakami uczulał dzieci na 
to, aby nie przyjmowały ni-
czego od nieznajomych, nie 
wsiadały do samochodów 
nieznanych osób, nie otwiera-
ły drzwi nieznajomym. Zwra-
cał uwagę również na to, żeby 
zachowywać bezpieczeństwo 
podczas przechodzenia przez 
jezdnię. Podkreślał, że warto 
nosić odblaskowe kamizelki,  dzięki 
którym jest się lepiej widocznym na 
drodze. Dzieci dostały kolorowe na- 

21 września2010r, w 
Przedszkolu Samorzą-
dowym w Wyszynach, 
zorgan izowal i śmy 
rodzinny festyn pod 
nazwą „Jesienna za-
bawa z ziemniakiem.” 
Razem z nami bawiły 
się dzieci z oddziału w 
Prośnie wraz ze swoimi 
rodzicami.  Chcieliśmy 
w ten sposób podkreślić 
znaczenie ziemniaków 
w naszej kuchni, a jednocześnie po-
woli pożegnać się z latem. Rodzice 
razem z dziećmi mieli do wyko-
nania szereg konkurencji z wyko-
rzystaniem ziemniaków. Wszyscy 
świetnie się przy tym bawili. Moż-
na też było wycinać stemple z 
ziemniaków, kolorować obazki, 
na których królował ziemniak. Po 
części sportowej dzieci otrzymały 
medale w kształcie ziemniaka, a 
rodzina okolicznościowy dyplom 

za udział w festynie. Na koniec 
częstowaliśmy się pieczonymi w 
ognisku ziemniakami. Dziękujemy 
w tym miejscu naszym strażakom, 
na których pomoc zawsze może-
my liczyć. Zwieńczeniem naszego 
spotkania z rodzicami był udział 
wszystkich w przedstawieniu pt. 
„Kuba Wiercipięta.” Pełni wrażeń 
rozchodziliśmy się do domów. 

Przemysława Kaczmarczyk

były zachwycone wizytą, po raz 
pierwszy widziały prawdziwych 
kibiców. Goście, jak przystało 
na fanów „Lecha”, mieli na szyi 
szaliki z logo ulubionego klubu. 
Przedszkolaki chętnie włożyły 
kamizelki i od razu w sali zrobi-
ło się jaśniej. W podziękowaniu 
za prezenty dzieci obdarowały 
gości aniołkiem zrobionym przez 
mamę naszych wychowanków, 
panią Marię Sell.

Przemysława Kaczmarczyk

Wizyta policjanta

Ogłoszenia drobne
Spawanie plastików, klejenia i naprawa plandek – Przemysław Chytry, 
Gorzewo 6a/3, telefon 889 296 864

klejki i plakat o bezpieczeństwie. 
Przemysława Kaczmarczyk
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Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu zaprasza na 

KURS 
TAŃCA TOWARZYSKIEGO

Kurs adresowany do wszystkich osób, które chcą nauczyć się tańczyć tańca 
towarzyskiego m.in. latynoamerykańskie, standardowe, dyskotekowe, jak i 
również walc angielski, walc wiedeński, rumba, samba, tango, cha cha cha, 

paso doble, polka, salsa, rock and roll. 
Zajęcia odbywać się będą w każdą sobotę w miesiącu z wyszczególnie-

niem na godz. 
godz. 17.00 – dla dzieci  cena od osoby wynosi 5 zł za godz. (w m-cu 20 zł)
godz. 18.00 – taniec brzucha cena od osoby 10 zł za godz. (w m-cu 40 zł)
godz. 19.00 – taniec towarzyski (pary) cena od osoby 10 zł (w m-cu 40 zł) 

W bardzo upalną niedzielę 11 lip-
ca reprezentacja Gminy Budzyń 
uczestniczyła w XX Międzynaro-
dowym Biegu Po Plaży, w skład 
którego wchodziły Ogólnopolskie 
Biegi Młodzieżowe „Powitanie 
Lata” Jarosławiec 2010. 
Gościem honorowym tych zawo-
dów była znana lekkoatletka wie-
lokrotna mistrzyni olimpijska w 

„Powitanie Lata”
lekkoatletyce pani Irena Szewińska. 
W biegach młodzieżowych uczest-
niczyło ponad 250 zawodników i 
zawodniczek wśród, których starto-
wało 19 naszych reprezentantów. 
W kategorii 1999 r. na dystans 500 
m – trzecie miejsce zajęła Marta 
Majewska. W kategorii 1996 r.  na 
dystansie 1000 m – szóste miejsce 
zajęła Kinga Ciba. Natomiast w ka-

tegorii 1995 r. na dystansie 
2000 m pierwsze miejsce 
zajął Kamil Jędrzejewski a 
czwarte miejsce na tym dy-
stansie zajął Wojciech Bąk. 
W Biegu Głównym na dy-
stansie 1500 m na starcie 
stanęło 527 zawodników 
wśród których 8 zawodni-
ków z Gminy Budzyń. 
Najlepsze 196 miejsce zajął 
Przywarczak Łukasz a 197 
miejsce Chmiel Hubert, 
pozostali uplasowali się w 
drugiej połowie stawki.

W dniach 8 i 15 
sierpnia na bo-
isku sportowym 
w Podstolicach 
odbył się Letni 
Gminny Tur-
niej LZS w Piłce 
Siatkowej Ko-
biet i Mężczyzn.
G o s p o d a r z e m 
Turnieju było 
Koło LZS w Pod-
stolicach. Mecze 
rozgrywane były na dwóch bo-
iskach trawiastych. W Turnieju 
kobiet – I miejsce zajęła drużyna 
z LZS Kąkolewice, II miejsce 
zajęła drużyna z LZS Sokołowo 
Budzyńskie. Drużyna gospodarzy 
LZS Podstolice zajęła III miejsce.
Natomiast w Turnieju Mężczyzn 
I miejsce zajęła drużyna z LZS 

Sokołowo Budzyńskie, II miejsce 
drużyna z LZS Prosna, III miejsce 
LZS Bukowiec, gospodarze zado-
wolili się IV miejscem.
Pogoda i humory dopisywały a 
nad całym Turniejem czuwali: 
sędzia główny – pani Irena Jan-
kowska i przewodniczący Koła 
LZS w Podstolicach Kol. Michał 

Paprocki, którzy 
wspólnie z prze-
w o d n i c z ą c y m 
Rady  Gminnej 
LZS w Budzyniu 
panem Romanem 
Schlabsem wrę-
czyli zwycięzcom 
puchary i dyplo-
my pamiątkowe. 

Graliśmy w siatkówkę

W niedzielę 22 sierpnia ruszyła 
II runda Ligii Gminnej w Piłce 
Nożnej, która rozgrywana była 
na boisku sportowym w Kąko-
lewicach.
Gospodarzem Turnieju było 
Koło LZS Kąkolewice. 
Wyniki rozegranych meczy:
LZS Grabówka 
– LZS Prosna/ Sokołowo    - 2 : 0
LZS Bukowiec/ 
– LZS Podstolice              - 0 : 3
LZS Kąkolewice/
 LZS Ostrówki                - 0 : 0
Drużyna LZS Dziewoklucz – 
pauzowała. 
*    *    *
W sobotę 28 sierpnia na boisku 
sportowym w wsi Grabówka – 
Nówki odbyła się druga finałowa 
kolejka Gminnego Turnieju Piłki 
Nożnej – drużyn 5- osobowych 
rocznik 1994 i młodsi, którego 
gospodarzem było koło LZS Gra-

Ruszyła Liga Gminna
bówka.
Uczestniczyło 5 drużyn, które w 
sportowej walce zajęły miejsca:
I miejsce LZS Sokołowo Budzyń-
skie
II miejsce LZS Bukowiec
III miejsce LZS Prosna
IV miejsce LZS Podstolice
V miesjce LZS Dziewoklucz
Najlepszymi strzelcami zostali: 
Tomek Mścisz z drużyny LZS 
Bukowiec i Paweł Nykaza z dru-
żyny LZS Sokołowo Budzyńskie.
Gościem Turnieju był Wójt Gmi-
ny Budzyń pan Marcin Soko-
łowski, który wręczył drużynom 
puchary, statuetki i dyplomy pa-
miątkowe. 
Turniej zakończono przy wspól-
nym posiłku w miłej i wesołej 
atmosferze. 

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 

Lekarz specjalista chorób oczu
Waldemar Doczekalski

 Leczenie i diagnostyka chorób oczu dzieci i dorosłych
 Soczewki kontaktowe (również astygmatyzm) 
 Konsultacyjne badanie dna oczu (schorzenia ogólne)
 Badanie na komisje lekarskie (ZUS, KRUS, Inwalidzkie)
 Badanie profilaktyczne (zakłady pracy, badania „na broń”)
 Zabiegi okulistyczne (gradówki, kępki żółte, brodawki)

Gabinety w Wągrowcu:
ul. Wodna 19             tel. 067 262 10 28
Al. Jana Pawła II 7    tel. 067 262 53 22

Nagłe zachorowania tel. kom. 602 196 254 

Przyjęcia prywatne oraz w ramach umowy z NFZ 
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Pożegnanie lata

Sportowa zabawa

Kancelaria 
Adwokacka

adwokat

Mariusz Matysiak
Filia : ul. Przemysłowa 16

64-840 Budzyń
Tel. 63-857-656

e-mail: mariuszmat@interia.pl
dyżury: wtorek , środa

od 16.00 do 19.00

11 września 2010 r. na boisku 
w wsi Grabówka – Nówki od-
był się Gminny Turniej Rekre-
acyjno – Sportowy „Pożegnanie 
Lata” Grabówka 2010 r. 
Organizatorem Turnieju byli Wójt 
Gminy Budzyń, Gminne Zrzesze-
nie LZS w Budzyniu i koło LZS 
Grabówka. 
W Turnieju uczestniczyło 121 
zawodniczek i zawodników. Ogó-
łem przeprowadzono 9 konku-
rencji rekreacyjno – sportowych 
(przeciąganie liny, wielobój ro-
dzinny i podnoszenie odważnika, 
wielobój rekreacyjny, sztafeta 
sprawnościowa, skok w dal, skok 
z miejsca, przenoszenie partnera 
oraz wielobój dla władz). 
Najsympatyczniejszą konkuren-
cją był wielobój rodzinny w któ-
rym uczestniczyli: mama, tata i 
dziecko. Nie sposób opisać rado-
ści dzieci które wspólnie z rodzi-
cami uczestniczyły w tej zabawie. 
Najlepszą drużyną w tej konku-
rencji byli: Iwona, Zygmunt i 
Martyna Lenartowicz z LZS 
Ostrówki. 
Do najpopularniejszej kon-
kurencji która pobudza emo-
cje było przeciąganie liny 
gdzie walka trwała do końca 
a zwyciężyła drużyna w skła-
dzie: Witold Piper, Sebastian 
Ratajczak i Zygmunt Lenar-
towicz z LZS Ostrówki. 
W generalnej klasyfikacji po 
świetnej zabawie:
I miejsce zajęła drużyna z 

LZS Prosna -  171 pkt.
II miejsce zajęła drużyna z LZS 
Ostrówki - 165 pkt.
III miejsce zajęła drużyna z LZS 
Grabówka - 156 pkt.
IV miejsce zajęła drużyna z LZS 
Sokołowa Budz. - 134 pkt. 
Zwycięskie drużyny otrzymały 
puchary i dyplomy pamiątkowe, 
natomiast zwycięzcy w poszcze-
gólnych konkurencjach medale 
które wręczał przewodniczący 
koła LZS Grabówka kolega Alek-
sander Lisiecki. 
Na zakończenie przewodniczący 
Gminnego Zrzeszenia LZS w Bu-
dzyniu podziękował wszystkim 
organizatorom, uczestnikom a w 
szczególności sędziom poszcze-
gólnych konkurencji.  
Żegnajcie z sentymentem sympa-
tyczne Nówki mamy nadzieję, że 
przyszłoroczny Turniej odbędzie 
się w nowym miejscu w centrum 
wsi Grabówka. 

R.G.Z. LZS  w Budzyniu 

Podobnie jak w latach ubiegłych, 
26 września 2010 roku na boisku 
sportowym w Kąkolewicach oraz 
przyległych terenach   odbyły się 
kolejne Gminne Mistrzostwa w 
Biegach Przełajowych „Kąkole-
wice 2010”.  
Organizatorami byli: Wójt Gminy 
Budzyń, Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu, Szkoły Podstawowe, 
Gimnazjum i Koło LZS w Kąkole-
wicach. 
Młodzież startowała w 8 kategoriach 
wiekowych na różnych dystansach. 
Rocznik 2000 - na dystansie 600 m 
najlepszymi byli: 
- dziewczęta – Cybulska  Wanessa, 
Górna Kamila, Kasprzyk Roksana; 
- chłopcy – Szak Kamil, Fryska Pa-
weł, Jankowski Kacper. 
Rocznik 1999 - na dystansie 800 m:
- dziewczęta – Majewska Wanessa, 
Prech Weronika, Krawczyk Kinga; 
- chłopcy – Gruszczyński Mikołaj, 
Ciba Arkadiusz, Ślesiński Krystian. 
Rocznik 1998: 
- dziewczęta 800 m – Żegała Pau-
lina, Polowa Wiktoria, Brzezińska 
Mirosława; 
- chłopcy 1000 m – Gruszczyński 
Arkadiusz, Kucharski Przemysław, 
Żegała Bartosz.
Rocznik 1997 r.: 
- dziewczęta 800 m – Odor Danuta, 
Wawrzyniak Klaudia, Bańka Jago-
da;  
- chłopcy 1000 m – Simiński Kac-
per. 
Rocznik 1996:
- dziewczęta 1000 m – Ciba Kinga; 
- chłopcy 1500 m – Wojtecki Kamil, 
Cybulski Oskar. 
Rocznik 1995/94: 
- dziewczęta 1500 m – Piochacz 
Anna, Herman Natalia; 
- chłopcy 2000 m – Bąk Wojciech, 

Biegaliśmy po zdrowie 
Mataczyński Grzegorz, Wierzbiński 
Patryk. 
Rocznik 1993/92: 
- mężczyźni 2000 m – Musiałowski 
Kamil, Przybylski Michał. 
W punktacji zespołowej (drużyno-
wej):
I miejsce zajęli biegacze z Wyszyn 
II miejsce LZS Sokołowo Budzyń-
skie
III miejsce LZS Prosna 
IV Budzyń
V LZS Bukowiec 
VI LSZ Podstolice
VII LZS Kąkolewice 
W klasyfikacji szkół:
I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa 
z Wyszyn
II miejsce zajęła Szkoła Podstawo-
wa z Budzynia 
III miejsce zajęło Gimnazjum z Bu-
dzynia
Puchary, medale i drobne upomin-
ki wręczyli goście: członek Rady 
Powiatu pan Piotr Jankowski, 
przewodniczący Rady Gmin pan 
Bogdan Łasecki oraz sołtys wsi 
Kąkolewice pani Halina Moćko. 
Podsumowania Mistrzostw doko-
nał przewodniczący Rady Gmin-
nej Zrzeszenia LZS w Budzyniu 
pan Roman Schlabs, który po-
dziękował wszystkim kierowni-
kom drużyn,  sędziom, współor-
ganizatorom oraz organizatorom 
Kołu LZS w Kąkolewicach za 
przygotowanie i sprawnie przy-
gotowanie tej imprezy.
Najlepsi w poszczególnych kate-
goriach startować będą w Wielko-
polskich Biegach Przełajowych, 
życzymy im zdobycia dobrych 
miejsc i dużo medali. 

Rada Gminna LZS
w  Budzyniu 
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Bośka-Kop 2010/2011

USC BUDZYŃ
Małżeństwa

Wegner Andrzej i Bartol Małgorzata  10.07.2010
Szejner Paweł i Walczak Agnieszka  10.07.2010
Woźniak Sławomir i Gałycz Agnieszka  10.07.2010
Pietras Łukasz i Sierszuła Daria  07.07.2010
Frąckowiak Karol i Myszkowska Justyna 10.07.2010
Michor Grzegorz i Fifer Karina  10.07.2010
Koźlik Jarosław i Maciejewska Marta  17.07.2010
Bidziński Paweł i Klamek Izabela  24.07.2010
Paczowski Marcin i Wieczorek Magdalena 31.07.2010
Rewers Piotr i Spychalska Agnieszka  07.08.2010
Kryściak Piotr i Przychodna Marta  07.08.2010
Jęśko Marcin i Sobczak Marta  07.08.2010
Koźlakowski Krzysztof i Kapała Agnieszka 07.08.2010
Gracz Łukasz i Kupidura Angelika  07.08.2010
Świerzko Łukasz i Gongorek Paulina  07.08.2010
Walkowski Franciszek i Siwek Bożena  30.07.2010
Nowak Daniel i Kręcidło Monika  14.08.2010
Kozłowski Daniel i Kolasa Marzena  14.08.2010
Lijewski Przemysław i Węglewska Anna 14.08.2010
Wajs Marcin i Wieczorek Weronika  14.08.2010
Wróblewski Bartosz i Rybarczyk Karolina 20.08.2010
Głów Tomasz i Ludowicz Karolina  21.08.2010
Ignaszak Krzysztof i Ostradecka Martyna 28.08.2010
Szafranek Paweł i Dobrowolska Anna  28.08.2010
Korzeniak Piotr i Wawrzyniak Katarzyna 28.08.2010
Michalski Jacek i Mścisz Wioletta  03.09.2010
Śmigielski Wiesław i Wysocka Barbara  06.08.2010
Antczak Tomir i Zarzyczna Monika  28.08.2010
Hahn Michał i Idczak Izabela   11.09.2010
Kaczmarek Krzysztof i Ceranek Milena  11.09.2010
Chutek Adrian i Księżniakiewicz Magdalena 11.09.2010

Urodzenia
Wawrzyniak Daniel, Wyszyny  25.05.2010
Frydrych Oliwier, Budzyń   20.06.2010
Krzyścin Lena, Kąkolewice    25.06.2010
Ludowicz Mikołaj, Prosna   02.07.2010
Czekalska Urszula, Wyszyny   09.07.2010
Herman Amelia, Niewiemko   18.07.2010
Reginia Helena, Ostrówki   22.07.2010
Chojnacka Klaudia, Budzyń   22.07.2010
Stojanowski Jakub, Budzyń   24.07.2010
Adamska Julia, Budzyń   24.07.2010
Budziński Zachariasz, Budzyń  26.07.2010
Budziński Szymon, Budzyń   26.07.2010
Piochacz Szymon, Kąkolewice  24.07.2010
Rozpłochowski Adam, Sokołowo Budzyńskie 30.07.2010
Piekarek Emilia, Budzyń   03.08.2010
Kozłowski Wojciech, Nowe Brzeźno  02.08.2010
Filuk Olga, Podstolice    12.08.2010
Szlecht Wojciech, Budzyń   31.07.2010
Jabłońska Nina, Nowe Brzeźno  11.08.2010
Gołębiowski Krystian, Budzyń  15.08.2010

Zgony
Piasecki Kazimierz, Dziewoklucz - ur.03.03.1931 zgon 09.07.2010
Nowak Krystyna, Budzyń        - ur.22.07.1924 zgon 09.08.2010
Grewling Władysława, Kąkolewice  - ur.28.01.1924 zgon 20.07.2010
Wawrzyniak Krystyna, Budzyń     - ur.06.03.1948 zgon 07.07.2010
Rewers Marian, Prosna        - ur.03.04.1945 zgon 24.07.2010
Wiśniewska Zofia, Budzyń        - ur.03.04.1926 zgon 26.07.2010
Zawisła Czesław, Budzyń        - ur.31.07.1934 zgon 06.08.2010
Stępniak Danuta, Budzyń        - ur.05.01.1959 zgon 07.08.2010
Mataczyński Józef, Budzyń        - ur.11.07.1957 zgon 08.08.2010
Ksycki Paweł, Prosna        - ur.29.03.1956 zgon 08.08.2010
Stefański Henryk, Sokołowo B.    - ur.16.01.1937 zgon 03.08.2010
Bednarz Sławomir, Budzyń        - ur.08.10.1967 zgon 08.08.2010
Bielecki Tadeusz, Sokołowo B.     - ur.27.04.1928 zgon 19.08.2010
Ksycki Wacław, Budzyń        - ur.30.07.1925 zgon 21.08.2010
Manikowski Jan, Sokołowo B.      - ur.19.12.1920 zgon 28.08.2010

5 września 2010 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Budzyniu 
zainaugurowano Mistrzostwa 
Gminy Budzyń „Bośka – Kop” 
2010/2011. Pierwsza rozgrywka 
toczyła się o Puchar Firmy „Pia-
fol”. W Turnieju uczestniczyło 20 
graczy. 
A oto wyniki: 
1. Stanisław Okupniak   - 455 pkt.
2. Ryszard Geisler          - 393 pkt.
3. Rajmund Przybyszewski 
                                       - 385 pkt.
4. Ryszard Rabczak       - 384 pkt.

*    *   *
19 września 2010 r. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Budzy-
niu odbyła się II runda turnieju                    
„Bośka – Kop” o puchar FHUP 
„Mario”.
Wyniki: 
1. Stefan Mulik              - 440 pkt.
2. Zdzisław Kowalski    - 389 pkt.
3. Włodzimierz Olejniczak
                   - 379 pkt.
4. Waldemar Walczak    
- 363 pkt.

Punktacja po II roz-
grywkach:
1. Stanisław Okupniak  
- 818 pkt.
2. Włodzimierz Olej-
niczak - 755 pkt.
3. Ryszard Rabczak       
- 699 pkt.

4. Zdzisław Kowalski    - 686 pkt.
5. Zygmunt Bukowski    - 672 pkt.
6. Mariusz Wiza        - 654 pkt.
7. Jan Adamski          - 653 pkt.
8. Rajmund Przybyszewski 
                                       - 651 pkt.
9. Andrzej Michor          - 642 pkt.
10. Wojciech Wierzbiński 
                                       - 632 pkt.
11. Waldemar Walczak  - 623 pkt.
12. Rajmund Ziała         - 605 pkt.
13. Andrzej Łukaszewski 
                                       - 582 pkt.
14. Wojciech Kaźmierczak  
                                        - 539 pkt.
15. Ryszard Miziołek     - 446 pkt.
16. Stefan Mulik          - 440 pkt.
17. Tadeusz Grill          - 417 pkt.
18. Ryszard Geisler        - 393 pkt.
19. Romuald Fiedorowicz 
                                       - 340 pkt.
20. Anna Geisler           - 278 pkt.
21. Ryszard Fifer         - 253 pkt. 

Gminny Ośrodek Kultury w Bu-
dzyniu serdecznie zaprasza na wy-
stawę fotograficzną pt. „Turcja w 
obiektywie Natalii Głowackiej”. 
Ta wszechstronnie utalentowana 
młoda osoba prócz pasji fotogra-
ficznej wykazuje duże zaintereso-
wanie malarstwem skąd jej uczest-
nictwo w warsztatach plastycznych 
prowadzonych przez panią instruk-

Turcja w obiektywie
tor Annę Zaranek.
Turcja w obiektywie jest powaka-
cyjnym wspomnieniem. To zdjęcia 
nie tylko przepięknej orientalnej 
architektury, ale również przyrody 
ożywionej, co świadczy o dużej 
wrażliwości dziewczynki na pięk-
no, które ją otacza.
Prace Natalii są pięknym przykła-
dem na to, że nie musimy naszych 

dokonań trzymać wy-
łącznie w szufladzie, 
lecz powinny ujrzeć 
światło dzienne czego 
przykładem jest nasza 
wystawa w Budzyń-
skim Ośrodku Kul-
tury, gdzie taki cykl 
fotografii amatorskiej 
rozpoczęła Natalia 
Głowacka. 
Anna Zaranek 
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Czas i godziny pracy „Orlika”

1. Administratorem kom-
pleksu boisk sportowych jest 
Gminny Ośrodek Kultury w 
Budzyniu, ul. Łokietka 31. 
2. Terminy i godziny korzy-
stania z kompleksu boisk 
ustala Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Budzyniu 
w drodze zarządzenia. 
3. Korzystanie z boisk jest 
bezpłatne. 
4. Korzystanie z boisk od-
bywa się tylko zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 
5. Korzystać z kompleksu bo-
isk mogą grupy zorganizowa-
ne oraz osoby indywidualne, 
po wcześniejszym zapozna-
niu się z niniejszym regula-
minem. 
6. Zajęcia dla szkolnych grup 
sportowych odbywają się pod 
nadzorem nauczyciela, opie-
kuna. 
7. Korzystanie z obiektu przez 
osoby niepełnoletnie, w cza-
sie przeznaczonym do ogól-
nego korzystania, odbywa się 
wyłącznie za zgodą rodziców 
lub opiekunów prawnych, na 
ich odpowiedzialność. 
8. Umożliwia się rezerwację 
boiska. Harmonogram rezer-
wacji prowadzi trener – ani-
mator sportu. 
9. Osoby korzystające z bo-
isk obowiązane są do poda-
nia swoich persobnaliów tre-
nerowi – animatrowi sportu, 
celem odnotowania pobytu w 
dzienniku pracy animatora. 
10. Z przyczyn niezależnych 

od administratora oraz na 
czas remontów i koniecznych 
napraw korzystanie z obiektu 
może być ograniczone lub od-
wołane. 
11. Warunkiem korzystania z 
obiektu jest posiadanie stroju 
sportowego i obuwia sporto-
wego typu halowego. 
12. Dopuszcza się korzysta-
nie z obiektu w obuwiu z nie-
wielkimi korkami gumowymi 
lub z tworzywa sztucznego 
wyłącznie o nawierzchni ze 
sztucznej trawy. 
13. Wyposażenie i sprzęt 
sportowy znajdujący się na 
obiekcie należy użytkować 
zgodnie z jego przeznacze-
niem. 
14. Korzystający z obiektu 
ponoszą pełną odpowiedzial-
ność materialną za wyrzą-
dzone szkody oraz zniszczo-
ny sprzęt pokrywając 100 % 
kosztów napraw, odtworzenia 
lub zakupu uszkodzonego 
mienia. 
15. Wypożyczanie i zwrot 
sprzętu sportowego odbywa 
się za potwierdzeniem pobra-
nia/ zwrotu. 
16. W celu zapewnienia bez-
piecznego korzystania z boisk 
zabrania się:
    a) wstępu osobom nietrzeź-
wym; 
    b) używania butów innych 
niż określone w pkt. 11 i 12; 
    c) wprowadzania i użyt-
kowania rowerów, motorowe-
rów, deskorolek, rolek, itp.; 

    d) niszczenia urządzeń 
sportowych i płyty boisk; 
    e) wspinania się na ogro-
dzenia i urządzenia sportowe 
oraz niewłaściwego korzysta-
nia z wyposażenia; 
    f) żucia gumy, palenia ty-
toniu, spożywania alkoholu 
oraz innych środków odurza-
jących; 
   g) śmiecenia, wnoszenia 
opakowań szklanych i meta-
lowych;
    h) zakłócania gier i zajęć; 
    i) zakłócania porządku i 
używania słów wulgarnych; 
    j) wnoszenia materiałów 
pirotechnicznych i otwartego 
ognia; 
    k) przebywania na terenie 
osobom poniżej 15 roku ży-
cia po zmroku, bez dorosłego 
opiekuna; 
    l) przebywania i korzysta-
nia z obiektów poza godzina-
mi otwarcia;
    m) wprowadzania zwierząt; 
    n) korzystania z boisk bez 
zgody trenera – animatora 
sportu. 
17. Trener – animator sportu 
może:
    a) legitymować osoby ko-
rzystające z obiektu;
    b) wyłączyć obiekt w części 
lub w całości z korzystania; 
    c) odwołać wcześniejszą 
rezerwację obiektu; 
    d) nakazać opuszczenie 
obiektu wszystkim korzysta-
jącym; 
    e) pobrać kaucję za wypo-

życzony sprzęt;
    f) pobrać za pokwitowa-
niem środki finansowe za 
zniszczony sprzęt lub mienie; 
    g) skontrolować pod kątem 
bezpieczeństwa osoby wcho-
dzące na teren obiektu; 
    h) nakazać zmianę obuwia 
sportowego i stroju; 
    i) zwrócić uwagę na niekul-
turalne, niezgodne z duchem 
sportowym zachowanie; 
    j) zakazać wstępu na kom-
pleks osobom, które noto-
rycznie zakłócają ład i porzą-
dek, lub których zachowanie 
nie licuje z duchem sportowej 
rywalizacji i kibicowania. 
18. Administrator kompleksu 
nie ponosi odpowiedzialności 
za:
    a) wypadki powstałe w trak-
cie korzystania z obiektu; 
    b) rzeczy osobiste wniesione 
na teren obiektu.
19. Korzystający z obiektu są 
zobowiązani do bezwględne-
go przestrzegania regulaminu, 
przepisów przeciwpożarowych 
i bhp, a także wydanych przez 
trenera – animatora sportu. 

Niestosowanie się do niniejsze-
go regulaminu rozpatrywane 
będzie w drodze postępowania 
karno – administracyjengo, a w 
szczegolnych przypadkach w 
drodze postępowania karnego. 

Przewodniczący 
Rady Gminy 

Bogdan Łasecki   

Regulamin korzystnia z kompleksu 
boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”

4 sierpnia br. zebrała się komisja 
zdrowia, oświaty, spraw socjal-
nych,  sportu i turystyki.  W cza-
sie prac komisji zostały wstępnie 
zaaprobowane zarówno czas, jak 
i godziny udostępniana komplek-
su boisk „Moje boisko – Orlik 
2012”. Zgodnie z tymi ustalenia-
mi obiekt ma być czynny od 1 
marca do 30 listopada każdego 
roku, z wyłączeniem 1 i 2 święta 
Wielkanocy, 1 i 3 maja, w Boże 
Ciało, Święto Zmarłych oraz w 
Święto Niepodległości. Rozkład 
godzin, w czasie których ma 

być dostepny w poszczególnych 
dniach tygodnia:   
Poniedziałek  - nieczynne
wtorek i środa  - 14.00 – 21.00
czwartek i piątek  - 13.00 – 21.00 
sobota   - 11.00 – 21.00
niedziela   - 14.00 – 18.00
Nowoczesny obiekt sportowy 
dostępny jest dla wszystkich 
mieszkańców naszej gminy, tym 
niemniej należy zauważyć, że ko-
rzystać z niego można jedynie w 
ramach ustalonego regualminu, za 
zgodą i pod nadzorem osób odpo-
wiedzialnych.  
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Świeto plonów w gminie Budzyń 

Dożynki Gminno - Wiejskie 2010
W niedzielę 29 sierpnia 2010 
roku w Budzyniu odbyły się 
dożynki Gminno-Wiejskie. Uro-
czystości rozpoczęły się od Mszy 
Św., która została odprawiona w 
kościele p.w. Św. Andrzeja Bo-
boli w Budzyniu. We Mszy Św. 
uczestniczyły delegacje dożyn-
kowe, Wójt Gminy Budzyń p. 
Marcin Sokołowski oraz radni 
Rady Gminy Budzyń. Obchody 
święta plonów swoją obecnością 
zaszczycił Starosta chodzieski p. 
Mirosław Juraszek. 
Następnie z ulicy Wągrowieckiej 
wyruszyła tradycyjna parada ma-
szyn i urządzeń rolniczych. Na 
czele pochodu na koniu jechał p. 
Wojciech Dahlke zdobywca zło-

tego medalu na Młodzieżowej 
Olimpiadzie w Singapurze. Cały 
pochód zamykały motocykle i po-
jazdy z sekcji motocyklowej Sokół 
Budzyń. 
Główne obrzędy dożynkowe od-
były się na stadionie sportowym 
w Budzyniu. W części oficjalnej  
przemawiał m.in. starosta chodzie-
ski Mirosław Juraszek oraz wójt 
gminy Budzyń Marcin Sokołow-
ski. Oto fragment jego przemó-
wienia –  Dożynki to wywodząca 
się z wielowiekowej tradycji uro-
czystość ukończenia zbioru zbóż 
– to święto chleba, święto wszyst-
kich mieszkańców polskiej wsi. 
(...) Kultywując tradycję naszych 
przodków trudno nie zauważyć, że 
w nasza Gmina zmienia swój wize-
runek staje się bardziej nowocze-
sna poprzez realizacje wielu zadań 
inwestycyjnych. W chwili obecnej 

realizujemy budowę kanalizacji 
sanitarnej we wsi Prosna, nieba-
wem rozpocznie się budowa kana-
lizacji sanitarnej we wsi Grabówka 
i Nowa Wieś Wyszyńska oraz bu-
dowa nowej oczyszczalni ścieków 
we wsi Wyszyny. Na ukończeniu 
jest także budowa zespołu boisk 
sportowych „Orlik 2012” i drogi 
łączącej os. Wierzbowe z os. Kwia-
towym w Budzyniu. Zakończona 
została także w ostatnich dniach 
budowa drogi we wsi Bukowiec, 
w trakcie końcowej fazy remontów 
kapitalnych znajdują się świetlice 
wiejskie we wsiach Dziewoklucz i 
Grabówka. Trwa budowa zaplecza 
socjalnego przy boisku sportowym 
we wsi Wyszyny. Trwa także budo-

wa kanalizacji deszczowej na os. 
Zielonym i niebawem rozpocznie 
się budowa drogi osiedlowej. Za 
3 miesiące kończy się 4 letni okres 
kadencji obecnego samorządu. 

Okres ten uważam za udany w 
rozwoju naszej Gminy ponieważ 
zrealizowaliśmy wiele ważnych 
inwestycji. W tym okresie między 
innymi: wybudowaliśmy ponad 
30 km kanalizacji sanitarnej, 6 km 
asfaltowych dróg gminnych, 16 
km wodociągów, wybudowaliśmy 
halę sportową przy Gimnazjum, 
przeprowadziliśmy także termo-
modernizację szkół i przedszkoli. 
Systematycznie prowadzone były 
zakupy samochodów pożarni-
czych dla Jednostek OSP z terenu 
Gminy i wiele wiele innych zadań 
ułatwiających życie naszym miesz-
kańcom i czyniącym naszą gminę 
bardziej atrakcyjną.
Następnie starosta dożynek p. An-
drzej Bedyński oraz ich starościna 
p. Barbara Kozielewska wspólnie 
przekazali tradycyjny chleb upie-
czony z tegorocznych zbóż na ręce 
Wójta Gminy. Wójt Gminy wspól-
nie ze Starostą chodzieskim oraz 

z Starostą i Starościną dożynek 
podzielili chleb wśród wszystkich 
obecnych mieszkańców gminy. Z 
okazji dożynek wręczone medale 
Ministra Rolnictwa za szczególne 
zasługi dla rolnictwa, które otrzy-
mali: Stanisław Borkowski z No-
wego Brzeźna, Krzysztof Lehman 
z Wyszyn,   Małgorzata Piasecka z 
Budzynia oraz Tomasz Grzeczka z 
Brzekińca. W związku z sukcesa-
mi sportowymi Wojciecha Dahlke 
Wójt Gminy wręczył mu kryszta-
łowy puchar.    
Następnie Gminne Zrzeszenie 
LZS wspólnie z Kołami LZS prze-
prowadziło „Dożynkowy Turniej 
Wsi”, a w nim następujące konku-
rencje: jedzenie oscypków na czas,  
jazda na nartach trzyosobowych,  
bieg w worku,  strzelanie piłką do 
bramki od unihokeja. W turnieju 
uczestniczyło 6 drużyn z Kół LZS 
reprezentujących swe wsie – so-
łectwa. 
Turniej wygrała drużyna z Gra-
bówka, drugie miejsce zajęła dru-
żyna z Podstolic, trzecie miejsce 
zajęła drużyna z Prosny. Za nimi 
uplasowały się kolejno: Ostrówki, 
Dziewoklucz oraz Sokołowo Bu-
dzyńskie. Zwycięskim drużynom 
puchary i dyplomy pamiątkowe 
wręczali wójt gminy Budzyń  Mar-
cin Sokołowski oraz starostowie 
dożynek. 
Po sportowych emocjach przy-
szedł czas na występy artystycz-
ne. Gwiazdą wieczoru była Ur-
szula Chojan & Country Show 
Band. Całość uroczystości do-
żynkowych zakończyła zabawa 
ludowa.


