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Rocznica wybuchu II Wojny Światowej  

To już 72. rocznica

W dniu 1 września 2011 r. obchodziliśmy 72. rocznicę wybuchu II Wojny 
Światowej. W kościele p.w. Św. Barbary w Budzyniu odprawiono uro-
czystą Mszę świętą. Po niej korowód z orkiestrą dętą, pocztami sztanda-
rowymi oraz przedstawicielami władz samorządowych, szkół i organiza-
cji społecznych udał się pod pomnik Pamięci Narodowej, gdzie złożono 
wiązanki. Delegacje szkół złożyły wiązanki na budzyńskim cmentarzu na 
grobie pomordowanych przez hitlerowskie Niemcy.

W dniu 23 września 2011 r. w go-
dzinach porannych na przejeździe 
kolejowym w Budzyniu doszło do 
groźnie wyglądającej kolizji. 
Samochód ciężarowy nie zacho-
wał dostatecznej ostrożności przy 
przejeździe przez tory kolejowe i 
został uderzony przez przejeżdża-
jący pociąg osobowy. Pojazd, który 
nie zdążył opuścić 
przejazdu kolejo-
wego, przewoził 
około 25 ton bla-
chy w rulonach. W 
wyniku uderzenia 
uszkodzeniu uległa 
naczepa oraz ka-
bina elektrowozu. 
Pociągiem podró-
żowało około 90 
osób. Żadna z po-
dróżujących osób 

oraz kierowca samochodu ciężaro-
wego nie odniosła obrażeń. Naczepa 
w tylnej części, w wyniku uderzenia, 
została uszkodzona - uległa skręce-
niu, uszkodzeniu uległa także burta, 
z której wypadło kilka rulonów bla-
chy. Na miejscu pojawiła się policja 
i pogotowie.

W dniu 18 września 2011 roku we wsi Bu-
kowiec otwarto kolejne boisko sportowe  
w Gminie Budzyń.
W uroczystym otwarciu uczestniczyli:  Sta-
rosta Chodzieski – przewodniczący Powia-
towej Rady LZS w Chodzieży Julian Her-
maszczuk, w imieniu Wójta Gminy Budzyń 
Piotr Jankowski, przewodniczący Gminnego 
Zrzeszenia LZS w Budzyniu Roman Schlabs, 
proboszcz parafii Wyszyńskiej ks. Bogdan 
Spychaj, sołtys sołectwa Bukowiec Wacław 
Pasch, właściciel firmy „Agro-Danmis” 

Maciej Gramowski, radni, członkowie LZS 
i mieszkańcy wsi Bukowiec oraz drużyny 
piłkarskie z LZS Podstolice i LZS Ostrówki. 
W czasie uroczystego otwarcia padło wiele 
podziękowań dla władz gminy jak i młodzie-
ży z LZS Bukowiec która w dużym mozole 
przygotowała i pielęgnowała nowe boisko. 
Dużej pomocy udzielił pan Maciej Gramow-
ski który wspierał sprzętem poczynania mło-
dzieży. Ten wspólny wysiłek zaowocował 
pięknym boiskiem sportowym. Po wszyst-
kich wystąpieniach, symbolicznym przecię-
ciu wstęgi, poświęceniu obiektu i pierwszych 
strzałach na bramkę wykonanych przez gości 
na płycie boiska królowali już piłkarze. 
Zostały rozegrane mecze piłki nożnej w ra-
mach Ligii Gminnej.

GZ LZS w Budzyniu 

Kolizja na przejeździe

Bukowiec

Kolejne boisko
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Plan uchwalonyModernizacja 
drogi powiatowej 

Parafia rzymsko-katolicka w Pod-
stolicach jako jedna z nielicznych 
w Wielkopolsce podjęła się re-
montu dwóch budynków kościo-
łów (w Podstolicach i w Podani-
nie), i otrzymała na ten cel środki 
z Unii Europejskiej.   
Obecnie zakończyły się prace zwią-

W lipcu gmina złożyła wniosek do 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
o dofinansownaie kolejnej inwe-
stycji na naszym terenie. 
Chodzi o projekt „Termomoderni-
zacja pięciu budynków użyteczno-
ści publicznej w Gminie Budzyń”. 

W czasie czerwcowej sesji Rada Gminy podjęła uchwałę, która zakoń-
czyła wielomiesięczny proces sporządzania planu przestrzennego zago-
spodarowania w rejonie osiedla Piaski, gdzie w najbliższym czasie ma 
szansę powstać nowe osiedle na ponad 70 działek budowlanych związa-
nych z budownictwem mieszkaniowym. 
Decyzja ta w dużym stopniu zaspokoi aktualne potrzeby mieszkańców 
naszej gminy w zakresie budownictwa mieszakniowego i jest zgodna 
ze studium zagospodarowania przestrzennego Budzynia, w którym za-
łożono rozwój budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulicy Margo-
nińskiej. 

W okresie lata w szybkim, dwu-
miesięcznym terminie zakończo-
na zostala modernizacja drogi 
powiatowej Budzyń – Wyszyny. 
Jest to efekt starań władz na-
szej gminy i powiatu z ubiegłego 
roku,  ponieważ to zadanie in-
westycyjne zostało zgłoszone w 
ramach Narodowego Programu 
Dróg Lokalnych i z rezerwy bu-
dżetowej zostało zakwalifikowa-
ne do dofinansowania. 
W wyniku przetargu ogłoszonego 
przez Powiatowy Zarząd Dróg, 
spośród 3 złożonych wybrana zo-
stała oferta firmy Skanska za kwo-
tę ponad 1,5 miliona złotych. Z 
budżetu gminy na ten cel zostalo 

przeznaczone 335 tysięcy złotych. 
Prace zostały wykonane w szybkim 
tempie (na zdjęciu - droga w trakcie 
remontu) i droga została już odda-
na do użytku. Szczególnie cieszy 
fakt modernizacji wsi Prosna, gdzie 
niezależnie od nowej nawierzchni, 
jaka została położona, wybudowa-
ne zostały chodniki, odwodnienia, 
sygnalizacje przejścia dla pieszych, 
co diametralnie poprawiło bezpie-
czeństwo użytkowników drogi, a 
szczególnie pieszych. W ramach 
tej inwestycji udrożniono i odbudo-
wano rowy przydrożne, zaniedbane 
i w ostatnich latach częściowo za-
orywane przez właścicieli przyle-
głych do drogi pól. 

Pod koniec czerwca został roz-
strzygnięty przetarg na kolejne 
zadanie inwestycyjne zaplano-
wane w tegorocznym budżecie, 
tj. przebudowę systemu grzew-
czego z wykorzystaniem źródeł 
odnawialnych wraz z termomo-
dernizacją budynku Ośrodka 
Zdrowia w Wyszynach. 
Do przetargu stanęło dwóch 
oferentów, spośród nich wybra-
no ofertę firmy Zendach Zenon 
Szczurek z Budzynia na kwotę 
blisko  935 tysięcy złotych. W 
zadaniu tym wybudowana zosta-

Wniosek o dofinansowanie
Wartość zadania to ponad 2 miliony 
złotych. Środki na dofinansowanie 
pochodzą ze źródeł tzw. „Systemu 
Zielonych Inwestycji”. Obecnie 
trwa oczekiwanie na rozpatrzenie 
złożonego wniosku. O decyzji Fun-
duszu w tej sprawie poinformujemy 
naszych czytelników.  

Koniec remontu kościoła
zane z remontem dachu i elewacji 
pierwszego obiektu,  kościoła w 
Podstolicach. Koszt wyniósł ponad 
153 tysiące złotych, w tym z bu-
dżetu gminy wyasygnowano na ten 
cel ok. 38 tysięcy, reszta pieniędzy 
pochodziła z funduszy europejskich 
oraz środków własnych parafii. 

Kolejny przetarg za nami
nie nowoczesna bezobsługowa 
sieć i węzeł cieplny, nowoczesna 
kotłownia, która zasilać będzie 
Ośrodek Zdrowia i Wiejski Dom 
Kultury w Wyszynach. Zosta-
nie także wymieniona stolarka 
drzwiowa i okienna, a także izo-
lacja termiczna całego obiektu. W 
ramach tego zadania wykonany 
zostanie podjazd dla osob niepeł-
nosprawnych. 
Prace związane z wykoaniem 
tego zadania już trwają. 
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W budzyńskim Gimnazjum

Święto Policji
Do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej

Wybory już wkrótce

Budzyń

Wizyta gości z Lippe

W dniu 29 lipca 2011 r. w Gim-
nazjum im. Powstańców Wielko-
polskich w Budzyniu odbyło się 
uroczystość związana ze Świętem 
Policji. 
Uroczystość rozpoczęła się od 
złożenia wiązanek na grobach 
zmarłych policjantów. Złożenia 
wiązanek dokonali Komendant Po-
wiatowy Policji - insp. Artur Szu-
kała, Przewodniczący Rady Gminy 
Budzyń - Bogdan Łasecki, Wójt 
Gminy Budzyń - Marcin Sokołow-
ski oraz Wicestarosta Chodzieski 
- Mirosław Juraszek. Podczas uro-

czystości w gimnazjum, dokonano 
odznaczeń oraz awansu na wyż-
sze stopnie około 30 policjantów 
z terenu powiatu chodzieskiego, 
wręczono także nagrody zarówno 
dla policjantów jak i pracowników 
cywilnych policji.
Święto Policji było także okazją do 
ogłoszenia wyników plebiscytu na 
najpopularniejszego dzielnicowego 
powiatu. Jak się okazało najwięcej 
głosów zebrali sierż. sztab. Krzysz-
tof Wyrwa (rejon Chodzież) i asp. 
Paweł Brychczyński (rejon Bu-
dzyń). 

W dniu 1 września 2011 r. gości-
liśmy delegację z niemieckiego 
powiatu Lippe. Jest to powiat 
zaprzyjaźniony z naszym powia-
tem chodzieskim. 
Delegacja odwiedziła jednostkę 
OSP Budzyń, należącą do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego. Gości interesowały 
procedury, możliwości, jakość 
sprzętu oraz źródła finansowania, 
dzięki którym ten sprzęt został po-
zyskany. Delegaci byli pod dużym 
wrażeniem, jeżeli chodzi o jakość i 
nowoczesność sprzętu jakim dys-
ponuję budzyńska jednostka OSP.

W dniu 9 października odbędą się 
wybory do Sejmu i Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej. Wszyst-
kich mieszkańców naszej gminy 
zachęcamy do wzięcia udziału w 
wyborach.  Lokale wyborcze zo-
staną przygotowane w tradycyj-
nych miejscach. 
Przypomnijmy, że:
- obwód głosowania numer 1 obej-
muje ulice w Budzyniu:  Akacjową, 
Chodzieska, Dębową, Klonową, 
Leona Napiecka, Leśną, Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego, Ogrodo-
wą, osiedla - Cechowe, Słoneczne, 
Wierzbowe, Zielone, a także ko-
lejne ulice: Parkową, Powstańców 
Wielkopolskich, Przemysłową, 
Strażacką, Wielkopolską. Siedziba 
Obwodowej Komisji Wyborczej 
znajduje się  w Szkole Podstawo-
wej im. Tadeusza Kotarbińskiego 
w Budzyniu (os. Wierzbowe 7, tel. 
67 2843-710)
- obwód głosowania numer 2 obej-
muje ulice w Budzyniu: Bugaje, 
Cichą, Czereśniową, Dworcową, 
Gumową, Księdza Struka, Lipo-
wą, Margonińską, os. Kwiatowe, 
os. Piaski, oraz ulice: Rogozińską, 
Rynkową, Sadową, Wągrowiecką, 
Wisniową, Władysława Łokietka, 
Wybudowanie. Siedziba Obwodo-
wej Komisji Wyborczej znajduje 
się w Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu (ul. 
Rogozińska 52, tel. 67 2843-859) 
- obwód głosowania numer 3 obej-
muje wsie: Brzekienic, Dziewo-
klucz, Kąkolewice, Nowe Brzeźno, 
Ostrówki, Podstolice. Siedzibą Ob-
wodowej Komisji Wyborczej jest 
Gminny Ośrodek Kultury w Bu-
dzyniu (ul. Władysława Łokietka 
31, tel. 67 2843-575). Obwód jest 
dostosowany do potrzeb wybor-
ców niepełnosprawnych oraz został 
wyznaczony dla celów głosowania 
korespondencyjnego. 
- obwód głosowania numer 4 obej-
muje wsie: Bukowiec, Nowa Wieś 
Wyszyńska, Popielno, Sokołowo 
Budzyńskie. Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej znajduje się 
w budzynku byłej Szkoły Podsta-
wowej w Sokołowie Budzyńskim 
(Sokołowo Budzyńskie Nr 28, tel. 
67 2843-760)
- obwód głosowania numer 5 
obejmuje wsie: Grabówka, Nie-
wiemko, Prosna, Wyszynki, Wy-

szyny. Siedziba Obwodowej Ko-
misji Wyborczej znajduje się w 
Wiejskim Domu Kultury w Wy-
szynach (Wyszyny Nr 23, tel. 67 
2843-337).    
Ważna informacja - zmieniły się 
godziny głosowania, teraz będzie 
można to zrobić od godziny 7 do 
21. Przypominamy także, że w 
wyborach do Senatu mieszkańcy 
gminy Budzyń głosują na jedne-
go z pięciu kandydatów. To waż-
ne – aby głos był ważny, musimy 
postawić znak X przy wybranym 
kandydacie w kratce z lewej stro-
ny nazwiska. Postawienie znaku 
X w innym miejscu, postawienie  
większej ilości znaków lub odda-
nie karty bez zaznaczenia kandy-
data spowoduje, że oddany głos 
będzie głosem nieważnym. 
W przypadku głosowania na po-
słów wybierać będziemy spośród 
kandydatów, których do wybo-
rów zgłosiło siedem niezależnych 
komitetów wyborczych. Należy 
pamiętać, że kartę do głosowania 
otrzymamy w formie zbroszu-
rowanej (czyli złożonej z kilku 
kartek). W pierwszej kolejności 
wybieramy komitet tej partii, na 
którą zamierzamy głosować, a 
następnie powinniśmy zadecydo-
wać, przy którym z kandydatów 
postawić znak X. I w tym przy-
padku znak ten powinien zna-
leźć się w kratce po lewej stronie 
przy nazwisku. Aby nasz głos był 
ważny, znak X postawić możemy 
tylko przy kandydacie na jednej 
wybranej przez nas liście. Głoso-
wanie na kandydatów z kilku ko-
mitetów lub niewskazanie żadne-
go kandydata spowoduje, że nasz 
głos będzie nieważny. 
Pomimo możliwości, jakie w 
czasie tych wyborów stworzył 
kodeks wyborczy dla osób nie-
pełnosprawnych z orzeczeniem 
oraz dla osób w wieku ponad 75 
lat, czyli możliwość głosowania 
korespondencyjnego, możliwość 
głosowania z użyciem nakładek 
na karty do głosowania sporzą-
dzonych w alfabecie Braillle’a, 
oraz głosowanie za pośrednic-
twem pełnomocnika,nikt z miesz-
kańców Gminy Budzyń nie sko-
rzystał z tej propozycji w terminie 
przewidzianym kalendarzem wy-
borczym. 
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Do użytku została już oddana nowowybudowana droga na osiedlu 
Kwiatowym. W ramach tego zadania położonych zostało 300 metrów 
bieżących nawierzchni asfaltowej, wybudowano nowe chodniki i kana-
lizację deszczową. Wartość inwestycji to 490 tysięcy złotych.  

Zakończyla się kolejna inwestycja 
drogowa na terenie naszej gminy. 
Obejmowała ona odcinek drogi od 
trasy numer 11 w kierunku wybu-
dowań wsi Budzyń. W ramach tego 
zadania położona została nowa na-
wierzchnia asfaltowa na długości 

1 kilometra.  Wartość inwestycji 
to 370 tysięcy złotych. Przy budo-
wie gmina korzystała ze środków 
z funduszy przeznaczonych na 
utwardzanie dróg dojazdowych  do 
gospodarstw rolnych. 

Informacja o jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi w I i II kwartale 2011 r. na 

terenie Gminy Budzyń
Działając w oparciu o art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Wójt Gminy informuje o 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
W pierwszym półroczu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Chodziezy dokonał zbadania 16 prób wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi, które zostały pobrane z wodociagów publicznych w Budzy-
niu, Prośnie, Dziewokluczu i Sokołowie Budzyńskim oraz 1 próby wody 
z wodociągu zakładowego „Agro-Danmis” Gramowscy Spółka Jawna 
w Bukowcu. Woda z wodociągu zakładowego w Bukowcu spełniała 

wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 

61, poz. 417 z późn. zm.).
W wodzie z wodociągów publicznych w Budzyniu, Prośnie, Dziewoklu-

czu i Sokolowie Budzyńskim stwierdzono ponadnormatywny poziom 
manganu i żelaza.

Wójt Gminy Budzyń
/-/ Marcin Sokołowski  

Plony z pól zebrane, nadszedł 
czas świętowania. W sobotę, 20 
sierpnia 2011 r., zorganizowano 
doroczne dożynki w Wyszynach.   
Wszystko rozpoczęło się przed 
Wiejskim Domem Kultury, gdzie 
zebrali się najważniejsi uczest-
nicy imprezy: zaproszeni goście, 
sołtys wsi a także mieszkańcy. 
Następnie barwny korowód do-
żynkowy ruszył wokół Wyszyn. 
Na czele hucznie grała Budzyń-
ska Orkiestra Dęta, tuż za nią 
niesiono przepiękne dożynkowe 
wieńce z okolicznych wsi, a Sta-
rosta i Starościna dzierżyli chleb 
wypieczony z tegorocznych zbio-
rów. Kolorowy orszak dotarł do 
Kościoła, gdzie odprawiono mszę 
świętą w podziękowaniu za te-
goroczne żniwa. Pozostała część 
dożynkowych obrzędów odbyła 
się w wyszyńskim amfiteatrze. Po 
wspólnym odśpiewaniu „Roty” 
nastąpiło przekazanie chleba do-
żynkowego na ręce gospodarza 
– sołtysa wsi Tadeusza Grocho-
walskiego. Gospodarz przywitał 
zebranych gości, przypomniał jak 
ważną rolę spełnia święto plo-
nów w kulturze i historii Polski. 
Następnie Starosta i Starościna 
Dożynek wraz z Sołtysem ponieśli 
chleb między ludzi i dzielili nim na 
znak i życzenie tego, aby go nigdy 
nikomu na stole nie brakowało.  
Część artystyczną tegorocznych 
dożynek otworzył pokaz wschod-
nich sztuk walki - karate przy-
gotowany pod okiem instruktora 
pana Roberta Wleczyka. Młodzież 
prezentowała elementy samoo-
brony a także władanie różnego 
rodzaju bronią tj. nunchaku, kije 
itp. Było to otwarcie imprezy o 
zdecydowanie mocnym kopnięciu 

i bardzo przypadło do gustu 
publiczności. Atrakcją popołudnia 
był także występ zespołu ludowego 
„Stróżewianki” - panie z radością 
przyjęły zaproszenie do Wyszyn i 
w przepięknych strojach zaprezen-
towały nam piosenki z dawnych lat, 
pewnie nie raz śpiewane na polach 
w trakcie zbierania zbóż. 
Na dożynkach nie mogło zabrak-
nąć również kapeli podwórkowej 
„Kombinatorzy” wraz z gawędzia-
rzem  Mieczysławem Górą, która 
zawsze witana jest wielkim aplau-
zem przez publiczność i zamienia 
występ na wspólne biesiadowanie.
Na scenie amfiteatru pojawił się 
również zespół The Sis. W skład 
zespołu wchodzą trzy wokalistki 
Wiejskiego Domu Kultury w 
Wyszynach, które śmiało sięgają 
po znane hity i porażają sceniczną 
energią. 
W przerwach między mu-
zykowaniem uczestnicy do-
żynek mogli wziąć udział w 
bogatej loterii fantowej, przygoto-
wanej przez klub „Iskra” Wyszyny 
i wylosować atrakcyjne nagrody. 
Znalazło się także wiele atrak-
cji dla dzieci: dmuchany zamek, 
trampoliny, stoiska z zabawkami 
i balonami, ulubiona wata cuk-
rowa. Na wszystkich czekał 
ogródek, w którym można było 
posilić się potrawami z grilla. 
Święto plonów zakończyła zabawa 
taneczna, która przy dobrej po-
godzie trwała do późnych godzin 
nocnych. Tegoroczne dożynki są 
już tylko dobrym wspomnieniem 
i miejmy nadzieję, że za rok będą 
równie pomyślne. 

Honorata Struzik
instruktor GOK w Budzyniu

W Wyszynach: „Plon niesiemy, plon...”

Dożynki 2011

Kolejna droga po remoncie

Brzeźno i Brzekiniec

Kanalizacja II etap 
Trwają prace we wsiach Brzezno i Brzekieniec, które obejmują II etap 
inwestycji związanych z budową kanalizacji sanitarnej w tych wsiach. 
Wykonawcą zadania jest firma Pol-Gar z Wągrowca. 

Okiem fotoreportera

Droga na Kwiatowym
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Gimnazjum Publiczne

Nowy samorząd

Festyn we wsi Grabówka

Wielka zabawa
10 września w wsi Grabówka 
przy odrestaurowanej świetlicy 
wiejskiej odbył się Gminny Festyn 
Rekreacyjno-Sportowy. Otwarcia 
Festynu dokonał przewodniczący 
Gminnego Zrzeszenia LZS Ro-
man Schalbs wraz z członkiem 
Rady Powiatu Piotrem Jankow-
skim. Organizatorami Festynu 
byli: Wójt Gminy Budzyń, Gmin-
ne Zrzeszenie LZS w Budzyniu, 
Gminny Ośrodek Kultury w Bu-
dzyniu oraz sołectwo i Koło LZS 
Grabówka. 
Prawo startu w poszczególnych 
konkurencjach mieli mieszkańcy 
wsi i członkowie LZS. Ogółem 
uczestniczyły 4 drużyny, 86 zawod-
niczek i zawodników, a wśród nich 
sołtysi, członkowie rad sołeckich i 
radni. Z zadowoleniem stwierdzić 
należy coraz większy udział dziew-
cząt i kobiet w poszczególnych kon-
kurencjach – brawo panie.
Przeprowadzono 8 konkurencji: 
przeciąganie liny, wielobój rodzin-
ny, sztafetę sprawnościową, podno-
szenie odważnika, skok z miejsca, 
przenoszenie partnera, strzały na 
bramkę oraz wielobój rekreacyjny. 

Najpopularniejszymi konkurencja-
mi były: przeciąganie liny, podno-
szenie odważnika i wielobój rodzin-
ny w którym uczestniczą: mama, 
tata i dziecko, i tutaj wielka radość 
dzieci które wspólnie z rodzicami 
uczestniczą w tej zabawie.
Po obliczeniu punktów klasyfikacja 
wyglądała następująco: 
- I miejsce zajęła drużyna reprezen-
tująca sołectwo i koło LZS Grabów-
ka  (157 pkt.)
- II miejsce zajęła drużyna reprezen-
tująca sołectwo i koło LZS Ostrówki   
(126 pkt.)
- III miejsce drużyna reprezentująca 
sołectwo i koło LZS Prosna (106 
pkt.)
- IV miejsce drużyna reprezentująca 
sołectwo i koło LZS Sokołowo Bu-
dzyńskie (97 pkt.).
Zwycięskie drużyny otrzymały pu-
chary i dyplomy pamiątkowe nato-
miast zwycięscy w poszczególnych 
konkurencjach. Medale wręczali: 
Wójt Gminy Budzyń  Marcin Soko-
łowski, członek Rady Powiatu Piotr 
Jankowski oraz przewodniczący 
Rady Gminy Bogdan Łasecki.  

GZ LZS w Budzyniu

Pod koniec lata, już u schyłku 
sierpnia nad piękne jezioro w 
Kamienicy zawitało Stowarzysze-
nie Plastyków Azyl  prowadzo-
ne przez prezes Janinę Sługoc-
ką - Janusz. Dzięki wieloletniej 
współpracy z Wójtem Marcinem 
Sokołowskim oraz Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Budzyniu  
odbył się kolejny plener artystycz-
ny.
Pogoda, która całe lato płatała nam 
deszczowe figle, tym razem dopisa-
ła wyśmienicie. Warunki pracy oka-
zały się doskonałe  i sprzyjające w 
uwiecznianiu otaczającej przyrody 
na płótnie, niezwykłych świtów nad 
jeziorem, pięknych rusałek, których 
obrazy rodziły się w głowach mala-
rzy...
Swoich sił w rozwijaniu zdolności 
twórczych  spróbowała również in-
struktor Anna Zaranek, która na co 
dzień troskliwie opiekowała się ar-
tystami. Pod kierunkiem pani Janiny 
stworzyła dwa obrazy. Może to do-
bry początek w odkrywaniu nowej 
żyłki artystycznej? Wśród artystów 
znalazła się również budzynianka. 
Maria Jabłońska. Artystka uwiecz-
niła na swoim płótnie  zabytkowy 
już wiatrak. Pani Maria być może 

talent odziedziczyła wraz z góral-
skimi korzeniami? Gościnnie w ple-
nerze wziął również udział Tadeusz 
Małecki, artysta – rzeźbiarz a także 
malarz, człowiek wszechstronnie 
uzdolniony, który dzielił się z po-
zostałymi twórcami nową techniką 
malowania. Dzięki temu każdy miał 
okazję wzbogacić swój warsztat pra-
cy o coś nowego.
Artystów wspierał również budzyń-
ski DDPS, przygotowując dla nich 
smakowite posiłki.  Sztuka nie rodzi 
się na zawołanie, nie można sobie 
jej zaplanować, ale dobrze jest jeśli 
idzie w parze z pracą nad umiejętno-
ściami i świadomością artystyczną. 
Dlatego wszystkim biorącym udział 
w plenerze życzę wytrwałości i nie-
kończącej się inspiracji do tworze-
nia.

Honorata Struzik
instruktor WDK Wyszyny

W plenerze udział wzięli: Janina 
Sługocka – Janusz, Maria Burzyń-
ska, Czesława Dutkiewicz, Danuta 
Gościńska, Hanna Grabowska, 
Krzysztof Kuczer, oraz wspmniany 
Tadeusz Małecki, Ryszard Perzyń-
ski, Maria Walczak, Maria Jabłoń-
ska oraz Anna Zaranek.   

W Kamienicy na pożegnanie lata

Plener artystyczny

16 września 2011r. odbyły się w 
Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu wy-
bory uzupełniajace do Samorządu 
Uczniowskiego. W wyborach star-
towało 14 nowych kandydatów. 
Swe głosy oddało 217 uczniów, w 
tym 12 głosów było nieważnych.

Przewodniczącą Samorządu 
Uczniowskiego została Wiktoria 
Gapińska z klasy IIIb. Funkcję Za-
stępcy pełnić będzie Radosław Gut. 
Skarbnikiem zostaje Julia Grill, a 
Sekretarzem Jakub Skowroński.
Powstały także sekcje: organizacyj-
na (Adrianna Brychczyńska, Alicja 

Kościelna, Weronika Wasil, Wik-
toria Marchlewicz), dekoracyjna 
(Karolina Krüger, Angelika Wiese, 
Karolina Mazur, Weronika Mścisz), 
dziennikarska (Adrian Kempiński, 
Mateusz Hereć, Dominik Ślesiński, 
Marcin Galon, Michał Wojciechow-
ski). Sekcję porządkową tworzą  Mi-
łosz Bondecki, Łukasz Bruszyński, 
Damian Grela, Adam Dzik, Kamil 
Simiński, Gracjan Bielecki, Tomasz 
Mścisz. Opiekunami SU zostały pa-
nie Karolina Biszof, Agnieszka Fifer 
oraz Małgorzata Jeska. 
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Niezwykły borowik
                          z Prosny 

Walczyli o Puchar Premiera Donalda Tuska 

Turniej na Orliku

W ostatnią sobotę wakacji tj. 27 
sierpnia 2011 r. na boisku sporto-
wym w Dziewokluczu odbyły się 
finałowe spotkania drużyn 6-oso-
bowych młodzieży rocznik 1995 i 
młodsi.
Organizatorami turnieju byli: Wójt 
Gminy Budzyń, Gminne Zrzeszenie 
LZS w Budzyniu oraz Koło LZS w 
Dziewokluczu. W finałowych spo-
tkaniach uczestniczyły 4 z 5 drużyn 
które zakwalifikowały się do finału. 
Wyjątkowo pogoda dopisała, atmos-
fera również i w sportowej rywaliza-
cji.

Rozgrywki drużyn 6-osobowych 

Finał rozstrzygnięty

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna 
z LZS Podstolice, drugie drużyna 
gospodarzy – LZS Dziewoklucza, 
trzecie zajęła drużyna LZS Sokoło-
wo Budzyńskie a czwarte drużyna 
kobieco-męska z LZS Prosna. 
Drużyny uczestniczące w finale tur-
nieju otrzymały puchary i dyplomy 
pamiątkowe które wręczali: wójt 
Gminy Budzyń Marcin Sokołowski 
i przewodniczący Gminnego Zrze-
szenia LZS w Budzyniu Roman 
Schlabs.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 

2 września 2011 r. na boisku Or-
lik w Budzyniu odbył się Tur-
niej o Puchar Premiera Donal-
da Tuska w kategorii wiekowej 
chłopcy urodzeni w latach 2000-
2001. W Turnieju wzięły udział 
następujące drużyny: Ajax Am-
sterdam, Orlik Budzyń, Wisła 
Kraków, Kłos Budzyń.  
Zwyciężyła drużyna Orlik Bu-
dzyń, II miejsce zajęła Wisła Kra-
ków, III miejsce Kłos Budzyń i IV 
miejsce Ajax Amsterdam. 
Koszulki dla uczestników Turnie-
ju wręczył Radny Powiatu Cho-
dzieskiego Piotr Jankowski. 
Dzień później, w dniu 3 września 
2011 r., na Orliku w Budzyniu od-
był się Turniej o Puchar Premiera 
Donalda Tuska w kategorii wie-
kowej chłopcy urodzeni w latach 

1998-1999. W Turnieju wzięły 
udział następujące drużyny: FC 
Dziewoklucz, FC Podstolice, Wy-
szyny, SP Budzyń, FC Barcelona.  
Zwyciężyła drużyna SP Budzyń, 
II miejsce zajęła Wyszyny, III 
miejsce FC Barcelona.  
Turnieje zostały rozegrane pod 
opieką animatora sportu Mariusza 
Ajchszteta. 
Koszulki dla wszystkich 
uczestników Turnieju wręczył 
Przewodniczący Gminnego 
Zrzeszenia LZS w Budzyniu 
pan Roman Schlabs. Każdy 
z chłopców miał zapewnioną 
opiekę medyczną i sędziowską 
i dodatkowo napoje. 
Dla pierwszych czterech dru-
żyn wręczono pamiątkowe dy-
plomy. 

Sukces Orlików z Budzynia  w Poznaniu

O Puchar Premiera
26 września 2011 r. w Poznaniu 
odbył się II Turniej Orlika o Pu-
char Premiera Donalda Tuska 
Finał Województwa w kategorii 
wiekowej 1998 - 99.
Brała w nim udział drużyna SP 
Budzyń, która wygrała eliminacje 
gminne. Chłopcy byli przygotowy-
wani przez Romana Ostradeckiego. 
Drużyna z Budzynia zajęła 5 miej-
sce na 20 drużyn z Wielkopolski. To 
wielki sukces tych młodych piłka-
rzy. Wykazali się ogromną chęcią i 
zapałem do gry. 
Skład naszej drużyny: Michał No-
wak, Mikołaj Górzny, Arkadiusz 
Gruszczyński, Michał Simiński, 
Mariusz Cholewiński, Kamil Go-
ściński, Kacper Fifer, Jacek Kra-
wiec, Kacper Grill, Wiktor Moska-
lik.  
Serdeczne gratulacje! 

Alfred Polcyn z Prosny może po-
chwalić się niezwykłym znalezi-
skiem – w niedzielę, 18 września, 
w lesie w okolicach Prosny zna-
lazł pięknego borowika niezwy-
kłej wielkości. Obwód kapelusza 
tego grzyba to 86 centymetrów, 
średnica 29 centymetrów, korzeń 
mierzył 12 centymetrów długości. 
Borowik ważył 0,75 kg.  
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Rozgrywki „Bośka-Kop”

O Puchar „Pizzeria Hit”
21 sierpnia 2011r. zostały wzno-
wione rozgrywki „Bośka-Kop”. 
Pierwszą z nich  był puchar „Piz-
zeria Hit” Jarosława Czerwiń-
skiego.
Zwycięzcą został Tadeusz Grill, dru-
gie miejsce zajął Ryszard Miziołek, 
trzecie Ryszard Fifer, czwarte Woj-
ciech Wierzbiński.  
Druga rozgrywka odbyła się o pu-
char Wsi Kąkolewice „Bośka- Kop 

OGRODY”. Zwycięzcą został Wal-
demar Walczak. Na kolejnych miej-
scach znaleźli się: Wojciech Wierz-
biński, Ryszard Miziołek i Robert 
Simiński.
Następna rozgrywka zostanie roze-
grana 2 października 2011r. w GO-
K-u (Puchar „Rychlik-Transport”). 
Organizatorzy serdecznie zapra-
szają.  

W niedzielę 14 i 31 sierpnia 2011r. 
na boisku sportowym w Podstoli-
cach rozegrano Letni Turniej Pił-
ki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn. 
Organizatorami Turnieju byli: 
Wójt Gminy Budzyń, Gminne 
Zrzeszenie LZS w Budzyniu oraz 
Koło LZS w Podstolicach. 
W Turnieju kobiet 14 sierpnia 
uczestniczyły trzy drużyny repre-
zentujące Koła LZS Kąkolewice, 
Sokołowo Budzyńskie i Prosnę 
natomiast gospodarzom nie udało 
się skompletować drużyny. Sport 
masowy wśród kobiet nie cieszy się 
zbyt dużą popularnością więc każda 
forma tej działalności cieszy. 
Po zaciętej ale sportowej rywalizacji 
pierwsze miejsce zdobyły siatkar-
ki z Koła LZS Kąkolewice, drugie 
siatkarki z Koła LZS Sokołowo Bu-
dzyńskie, a trzecie drużyna z LZS 
Prosna.
W Turnieju Mężczyzn 21 sierpnia 
uczestniczyło pięć drużyn repre-
zentujących Koła LZS Podstolice, 
Kąkolewice, Ostrówki, Sokołowo 
Budzyńskie i Prosna.

Turniej rozegrano systemem każ-
dy z każdym na dwóch boiskach. 
W miłej atmosferze i pięknej po-
godzie w ostatecznej klasyfikacji 
drużyny zajęły: pierwsze miejsce 
zajęła drużyna z LZS Ostrówki, 
drugie drużyna z LZS Sokołowo 
Budzyńskie, trzecie drużyna go-
spodarzy LZS Podstolice, czwarte 
LZS Kąkolewice, piąte LZS Pro-
sna 
Puchary i dyplomy pamiątkowe 
zwycięskim drużynom wręczali: 
przewodniczący Gminnego Zrze-
szenia LZS w Budzyniu Roman 
Schlabs oraz przewodniczący Koła 
LZS w Podstolicach Michał Pa-
procki. 
Spotkamy się ponownie pod siatką 
8 i 9 października na hali sportowej 
w Budzyniu gdzie rozegrane zosta-
ną Mistrzostwa Gminy Budzyń w 
Piłce Siatkowej Mężczyzn i Kobiet 
na które sympatyków tej dyscypli-
ny serdecznie zapraszamy.  

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 

Letni Turniej w Podstolicach

Graliśmy w „siatkę”
W dniu 10 września 2011r. W 
sali gimnastycznej i boisku spor-
towym Szkoły Podstawowej im. 
Tadeusza Kotarbińskiego odbyła 
się I Gminna Paraspartakiada w 
Budzyniu.
Organizatorem tej imprezy był Od-
dział Rejonowy Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Budzyniu. W paraspartakiadzie 
wzięło udział 5 drużyn: z Budzy-
nia, Dziewoklucza, Prosny, Soko-
łowa i Wyszyn. W sumie ponad 100 
uczestników, 97% z nich to osoby z 
orzeczeniem o niepełnosprawności.
Celem tej imprezy sportowej to po-
pularyzacja wśród ludzi III wieku, 
rehabilitacja i podnoszenie spraw-
ności fizycznej, aktywizacja i oży-

Po raz pierwszy w naszej Gminie  

Paraspartakiada
wienie działalności sportowej osób 
niepełnosprawnych oraz integracja 
tego środowiska. 
Zawody odbyły się w 7 konkuren-
cjach indywidualnych dla kobiet i 
mężczyzn, była też 1 konkurencja 
zespołowa dla mężczyzn. Zwycięz-
cy I, II i III miejsc otrzymali dyplo-
my i nagrody, które ufundował Wójt 
Gminy Budzyń.
Dla uczestników tego spotkania 
sportowego seniorzy systemem 
gospodarczym przygotowali sobie 
posiłek i napoje.  Atmosfera spotka-
nia była w pełni sportowa, radosna, 
przeplatana śpiewem i okrzykami 
sportowymi zagrzewającymi za-
wodników do rywalizacji sportowej.

Teresa Janiszewska

Od kilku miesięcy funkcjonuje 
forum internetowe, dostępne dla 
mieszkańców Gminy Budzyń, a tak-
że dla wszystkich, którzy w jakikol-
wiek sposób chcieliby wyrazić swo-
ją opinię na temat naszej gminy. 
Forum służy do zgłaszania różnego 
rodzaju uwag, wymiany poglądów 
dotyczących życia publicznego 
gminy. Jest to także miejsce, gdzie 

Ogłoszenia drobne

Kupię małą kawalerkę w Budzyniu (płacę gotówką), tel.   662-919-148

Forum żyje! można się wypowiedzieć krytycz-
nie, wyrazić swoje niezadowole-
nie czy zaniepokojenie w związku 
z różnymi aspektami życia naszej 
społeczności. Jedynym kryterium 
jest zachowanie zasad dobrego wy-
chowania.Do umieszczania postów 
konieczna jest rejestracja. Jesteśmy 
pewni, że dla tych osób, którym na 
sercu leży dobro naszej społeczno-
ści, nie jest to szczególna przeszko-
da. Zachęcamy do zajrzenia na: 
forum.budzyn.pl



8

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Gminne Mistrzostwa w Biegach Przełajowych  

Biegi w Kąkolewicach
W niedzielę 25 września 2011 r. na 
boisku sportowym i przyległym 
terenie odbyły się IV Gminne 
Mistrzostwa w Biegach Przełajo-
wych. Organizatorami byli: Wójt 
Gminy Budzyń, Gminne Zrzesze-
nie LZS w Budzyniu, Gimnazjum 
w Budzyniu, Szkoły Podstawowe 
i Koło LZS w Kąkolewicach . Ce-
lem Mistrzostw była popularyza-
cja biegów przełajowych. Wyło-
nienie najlepszych którzy będą 
reprezentować Gminę Budzyń i 
Powiat Chodzieski na Mistrzo-
stwach Województwa Wielkopol-
skiego.
Otwarcia Mistrzostw dokonał Sta-
rosta Chodzieski – Przewodniczący 
Powiatowej Rady LZS w Chodzieży 
pan Julian Hermaszczuk wraz z re-
prezentującym Wójta Gminy panem 
Piotrem Jankowskim. 
Ogółem w biegach uczestniczyło 
blisko 80 zawodniczek i zawodni-
ków którzy startowali w 8 katego-
riach wiekowych.
W kategorii dziewcząt:
- rocznik 2001 na dystansie 600 
m I miejsce zajęła Wiktoria Grusz-
czyńska z Sokołowa Budzyńskiego 
przed Agatą Ludowicz z Prosny 
- rocznik 2000 na dystansie 800 m 
I miejsce zajęła Julia Burzyńska z 

Budzynia przed Roksaną Kasprzyk 
z Wyszyn.
- rocznik 1999 na dystansie 800m I 
miejsce zajęła Dagmara Adamska z 
Budzynia przed Kingą Krawczyk z 
Prosny.
- rocznik 1998 na dystansie 800m 
I miejsce zajęła Wiktoria Polowa z 
Prosny przed Pauliną Żegała z Bu-
dzynia. 
- rocznik 1997 na dystansie 1000m 
I miejsce zajęła Danuta Odor z Pro-
sny.
- rocznik 1996/95 na dystansie 
1500m I miejsce zajęła Kinga Ciba 
z Bukowca przed Anną Piochacz z 
Prosny. 
W kategorii chłopcy:
- rocznik 2001 na dystansie 800m I 
miejsce zajął Kanke Mikołaj z Bu-
dzynia przed Kacprem Ślesinskim z 
Sokołowa Budzyńskiego. 
- rocznik 2000 na dystansie 800m I 
miejsce zajął Kamil Szak z Wyszyn 
przed Kacprem Jankowskim z Bu-
dzynia 
- rocznik 1999 na dystansie 1000m 
I miejsce zajął Mikołaj Gruszczyń-
ski z Sokołowa Budzyńskiego przed 
Mateuszem Górznym z Wyszyn.
- rocznik 1996/95 na dystansie 
2000m I miejsce zajął Oskar Cybul-
ski z Prosny przed Rafałem Kraw-

czykiem z Prosny. 
- rocznik 1994/93 na dystansie 
2000m I miejsce zajął Marcin No-
wak z Sokołowa Budzyńskiego 
- rocznik 1992 i starsi na dystansie 
3000m I miejsce zajął Łukasz Przy-
warczak z Budzynia przed Kamilem 
Musiałowskim z Bukowca.
W klasyfikacji drużynowej:
- w kat. szkół:
I miejsce zajęła Szkoła POdstawo-
wa z Wyszyn 
II miejsce zajęła Szkoła Podstawo-
wa z Budzynia
III miejsce zajęło Gimnazjum z Bu-
dzynia
- w kat.  LZS – sołectwa:
I miejsce zajęło sołectwo i Koło 
LZS z Prosny 
II miejsce zajęło sołectwo i Koło 
LZS z Kąkolewic
III miejsce zajęło sołectwo i Koło 

LZS z Sokołowa Budzyńskiego
IV miejsce zajęło sołectwo i Koło 
LZS z Bukowca
Następne miejsca zajęły: Wyszyny i 
Ostrówki.
Wszystkim zwycięzcom indywidu-
alnym i drużynowym puchary, me-
dale i dyplomy pamiątkowe wręcza-
li w imieniu Wójta Gminy pan Piotr 
Jankowski wraz Przewodniczący 
Rady Gminy pan Bogdan Łasecki.
Mistrzostwa zakończył dziękując 
zawodnikom za udział i organizato-
rom za przeprowadzenie zawodów 
Przewodniczący Gminnego Zrze-
szenia LZS w Budzyniu pan Roman 
Schlabs. 
Wszystkim zwycięzcom życzymy 
dalszych zwycięstw w reprezentacji 
Gminy i Powiatu Chodzieskiego. 

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu

Tradycyjnie już pierwszą nie-
dzielę lipca młodzież reprezen-
tująca Gminę Budzyń – człon-
kowie Gminnego Zrzeszenia 
LZS uczestniczyła w XXI Ogól-
nopolskim Biegu Młodzieżowym 
„Powitanie Lata 2011” oraz w 
XXI Międzynarodowym Biegu 
po Plaży w Jarosławcu Gmina 
Postomino. 
Ogółem w XXI Ogólnopolskim 
Biegu Młodzieżowym startowa-
ło ponad 300 zawodników, nasza 
grupa w tym biegu liczyła 15 za-
wodników i zawodniczek którzy 
startowali w swych kategoriach 
wiekowych. Najlepsze miejsca 
zajęli: V miejsce Wiktoria Polowa 
która startowała w kategorii wie-
kowej 1999-98 na dystansie 1000 

m.
W kategorii wiekowej 1997-96 
na dystansie 1000 m dziewcząt 8 
miejsce zajęła Kinga Ciba a na dy-
stansie 2000 chłopców 5 miejsce 
zajął Damian Tupaj i 14 miejsce 
Oskar Cybulski pozostali zajęli 
dalsze miejsca. 
W XXI Międzynarodowym Biegu 
po Plaży na dystansie 15 000 m 
uczestniczyło ogółem 698 zawod-
ników, nasza grupa liczyła 14 za-
wodników i zawodniczek. 
W klasyfikacji Open najlepsze 214 
miejsce zajął Kamil Musiałkowski 
natomiast w swej kategorii wieko-
wej M-16 zajął 19 miejsce z cza-
sem 1;10:54.
Lidia Lisiewicz zajmując 589 
miejsce w ogólnej klasyfikacji w 

swej kategorii wiekowej K-16 za-
jęła 6 miejsce z czasem 1:30:43.
Uczestnicy wyjazdu cały czas byli 
pod baczną opieką swych opieku-
nów którym serdecznie dziękuje-
my jak i również p. Justynie Śliwa 
która w czasie podróży jak i w 
czasie odbywających się biegów 

sprawowała opiekę medyczną nad 
naszymi zawodnikami. 
Pogoda nam dopisała więc mło-
dzież wracała zadowolona i pełna 
wrażeń a zdobyte miejsca zmobili-
zują do dalszych startów. 

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 

Biegi w Jarosławcu  

Na powitanie lata 2011
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Przegląd Kapel Podwórkowych  

Brązowy Wilk z Łobza
Festiwale małe i duże

Studio Piosenki GOK
Wokalistki z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Budzyniu z sukcesami 
brały udział w letnich festiwa-
lach. 
Dziewczęta pod opieką pani Kry-
styny Świniarskiej zawitały do 
Mirosławca, gdzie odbywa się je-
den z ciekawszych  przeglądów 
muzycznych w Polsce o tematyce 
wojskowej  -  III Festiwal  Piosenki 
Żołnierskiej i Patriotycznej.  Orga-
nizatorzy -  12 Komenda Lotniska, 
Stowarzyszenie Rodzina Wojsko-
wa koło nr 2 w Mirosławcu i Ośro-
dek Kultury w Mirosławcu - pragną 
kultywować tradycje piosenki żoł-
nierskiej, jak niegdyś kultywował 
je Festiwal Piosenki Żołnierskiej 
w Kołobrzegu. Z powodzeniem w 
złotej „10” znalazła się Weronika 
Mścisz wykonując utwór Mietka 
Szcześniaka „Nadzieja”. Za ten 
wzruszający utwór Weronika otrzy-
mała nagrodę specjalną Generała 
Wojsk Lotniczych. Aplauz jury 
oraz publiczności wzbudził rów-

nież budzyński tercet „Czerwona 
Róża”, który wykonał autorską pio-
senkę Andrzeja Brzeskiego „Flaga 
Polska”.
Na mapie konkursowej jako ko-
lejny pojawił się zaprzyjaźniony 
Szamocin. W najmłodszej kategorii 
Najwyższe podium zajęła Kamilka 
Górna z piosenką „Drewniane Lal-
ki”, wyróżnieniem może pochwalić 
się również Ola Makara która za-
czyna pukać w „Drzwi do kariery”.
Z Szamocina Studio Piosenki GOK 
udało sie na II Festiwal Piosenki 
Naszych Sąsiadów „Nie ma jak 
pompa” do Międzychodu. Celem 
tego przeglądu  jest przybliżenie 
kultury państw graniczących z 
Polską: Rosji, Ukrainy, Białorusi, 
Litwy, Słowacji, Czech i Niemiec. 
„Brązowa Pompa” zawędrowała 
do Pauliny Mścisz, a Estera Pytel 
otrzymała wyróżnienie za wykona-
nie utworu w języku rosyjskim.

Honorata Struzik
instruktor GOK  Budzyń

Kapela  „Kombinatorzy”  w 
ostatnim czasie nieustannie po-
dróżuje po świecie, na brak zajęć 
muzycy z pewnością nie mogą 
narzekać, za to czas ucieka im nie 
tyle przez palce, co przez struny. 
W sierpniu „Kombinatorzy” zawi-
tali na Międzynarodowym Przeglą-
dzie Kapel Podwórkowych - Łobez 
2011. To już nie pierwszy raz, gdy 
panowie goszczą w tych stronach. 
Tym razem przywieźli ze sobą na-

grodę „Brązowego Wilka”, którą 
przyznała im łobeska publiczność. 
Kapela na przeglądzie grała utwory 
głównie z nowej płyty. Statuetka, 
którą zdobyli  sygnalizuje, że także 
tym razem płyta będzie popularna 
wśród szerokiego grona słuchaczy. 
Powodzenia! Kombinujcie tak da-
lej! 

Honorata Struzik 
instruktor GOK w Budzyniu

3 sierpnia 2011 r. dotarła do Budzynia piesza Pielgrzymka Koszalińsko-
Kołobrzeska. Pielgrzymi wyruszli w drogę po raz 29. W pielgrzymce 
tej uczestniczyło około 750 osób. Jak co roku w Budzyniu pątnicy zo-
stali ugoszczeni obiadem. Pielgrzymka 1 sierpnia wyruszyła z Sank-
tuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu, natomiast na Jasną Górę 
dotarła 13 sierpnia.

Budzyń

Okiem fotoreportera

SPRZEDAM DOM W CENTRUM BUDZYNIA

Tel. kontaktowy 601-186-156

Zarób dodatkowe pieniądze 
(nie musisz mieć 18 lat)

Praca w domu, ilość zgłoszeń ograniczona do 5.

 Zgłoszenia będą przyjmowane przez 2 miesiące

Chemia domowa i kosmetyki
Dzwoń po 17: tel 609 924 456



Organizujemy również imprezy okolicznościowe, 
szkolenia, dziecięce, kinderbale, catering.

Zajmujemy się również kompleksową obsługą 
imprez plenerowych.

Zapewniamy stoły, ławki, parasole, 
grille, roll-bary.

RESTAURACJA & PIZZERIA BARRAKUDA
ul. Łokietka 27, Budzyń

tel. 67 2844 074
czynne: wtorek - niedziela 12 - 22

w poniedziałki - nieczynne

Ponownie otwarta! 
Restauracja Barrakuda
Zapraszamy amatorów dobrej kuchni.

Naszą dewizą jest: 
zawsze świeżo, smacznie i niedrogo.
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URZĄD STANU CYWILNEGO W BUDZYNIU
Małżeństwa

Sobczak Paweł i Grabińska Patrycja  24.06.2011
Kmieciak Krzysztof i Gibas Sylwia  24.06.2011
Szejner Błażej i Graś Natalia   25.06.2011
Ochnicki Sławomir i Nowacka Sylwia  02.07.2011
Waliński Andrzej i Szmiel Ilona  09.07.2011
Kępka Mikołaj i Kaszuba Katarzyna  09.07.2011
Chołota Marcin i Rewers Agnieszka  16.07.2011
Stypa Jan i Sałek Żaneta   16.07.2011
Janc Piotr i Cieślicka Agnieszka  21.07.2011
Krzyżanoski Szymon i Kemnitz Izabela  23.07.2011
Nowacki Mariusz i Szymańska Kamila  23.07.2011
Jankowiak Karol i Michalska Anna  23.07.2011
Łapiński Tomasz i Truszkowska Natalia 30.07.2011
Ajchsztet Krzysztof i Wróblewska Angelika 03.08.2011
Puweł Artur i Świerzko-Momot Żaneta  06.08.2011
Chroł Adam i Przybyszewska Dorota  13.08.2011
Puzik Łukasz i Kaźmierczyk Marzena  13.08.2011
Szal Leszek i Gapińska Sylwia  20.08.2011
Jankowski Robert i Posłuszna Anna  20.08.2011
Cieślik Piotr i Krawczyk Natalia  20.08.2011
Dudziak Radosław i Urban Monika  20.08.2011
Babiarz Dominik i Hankowska Monika  20.08.2011
Hetmanowski Rafał i Marks Irena  20.08.2011
Krzyżanowski Kamil i Uszko Anna  27.08.2011
Padyasek Andrzej i Janicka Patrycja  27.08.2011
Kowalski Grzegorz i Rozpłochowska Maja 27.08.2011
Ciesiółka Piotr i Smoczyk Renata  27.08.2011
Filipiak Mateusz i Szurpit Marta  03.09.2011
Bukowski Marcin i Świderska Paulina  03.09.2011
Michałek Piotr i Musiał Natalia  10.09.2011
Jończy Rafał i Hadyńska Marta  17.09.2011

Urodzenia
Świerkowska Leokadia, Kąkolewice  17.06.2011
Świerkowski Franciszek, Kąkolewice  17.06.2011
Szejner Jaśmina, Budzyń   21.06.2011
Binkowski Piotr, Budzyń   24.06.2011
Nogalski Jakub, Prosna   01.07.2011
Jura Julia, Budzyń    06.07.2011
Simiński Szymon, Budzyń   07.07.2011
Sass Jakub, Ostrówki   10.07.2011
Graczyk Tomasz, Dziewoklucz  09.07.2011
Szostak Paweł, Grabówka   22.07.2011
Koźlik Mateusz, Budzyń   02.08.2011
Górski Filip, Nowe Brzeźno   04.08.2011
Przywarczak-Laska Miłosz, Budzyń  08.08.2011
Nawrocka Oliwia, Brzekiniec   10.08.2011
Gotszling Lena, Ostrówki   11.08.2011
Stachowiak Tatiana, Nowa Wieś Wyszyńska 21.08.2011
Chołota Amelia, Wyszyny   30.08.2011
Wysocki Michał, Budzyń   02.09.2011
Ślęzak Lilianna, Dziewoklucz  04.09.2011
Hoffmann Lilianna, Sokołowo Budzyńskie 06.09.2011
Nowak Zofia, Budzyń   06.09.2011
Kunsztowicz Oriana, Budzyń   12.09.2011
Gołębiowska Zuzanna, Budzyń  14.09.2011
Kowalak Maria, Budzyń   14.09.2011
Kabat Jakub, Wyszyny   15.09.2011
Antkowiak Martyna, Budzyń   16.09.2011
Ziółkowski Maciej, Budzyń   21.09.2011

Zgony
Karczewska Aleksandra, Budzyń    ur.27.01.1979  zgon 30.06.2011
Rusiniak Teresa, Budzyń          ur.11.01.1924  zgon 04.07.2011
Szczęśniak Gertruda, Dziewoklucz ur.01.11.1928  zgon 14.07.2011
Woltmann Błażej, Brzekiniec          ur.20.10.1965  zgon 10.07.2011
Jagieło Czesława, Sokołowo Budzyńskie 
            ur.07.01.1939  zgon 21.07.2011
Ignaczak Stanisław, Brzekiniec       ur.29.04.1929  zgon 06.08.2011
Staniewska Cecylia, Podstolice       ur.23.11.1933  zgon 09.08.2011
Janiszewska Jadwiga, Dziewoklucz    ur.18.10.1922  zgon 13.08.2011
Banach Tomasz, Budzyń          ur.21.07.1948  zgon 14.08.2011
Wierzbińska Weronika, Budzyń      ur.14.01.1932  zgon 17.08.2011
Bartol Maria, Budzyń          ur.03.10.1953  zgon 03.09.2011
Wojciechowski Tobiasz, Grabówka   ur.05.09.1986  zgon 04.09.2011
Kapała Mikołaj, Budzyń          ur.21.03.1989  zgon 09.09.2011
Sawińska Barbara, Prosna          ur.03.11.1939  zgon 11.09.2011
Sawińska Katarzyna, Wyszyny       ur.07.03.1915  zgon 17.09.2011

G
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BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu  
Adres korespondencyjny: ul. Władysława Łokietka 31
64-840 Budzyń, tel. 067 28 43 575, mail: gok@budzyn.pl
Redaktor naczelny: Marek Bocheński
Przygotowanie do druku: Studio Atut
Druk: M-DRUK Wągrowiec 
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ARiMR przyjmuje wnioski  o przyznanie pomocy

Nowe miejsca pracy na wsi
Dyrektor Departamentu Programów 

Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego
na wniosek Lokalnej Grupy Działania 

Stowarzyszenia Dolina Noteci informuje 

o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Dolina Noteci 
z siedzibą w Chodzieży wniosków o przyznanie pomocy w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, 
działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:
1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ra-
mach działania „Odnowa i rozwój wsi” – termin składania wniosków 03. 
10.2011r -  21.10.2011r, limit dostępnych środków  1 616 566 zł, mini-
malne kryterium wyboru operacji : musi otrzymać  ponad 40% punktów. 
2) operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w 
ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, 
tzw. małych projektów termin składania wniosków   03. 10.2011r -  
21.10.2011r, limit dostępnych środków: 489 724,63 zł, minimalne kryte-
rium wyboru operacji:  musi otrzymać  ponad 40% punktów.
3) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 
działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – termin 
składania wniosków  03. 10.2011r -  21.10.2011r., limit dostępnych środ-
ków: 206 000 zł, minimalne kryterium wyboru operacji:  musi otrzymać  
ponad 40% punktów.
4) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 
działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  – termin składa-
nia wniosków 03. 10.2011r -  21.10.2011r., limit dostępnych środków: 
306 000 zł, minimalne kryterium wyboru operacji:  musi otrzymać  ponad 
40% punktów.
Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio 
w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Noteci, ul. Notecka 28, 64 -800 Cho-
dzież, w dniach: 03.10.2011 do 21.10.2011, godz.: 10.00 – 15.00. 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru ope-
racji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o 
przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibie i na stronie internetowej Sto-
warzyszenie Dolina Noteci: www.dolinanoteci.eu a także:
-  na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa (ARiMR): www.arimr.gov.pl, oraz w centrali i oddziale regionalnym 
ARiMR, w przypadku operacji o których mowa w pkt 3 i 4 .
- w siedzibie i na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego: www.prow.umww.pl. 

Dodatkowo informacji udzielają:
Julia Krakowiak 503 006 609

Dominika Koczorowska 697 973 894 

Rolnicy i mikroprzedsiębiorcy 
obywatele z pomysłem na tere-
nach wiejskich mogą składać w 
ARiMR wnioski o przyznanie po-
mocy na tworzenie nowych miejsc 
pracy na wsi. 
Od 26 września do 7 października 
2011 r. Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa przyjmuje 
wnioski o przyznanie pomocy w ra-
mach działania „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”, które finan-
sowane jest ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 - 2013. Na takie wsparcie 
przeznaczono w tegorocznym nabo-
rze ponad 2,5 miliarda zł.
Zasady przyznawania pomocy z 
działania „Tworzenie i rozwój mi-
kroprzedsiębiorstw”, nie zmieniły 
się w porównaniu z tymi obowią-
zującymi w ubiegłym roku. Jest 
ono adresowane do osób lub pod-
miotów gospodarczych, które chcą 
rozpocząć lub rozwinąć działalność 
tworząc mikroprzedsiębiorstwa 
czyli firmy zatrudniające mniej 
niż 10 pracowników, w których  
roczny obrót lub całkowity bilans 
roczny nie przekracza 2 mln euro. 
Co ważne, do otrzymania wsparcia 
kwalifikują się tylko mikroprzedsię-
biorstwa, które chcą działać lub już 
działają na terenach wiejskich lub 
miejsko-wiejskich, z wyłączeniem 
miast powyżej 5 tys. mieszkańców. 
Trzeba pamiętać, że mikroprzedsię-
biorca nie może być ubezpieczony 
w KRUS.  
Równolegle z mikroprzedsiębiorca-
mi o przyznanie pomocy mogą sta-
rać się również rolnicy, ich współ-
małżonkowie i domownicy, którzy 
chcą prowadzić działalność niezwią-
zaną z rolnictwem. Już bowiem od 
27 września Agencja Restruktury-

zacji i Modernizacji Rolnictwa roz-
poczyna przyjmowanie wniosków o 
wsparcie z działania „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolni-
czej”. Na udzielenie takiej pomocy 
w 2011 roku Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa prze-
znaczyła około 365 milionów zło-
tych. Tegoroczny nabór wniosków 
o przyznanie wsparcia z działania 
„Różnicowanie w kierunku działał-
ności nierolniczej” jest specyficzny, 
ponieważ podzielony został na dwa 
etapy. W pierwszym od 27 września 
do 14 października 2011 roku moż-
na składać w Oddziałach Regional-
nych ARiMR wnioski o przyznanie 
pomocy na inwestycje związane z 
wytwarzaniem biogazu rolniczego 
lub energii elektrycznej z biogazu 
rolniczego. Wysokość wsparcia wy-
nosi do 500 tysięcy złotych.  Następ-
nie od 17 października do 4 listopa-
da 2011 roku, również w Oddziałach 
Regionalnych ARiMR, swoje wnio-
ski o pomoc mogą składać wszyscy, 
którzy planują inne inwestycje niż 
związane z wytwarzaniem bioga-
zu lub energii elektrycznej. Kwota 
pomocy przyznanej przez ARiMR 
nie może przekraczać 100 tysięcy 
złotych dla jednego beneficjenta, 
a Agencja może dofinansować do 
50% kosztów inwestycji. 
Dotychczas ARiMR przeprowadziła 
trzy nabory wniosków o przyznanie 
pomocy z działania „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolni-
czej”. Agencja podpisała około 8,8 
tys. umów o dofinansowaniu inwe-
stycji na łączną kwotę 760,6 mln 
złotych, czyli około 55% budżetu 
przeznaczonego na taką pomoc z 
PROW 2007 - 2013.
Więcej informacji: Eugeniusz Ko-
czorowski, tel. 601 711 743

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Poznaniu w Konsorcjum z Wielkopolską Izbą Rol-
niczą i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwino-

wie Oddział w Poznaniu 
zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu pt. „Różnicowanie w kie-
runku działalności nierolniczej”. Szkolenie odbędzie się w dniu 6 
października 2011 w Budzyniu. Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 
10.00. Program szkolenia obejmuje:
- kryteria dostępu i przeznaczenie pomocy
- sporządzanie wniosku
- sporządzanie biznesplanu
Informacji udziela: Eugeniusz Koczorowski 601-711-743

Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego 

oraz 
Polskie Towarzystwo Doradztwa Rolniczego mają 

zaszczyt zaprosić 
na „Szkolenie z zakresu energetyki opartej na odnawialnych źródłach 
energii w Województwie Wielkopolskim” w dniu 5 października 2011 r. 
(środa) o godz. 16.00 w miejscowości Grabówka Sala Wiejska. 
Program szkolenia:
- odnawialne źródła energii – informacje podstawowe: rodzaje OZE, 
przepisy prawne, OZE w Polsce i Europie, systemy wsparcia; 
- biogazownie rolnicze; 
- elektrownie wiatrowe;
- solary, fotowoltaika, pompy ciepła. 
Szkolenie realizowane jest przy wsparciu finansowym Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopolskiego.
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W stronę pochwały natury...

Dożynki Powiatowe
Dożynkowe obyczaje i święto plo-
nów już właściwie za nami. Warto 
jednak wspomnieć o ciekawych 
rzeczach, które towarzyszyły  i 
wzbogacały tegoroczne pożniwne 
biesiadowanie.
Dzięki współpracy mieszkańców 
Budzynia, okolicznych miejsco-
wości z powiatu oraz Gminnego 
Ośrodka Kultury  mieliśmy moż-
liwość podziwiać różnego rodzaju 
stoiska. Wiele z nich było napraw-
dę niezwykłych; choćby stoisko 
Agnieszki Górskiej i Romana 
Chrostowskiego, którzy przyciągali 
do siebie i młodsze i starsze dzieci 
możliwością tworzenia dzbanów, 
wazoników itp. z gliny. Już mrok 
zapadał, a jeszcze kolejka dzieci 
czekała by móc mozolnie stworzyć 
swoją pierwszą rzecz z gliny. Nie-
opodal swoje stoisko miał chyba 
najbardziej uśmiechnięty kowal w 
Polsce - Kazimierz Słodowy z Nie-
tuszkowa. Jego rzeźby i kowalstwo 
artystyczne jest już dobrze znane w 

powiecie chodzieskim. Na stoisku 
nie zabrakło tez budzyńskiej kwia-
ciarki  - Agnieszki Koniecznej, która 
przygotowała przepiękne dekoracje 
z kwiatów.
Ogromnym zainteresowaniem cie-
szyło się stoisko państwa Gawry-
chów z Budzynia. Dożynkowi go-
ście mogli posmakować bułeczek z 
piekarni, a także skosztować chleba 
ze smalcem z polskim budzyńskim 
ogórkiem, które podarowała pani 

Twardowska.
Tuż obok swoje 
przeogromne 
piece chlebowe 
zainstalował pan 
Piotr Batura - 
mistrz chleba z 
Ławisk /k.Wą-
growca. Pach-
nące na cały 
Budzyń bochny 
chleba syn pana 
Piotra - Marcin 
dzielił wśród 

gości smarując ma-
słem czosnkowym. 
To taki piękny 
symbol dzielenie 
chleba, niczym 
początek nowej  
nadziei, ze jutro 
będzie syte, lepsze 
i wśród przyjaciół.. 
O tym ile możemy 
czerpać z natury 
przypomniały nam 

również zielarki. Ile to czasu musi 
minąć zanim zioło dojrzeje i nadaje 
się do zebrania, ususzenia  i zapa-
rzania herbaty. A do herbaty? Naj-
lepiej pasuje naturalny miód - tego 
też nie zabrakło. Na stoisku gościli 

Organizatorzy składają podziękowania dyrekcji oraz wychowaczyni Przed-
szkola Samorządowego w Budzyniu Marii Wierciak za przygotowanie grupy 
tegorocznych sześciolatków do występu w czasie dożynek. A także dzieciom, 
które z ogromną pasją i zaagażowaniem wzięly udział  w występie. 

pszczelarz - p. Czesław Winkel, któ-
ry zachwalał nam różnego rodzaju 
złociste miody jak i pyłki kwiatowe.
Poza tym tradycyjnie już swoje wy-
roby z koziego mleka promowała 
firma „Danmis” z Bukowca. My-
ślę, że tej marki nie trzeba nikomu 
przedstawiać, pewnie każdy z nas 

próbował pysznej fety, czy jogurtów.
Nie zabrakło również plastyków ze 
Stowarzyszenia Azyl, którzy pre-
zentowali swoje prace wykonane 
na plenerze artystycznym w Kamie-
nicy. Towarzyszył im  również pan 
Józef Rzywucki  - rzeźbiarz z Piły, 
tworzący w drewnie.
Tyle atrakcji przyniosły tegoroczne 
dożynki na scenie, a czyż nie warto 
było podróżować w między stoiska-
mi w krainę natury, pracy rąk ludz-
kich? Stoiska zgromadzone dzięki 
instruktor GOK pani Annie Zaranek 
świetnie wkomponowały się w tra-
dycję dożynek.

Honorata Struzik
instruktor WDK


