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Rozpoczęcie roku szkolnego

Pierwszy dzwonek
Obchody 73.rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

Sprzęt dla strażaków
Ochotnicza Straż Pożarna w Sokołowie Budzyńskim

Zakończenie remontu w Nowym Brzeźnie  

Świetlica dla wsi 

1 września 2012 r. obchodziliśmy 73. rocznicę wybuchu II Wojny Świato-
wej. Z tej okazji w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Budzyniu odbyła się 
uroczysta Msza św. z udziałem władz samorządowych, pocztów sztandaro-
wych i przedstawicieli organizacji społecznych. Msza Św. odbyła się przy 
udziale Budzyńskiej Orkiestry Dętej. Po mszy św. delegacje władz samo-
rządowych, kombatantów i miejscowych szkół złożyły wiązanki na budzyń-
skim cmentarzu na grobie pomordowanych przez hitlerowskie Niemcy.

więcej na stronie 6 

„Czas wracać do szkolnych ławek, czas podążać tajemniczymi ścieżkami 
wiedzy. Wspólnie zadbajmy, by wszyscy dotarli do celu i poczuli radość 
z dobrze wykonanego zadania”. Takimi słowami, 3 września 2012 roku 
powitał uczniów na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego Stanisław 
Krumplewski, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kotarbińskiego 
w Budzyniu. W tym roku szkolnym dzwonek zabrzmiał dla 362 uczniów 
Szkoły Podstawowej. Naukę w szkole rozpoczęło 64 pierwszoklasistów.   

Pamięci pomordowanych

więcej na stronie 3
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Wizyta delegacji z partnerskiej gminy

Goście z Ahlerstedt

21. sesja Rady Gminy Budzyń 

Pierwsza po wakacjach
20 września odbyła się kolejna, 
21. sesja Rady Gminy Budzyń, 
było to pierwsze spotkanie rad-
nych po przerwie wakacyjnej. Z 
tego względu sesja była bardzo 
pracowita. 
Na wstępie został omówiony 
przebieg wykonania budżetu za 
pierwsze półrocze 2012 roku, in-
formację w tej sprawie złożył 
Wójt Gminy Budzyń. 
Budżet gminy na 2012 rok zo-
stał uchwalony w dniu 28 grudnia 
2011 roku uchwałą 15/96/2011. 
Wielkość budżetu po stronie do-
chodów została skalkulowana na 
kwotę 25 milionów 720 tysięcy 
691 złotych. W przeciągu pierw-
szego półrocza budżet gminy po 
stronie dochodów wzrósł o 4,23 
proc., to jest o kwotę 1 milion 87 
tysięcy 573 złote, i aktualnie po 
stronie dochodów stanowi kwo-
tę 26 milionów 808 tysięcy 264 
złote. 
Wielkość budżetu po stronie do-
chodu została skalkulowana na 
kwotę 25 milionów 313 tysięcy 
916 złotych, nadwyżka budżeto-
wa wynosiła 406  tysiący 775 zło-
tych. 

W okresie objętym sprawozda-
niem budżet po stronie wydatków 
wzrósł o 7,33 proc., to jest  o kwo-
tę 1 milion 855 tysięcy 634 złote, 
aktualnie budżet po stronie wy-
datków wynosi 27 milionów 169 
tysięcy 550 złotych. Obecny de-
ficyt budżetu stanowi kwotę 361 
tysięcy 286 złotych.  
Dochody zrealizowane na dzień 
30 czerwca 2012 wynosiły 15 mi-
lionów 17 tysięcy 620 złotych 7 
groszy, natomiast wydatki zosta-
ły zrealizowane w wysokości 12 
milionów 929 tysięcy 830 złotych 
85 gr. Różnica między dochodami 
uzyskanymi w pierwszym półro-
czu, a zrealizowanymi wydatkami 
wynosi 2 miliony 87 tysięcy 789 
złotych 22 grosze na plus. 
A więc dochody budżetowe gmi-
ny w pierwszym półroczu zosta-
ły wykonane w 56,2 procenta, a 
wydatki zostały zrealizowane w 
47,59 procenta.  
Informacja o przebiegu realiza-
cji budżetu za pierwsze półro-
cze 2012 roku uzyskała pozytyw-
ną opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej. 
Poza kwestią wykonania budże-

tu Rada Gminy podjęła szereg 
uchwał.  
Między innymi radni podjęli de-
cyzję w sprawie ustalenia jedno-
mandatowych okręgów wybor-
czych. Zgodnie z tą decyzją po-
cząwszy od przyszłych wyborów 
samorządowych 15 radnych do 
Rady Gminy wybierać będziemy 
w okręgach jednomandatowych. 
Radni podjęli także uchwałę w 
sprawie ustalenia obwodów gło-
sowania. Na terenie gminy wy-
znaczonych zostało 5 obwodów 
głosowania, ulokowanych w tych 
samych miejscach, co dotychczas, 
to jest w budynku Szkoły Pod-
stawowej w Budzyniu, budynku 
Gimnazjum Publicznego w Bu-
dzyniu, Domu Kultury w Budzy-
niu, budynku byłej szkoły podsta-
wowej w Sokołowie Budzyńskim 
oraz w Wiejskim Domu Kultury 
w Wyszynach. 
W kolejnej uchwale radni podjęli 
decyzję w sprawie zmiany w bu-
dżecie gminy na rok 2012. Rad-
ni w tej uchwale zwiększyli do-
chody gminy o kwotę 330 tysię-
cy 241 złotych, natomiast wydat-
ki zwiększyli o kwotę 210 tysię-
cy 241 złotych. Po wprowadzo-
nych zmianach budżet po stronie 
dochodów stanowi obecnie kwo-
tę 27 milionów 244 tysiące 498 
złotych, natomiast po stronie wy-
datków stanowi kwotę 27 milio-

nów 485 tysięcy 784 złotych. W 
związku z czym deficyt budżetu 
zmniejszył się o 120 tysięcy zło-
tych i po tych zmianach stanowi 
kwotę 241 tysięcy 286 zł. Konse-
kwencją zmian dokonanych w bu-
dżecie było podjęcie uchwały w 
sprawie dokonania odpowiednich 
zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Budzyń na lata 
2012 – 2020. 
W następnej uchwale radni zade-
cydowali o udzieleniu pomocy fi-
nansowej Powiatowi Chodzieskie-
mu do wysokości 25 tysięcy zło-
tych z przeznaczeniem na remont 
drogi powiatowej numer 1486 P 
Wyszyny – Wyszynki. 
Pozostałe uchwały, które radni pod-
jęli w w czasie sesji, były uchwa-
łami majątkowymi. W pierwszej z 
nich radni wyrazili zgodę na sprze-
daż z zachowaniem przepisów 
szczególnych trzech działek po-
łożonych w Wyszynach o ogólnej 
powierzchni 3.457 m kw. W ko-
lejnej uchwale radni wyrazili zgo-
dę na sprzedaż w trybie bezprzetar-
gowym spółce ENEA Oddział Dys-
trybucji w Poznaniu dwóch dzia-
łek pod stację transformatorową. 
W pozostałych trzech uchwałach z 
zachowaniem przepisów szczegól-
nych radni wyrazili zgodę na sprze-
daż ogółem czterech działek w Bu-
dzyniu o powierzchni 2.027 m kw. 
ogółem.

W dniach 5 – 8 lipca 2012 r. na 
terenie naszej gminy gościła de-
legacja władz samorzadowych 
z partnerskiej gminy Ahlerstedt. 
Goście zapoznali się z naszą gmi-
ną odwiedzając wiele instytucji i 
firm działających na terenie gmi-
ny. Odwiedzili również odbywa-

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Remont na piętrze 

jący się w Ośrodku agroturystycz-
nym w Kamienicy obóz zorgani-
zowany dla członków Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych. 
Delegacja zapoznała się także z 
atrakcjami turystycznymi znajdu-
jacymi się na terenie Chodzieży i 
Margonina.

W najbliższych dniach rozpoczną się prace remontowe w 
Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu przy ulicy 
Lipowej, na które gmina uzyskała grant w wysokości 33 ty-
siące 500 złotych z budżetu Ministerstwa Pracy i Spraw So-
cjalnych. 
Wartość ogółem prac wyniesie ogółem ponad 60 tysięcy złotych. W 
wyniku przeprowadzonego remontu nowe oblicze otrzymają pomiesz-
czenia na piętrze budynku DDPS, w których działają świetlice terapeu-
tyczne. Wykonawca prac jest Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólnobu-
dowlany Zbigniew Smoliński z Wągrowca. 

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu

Nowe zaplecze kuchenne
Pod koniec sierpnia zakończona została modernizacja zaplecza kuchen-
nego w Przedszkolu Samorządowym przy Osiedlu Wierzbowym w Bu-
dzyniu. Wykonawcą prac była firma P.U.H. Zen - Dach Zenon Szczurek 
z Budzynia. Wartość prac opiewała na kwotę ok. 200 tysięcy złotych i 
obejmowała wymianę wszystkich instalacji, wymianę stolarki drzwio-
wej oraz wymianę płytek ceramicznych. Konieczność wykonania po-
wyższego remontu wynikała z zaleceń Sanepidu. 
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Ochotnicza Straż Pożarna w Sokołowie Budzyńskim

Sprzęt dla strażaków
Wyremontowana świetlica oddana do użytku

Wielkie święto w Prośnie

19 września nastapiło uro-
czyste przekazanie wyposaże-
nia technicznego dla jednost-
ki OSP w Sokołowie Budzyń-
skim, którego ofiarodawca-
mi byli: Nadleśnictwo Poda-
nin, Gmina Budzyń oraz Pa-
weł Ludkiewicz. 
W imieniu Nadleśnictwa sprzęt 
strażakom w Sokołowie Bu-
dzyńskim przekazywał Nadle-
śniczy Jacek Kulpiński, w imie-
niu Gminy Budzyń Wójt Gminy 
Marcin Sokołowski, natomiast 
druh Paweł Ludkiewicz przeka-
zał sprzęt w swoim imieniu. 
Przekazanie sprzętu to ważna 
chwila dla wszystkich człon-

ków jednostki w Sokołowie 
oraz jej komendanta Szczepa-
na Antoniewicza. Nic dziwne-
go - jednostka OSP wzbogaciła 
się o: 2 komplety ubrań specjal-
nych Nomex, 2 pary rękawic, 2 
pary butów specjalnych, 2 heł-
my, 2 kominiarki (dar Nadle-
śnictwa Podanin, wartość 5 ty-
sięcy złotych), motopompę pły-
wającą Niagara (sprzęt prze-
kazany przez Gminę, wartość 
5.076 złotych), zestaw ratow-
niczy R1 z deską, tłumicę oraz 
sorbent (sprzęt podarowany 
przez Pawła Ludkiewicza, war-
tość ok. 5000 złotych).

Zakończone zostały prace w 
nowo wyremontowanej świe-
tlicy wiejskiej w Prośnie. Pra-
ce związane z tym zadaniem 
trwały od maja 2011 do sierpnia 
2012. W dniu 22 września 2012 
roku obiekt oddano do użytku. 
W uroczystości udział wzię-
li przedstawiciele władz samo-
rządowych z przewodniczącym 
Rady Gminy Bogdanem Łasec-
kim oraz Wójtem Gminy Marci-
nem Sokołowskiem  na czele, wy-
konawcy prac remontowych, a 
także sołtys wsi Leonard Sell oraz 
niemal wszyscy mieszkańcy so-
łectwa Prosna. Obiekt poświęcił 
ks. Bogdan Spychaj. 
Całkowity koszt tej inwestycji za-
mknął się kwotą prawie 700 ty-
sięcy złotych. Na to zadanie gmi-
na Budzyń uzyskała w roku 2010  
dofinansowanie z unijnego Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w wysokości 75 procent 
kosztów kwalifikowalnych, tj. 
kwotę ok. 400 tysięcy złotych. 
Wykonawcą prac była firma Art 
Bud Roboty Ogólnobudowla-
ne Artur Przybylski z Poznania. 
W zakres wykonywanych prac 
wchodziła wymiana konstrukcji 
duchowej na dach kopertowy, ter-
momodernizacja całości obiek-
tu, wymiana instalacji wodocią-
gowej, elektrycznej, kanalizacyj-
nej, a także urządzenie łazienek, 
kuchni i sali komputerowej z peł-
nym wyposażeniem. Zagospoda-
rowano także teren wokół świetli-
cy, wybudowano parkingi i chod-
niki. Świetlica w Prośnie to na-
stępny tego typu obiekt na terenie 
naszej gminy, który przeszedł ka-
pitalny remont, w kolejce czekają 
następne tego typu obiekty. 

Modernizacja drogi gminnej w Wyszynach 

Nowa nawierzchnia 
W sierpniu została zakończo-
na modernizacja kolejnej drogi 
gminnej, tym razem był to od-
cinek długości ok. 750 metrów 
bieżących we wsi Wyszyny. 
Droga uzyskała nową nawierzch-
nię z masy bitumicznej, wykona-
no także wjazdy na posesje i grun-
ty, udrożniono i wyremontowano 
rowy przydrożne. Całkowity koszt 
tej inwestycji wyniósł ok. 300 ty-
sięcy złotych, na prace te udało się 
uzyskać dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu  w 
wysokości 225 tysięcy złotych, to 

jest 75 procent wartości zadania. 
Trzeba podkreślić, że uzyskana 
dotacja miała charakter celowy i 
jako taka mogła być wykorzystana 
tylko na modernizacje dróg dojaz-
dowych do gospodarstw i użytków 
rolnych. Oddana do użytku droga 
w zdecydowany sposób poprawi-
ła dojazd do gospodarstw rolnych 
położonych na tzw. Wybudowa-
niach wsi Wyszyny.  Wykonawcą 
prac wyłonionym w drodze prze-
targu nieograniczonego była firma 
PUH Redon Andrzej Trudziński z 
Nakła nad Notecią.

Nowy zakład produkcyjny firmy Lumag

Rośnie jak na drożdżach

Powstaje nowy zakład produkcyjny firmy Lumag. Jak deklaruje właści-
ciel firmy, pracę znajdzie w nim ok. 300 pracowników. W powojennej 
historii naszej gminy to z pewnością jedna z największych inwestycji.  
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Zakończono prace 

Drogi zmodernizowaneOkiem fotoreportera
W ostatnim okresie zakończone 
zostały prace związane z moderni-
zacją kilku innych odcinków dróg 
gminnych. 
Wykonawcą tych prac była firma 
Pol-dróg Spółka z o.o. Piła. Wartość 
prac opiewała w sumie na kwotę ok. 
350 tysięcy złotych. W zakres tych 
prac wchodziło między innymi:
-we wsi Dziewoklucz wykonano 
nową nawierzchnię bitumiczną na 
długości 500 mb na wartość 197 ty-
sięcy złotych (uroczyste przyjęcie 
do użytku drogi nastąpiło w sobo-

tę, 29 września - na zdjęciu poniżej); 
- we wsi Kąkolewice wykonano 
nową nawierzchnię na długości 300 
metrów bieżących; wartość prac to 
kwota blisko 62 tysiące złotych;
- we wsi Podstolice wykonano dro-
gę z kostki brukowej na długość ok. 
130 metrów bieżących, wartość za-
dania 70 tysięcy złotych;
- na ulicy Leśnej, na odcinku ok. 80 
mb położono nawierzchnię z masy 
bitumicznej, wartość tego przedsię-
wzięcia to kwota ok. 16  tysięcy zło-
tych. 

We wrześniu zostały zakończone prace związane z uzbrojeniem no-
wych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w sieć wodociągo-
wą i kanalizację sanitarną. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze 
przetargu nieograniczonego było przedsiębiorstwo  MPGK Sp. z o.o. w 
Wągrowcu. Wartość zadania 190 tysięcy złotych. Zakres prac obejmo-
wał wykonanie powyższych mediów przy Leśnej, na Osiedlu Zielonym 
oraz przy ulicy Lipowej w Budzyniu. 

Zbrojenie nowych terenów 

Pod nowe mieszkania

23 sierpnia na Osiedlu Piaski w Budzyniu wybuchł pożar w budyn-
ku gospodarczym. Na miejsce zdarzenia przyjechały dwa zastępy 
OSP Budzyń oraz zastęp strażaków z PSP Chodzież. Dzięki szyb-
kiej i sprawnej akcji strażaków szybko udało się opanować sytu-
ację i zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia na sąsiednie budynki.  
Wstępnie straty wyceniono na około 30 tys. zł.

W czwartek 30 sierpnia w okolicach Dziewoklucza doszło do cczo-
łowego zderzenia pojazdu z sarną. By ominąć zwierzę kierowca 
zjechał na pobocze i koziołkował. W wypadku najbardziej ucier-
piał samochód. Na miejscu wypadku zjawili się strażacy z OSP w 
Budzyniu, z PSP Chodzież oraz Policja i pogotowie. 

W sobotę 22 września na drodze K 11 w okolicach Budzynia pra-
widłowo jadącemu w kierunku Poznania kierowcy samochodu oso-
bowego Alfa Romeo wyjechał niespodziewanie na drogę ciągnik z 
przyczepami. Auto z impetem uderzyło w jedną z przyczep, jednak 
kierowca ciągnika nie zatrzymał się i zaczął uciekać leśną drogą. 
W pogoń za ciągnikiem ruszył jeden ze swiadków wypadku, lecz 
kierowca porzucił pojazd i uciekł. Na miejsce wypadku przyjecha-
li strażacy z OSP Budzyń oraz Policja.    
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Zakończenie remontu w Nowym Brzeźnie  

Świetlica dla wsi 
Gminny Festyn Sportowo - Rekreacyjny 

Grabówka - wielka zabawa 

Przy drodze powiatowej we wsi Dziewoklucz

Powstanie nowy chodnik w Klaudii 
Na początku października roz-
poczną się prace związane z bu-
dową chodnika przy drodze po-
wiatowej we wsi Dziewoklucz 
(Klaudia) na długości ok. 250 me-
trów bieżących. 

W sobotę, 29 września, uroczy-
ście oddano do użytku świetli-
cę wiejską we wsi Nowe Brzeź-
no oraz zagospodarowany teren 
wokół świetlicy, w tym altanę 
rekreacyjną i plac zabaw. 
W uroczystości udział wzięły 
władze samorządowe naszej gmi-
ny, radni powiatowi, radni gminy 
Budzyń, oraz zaproszenie goście. 
Sołtys wsi Tomasz Rybak przypo-
mniał, że wyremontowany budy-
nek, w którym obecnie ulokowa-
na jest świetlica, jest mocno zwią-
zany z historią wsi i regionu, gdyż 
w 1932 roku uruchomiona została 
w nim szkoła polska. Poświęcenia 
obiektu dokonał  ks. Tomasz Ku-
biak z parafii w Potulicach. 
Realizacja zadania przebiegła w 
dwóch etapach. W pierwszym, 
który zrealizowano w roku ubie-
głym w ramach konkursu Pięk-
nieje Wielkopolska Wieś, gmina 
otrzymałą dotację w wyskości 40 
tysięcy złotych, a wartość całości 
prac wynosiła ok. 140 tysięcy. Za-
kres prac obejmował budowę al-
tany rekreacyjnej, ścieżek spa-
cerowych, oświetlenia parkowe-
go oraz placu zabaw. Wykonaw-

cą tego zadania była firma P.U.H. 
Zen - Dach Zenon Szczurek z Bu-
dzynia. Należy tu podkreślić, że 
mieszkańcy wsi w ramach udzia-
łu własnego wykonali w ramach 
tego zadania szereg prac porząd-
kowych. 
W ramach drugiego przedsię-
wzięcia dokonano remontu kapi-
talnego budynku, w którym mie-
ściła się w byłej szkole świetlica 
wiejska, w czasie tego remontu 
rozbudowano go o część socjal-
no – kuchenną. Wartość prac wy-
niosła ok. 700 tysięcy złotych, z 
czego na to zadanie gmina w roku 
2010 uzyskała dofinansowanie ze 
środków unijnych na rozwój ob-
szarów wiejskich w wysokości 
ok. 310 tysięcy złotych. 
Wyremontowany obiekt wyposa-
żono w meble oraz sprzęt kuchen-
ny, oprócz tego otrzymał podjazd 
dla osób niepełnosprawnych oraz 
parkingi. Wykonawca prac wyło-
nionym spośród kilkunastu ofe-
rentów w ramach przetargu nie-
ograniczonego był Zakład Elek-
troinstalacyjny i Ogólnobudow-
lany Zbigniew Smoliński z Wą-
growca.

Wartość tego zadania to 82 tysiące 
złotych, a wykonawcą robót będzie 
firma PHU Klimek z Łekna. Ko-
nieczność wybudowania  chodnika 
była od szeregu lat wnioskowana 
przez mieszakańców wsi Dziewo-

klucz, w roku ubiegłym część środ-
ków funduszu sołeckiego, kwotę 7 
tysiecy złotych,  przeznaczono na 
to zadanie, oprócz tego gmina do-
łożyła w roku bieżącym na ten cel z 
budżetu gminy 13 tysięcy , co łącz-

nie dało kwotę 20 tysięcy złotych, 
które z kolei decyzją Rady Gminy 
została przekazana w formie dota-
cji Powiatowi Chodzieskiemu jako 
współudział samorządu wsi i gmi-
ny w realizacji tego przedsięwzię-
cia. Inwestycja ta jest dobrym przy-
kładem współdziałania samorządu 
wsi, gminy i powiatu, taki model 
porozumienia jest godny naślado-
wania przy podobnych zadaniach.

W dniu 8 września 2012r. w wsi 
Grabówka przy świetlicy wiej-
skiej odbył się Gminny Festyn 
Rekreacyjno – Sportowy.
Otwarcie Festynu dokonali: prze-
wodniczący Gminnego Zrzesze-
nia LZS pan Roman Schlabs, soł-
tys sołectwa Grabówka pan Ed-
mund Galon oraz przewodniczą-
cy Koła LZS pan Aleksander Li-
siecki.
Organizatorami Festynu byli: 
Wójt Gminy Budzyń, Gmin-
ne Zrzeszenie LZS w Budzyniu, 
Gminny Ośrodek Kultury w Bu-
dzyniu i Koło LZS Grabówka. 
Prawo startu w poszczególnych 
konkurencjach mieli mieszkańcy 
wsi i członkowie LZS. 
Uczestniczyły 3 drużyny w peł-
nym składzie – 56 zawodniczek i 
zawodników.
Przeprowadzono 6 konkuren-
cji: przeciąganie liny, podnosze-
nie odważnika, strzały na bramkę, 
wielobój rekreacyjny, wielobój 
rodzinny oraz rzut lotką do tarczy.
Po świetnej zabawie i sportowej 
rywalizacji:
I miejsce zajęła drużyna reprezen-
tująca sołectwo i Koło LZS Gra-
bówka  (105 pkt.)
II miejsce zajęła drużyna repre-

zentująca sołectwo i Koło LZS 
Prosna (88 pkt.)
III miejsce zajęła drużyna repre-
zentująca sołectwo i Koło LZS 
Sokołowo Budzyńskie (82 pkt.)
Zwycięzcy w poszczególnych 
konkurencjach otrzymali meda-
le, które wręczał w imieniu Wój-
ta Gminy Budzyń pan Piotr Jan-
kowski. 
Miłym akcentem tej imprezy było 
wręczenie kol. Tomaszowi Si-
kora członkowi Koła LZS Gra-
bówka „Złotej Honorowej Od-
znaki LZS” oraz kol. Aleksandro-
wi Lisieckiemu przewodniczące-
mu Koła LZS Grabówka „Medalu 
65- lecia LZS”.
Zakończenia Festynu dokonał  
Przewodniczący Gminnego Zrze-
szenia LZS w Budzyniu pan Ro-
man Schlabs, który podziękował 
za udział w Festynie wszystkim 
zawodnikom oraz wszystkim oso-
bom, które pomogły w zorganizo-
waniu tej imprezy.
Na koniec wszyscy uczestnicy 
poczęstowani zostali smacznym 
posiłkiem. 
Żegnając gościnną wieś Grabów-
ka mówimy do zobaczenia w 
przyszłym 2013 roku.

GZ LZS w Budzyniu
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Bezpiecznie na drodze
Kształtowanie prawidłowych, 
bezpiecznych zachowań uczniów 
w drodze do szkoły i ze szkoły to 
wspólne zadanie rodziców i na-
uczycieli. 
Od kilku lat w działania Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Kotar-
bińskiego w Budzyniu aktywnie 
włącza się Komenda Powiatowa 
Policji w Chodzieży wraz z wy-
działem ds. nieletnich.
Realizując akcję prewencyjną 
pod hasłem „Bezpieczna droga do 
szkoły” 27 września 2012r. zorga-
nizowano spotkanie dla uczniów 

klas I z nadkomisarz Elżbietą Żu-
lewską i sierżant Martą Migdal-
czyk. Policjantki przeprowadziły 
ciekawe zajęcia na temat „Jesteś 
widoczny, jesteś bezpieczny”, któ-
re polegały na praktycznych dzia-
łaniach dotyczących zasad korzy-
stania z przejść dla pieszych. Dzie-
ci otrzymały elementy odblasko-
we w postaci opasek i zawieszek 
co poprawi widoczność dziecka 
w drodze do szkoły. Spotkanie za-
kończyło się wspólnym śpiewem 
piosenki „Znaczki odblaskowe”.

Szkolniak

Kolejny raz, dzięki uprzejmości 
Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, działającej w 
naszej Gminie, dzieci z Przedszko-
la Samorządowego w Wyszynach 
mogły zobaczyć ciekawe przedsta-
wienie. 
W niedzielę 23 września 2012 roku 
udaliśmy się z grupą dzieci 5 – 6 let-

Przedszkole Samorządowe w Wyszynach  

Zaczarowany komputer
nich do Chodzieży na spektakl pt. 
„Zaczarowany komputer.” Tym ra-
zem przedszkolacy dowiedzieli się, 
jakie zagrożenia niesie za sobą nad-
mierne korzystanie z komputera i 
jego niewłaściwe wykorzystanie. 
Dowiedziały się też o skutkach pale-
nie papierosów, picia alkoholu i za-
żywania narkotyków.  

9 września 2012r. na boisku 
sportowym w Prośnie rozegra-
no II kolejkę Ligii Gminnej w 
Piłce Nożnej sezon 2012 – 2013.
Organizatorami są: Wójt Gminy 
Budzyń i Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu. 
W Lidze uczestniczy 5 drużyn 
reprezentujące Koła LZS: Bu-
kowiec, Ostrówki, Kąkolewice, 
Dziewoklucz i Prosna/Sokołowo.
Po rozegranej II kolejce, w której 

Liga Gminna 2012/2013 wystartowała

Rozgrywki rozpoczęte

LZS Kąkolewice pokonało LZS 
Dziewoklucz 4:0, a LZS Buko-
wiec pokonał LZS Prosna/Soko-
łowo 5:1, tabela przedstawia się 
następująco:
LZS Kąkolewice  6 pkt. 12 – 3   9
LZS Bukowiec     3 pkt.   5 – 3   2
LZS Ostrówki      3 pkt.   2 – 0   2
LZS Dziewoklucz 0 pkt.   0 – 4  -4
LZS Prosna/Sokołowo 
                             0 pkt.  4 – 13 -9

GZ LZS w Budzyniu 

21 września uczniowie klasy III 
b wraz z wychowawczynią wzięli 
udział w zajęciach edukacyjnych 
w Nadleśnictwie Podanin. 
Zajęcia prowadziła pani Marze-
na Kryza. Pozwoliły one utrwa-
lić wiadomości o lesie i żyjących w 
nim zwierzętach i roślinach. Obej-
rzeliśmy film o  zabawnym dziku 
Ryjo, na którego wszystkie zwierzę-
ta mówiły Rio de Janeiro.  Odbyła 
się prezentacja multimedialna, któ-
rej tematem były: warstwowa bu-
dowa lasu, grzyby jadalne i trujące, 

Zajęcia edukacyjne w Nadleśnictwie Podanin

Las jest dla nas
łańcuchy pokarmowe oraz znacze-
nie lasu dla człowieka.  Rozwiązy-
waliśmy  krzyżówki, rebusy, ukła-
daliśmy  puzzle oraz łańcuchy po-
karmowe. W końcowej części spo-
tkania, otrzymaliśmy prezenty, któ-
re pomogą nam pogłębiać wiedzę o 
lesie i jego mieszkańcach. Wdzięcz-
ni za miłe spotkanie, przekazaliśmy 
gospodarzom pracę plastyczną o le-
sie, którą wspólnie wykonaliśmy na 
zajęciach plastyki.

Wychowawca 
Marlena Maczyńska 
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Letni Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn 

Graliśmy w „siatkę”
W niedzielę 12 i 19 sierpnia 2012 
r. na Orliku w Budzyniu odbył się 
Letni Turniej Piłki Siatkowej Ko-
biet i Mężczyzn.
Organizatorami Turnieju byli: Wójt 
Gminy Budzyń, Gminne Zrzesze-
nie LZS w Budzyniu oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Budzyniu. 
W Turnieju kobiet 12 sierpnia 
uczestniczyły trzy drużyny repre-
zentujące Koła LZS Kąkolewi-
ce, Prosna i Sokołowo Budzyńskie. 
Grano systemem każdy z każdym 
do 25 pkt. i 2 rozgrywki. Po zacię-
tej ale sportowej rywalizacji I miej-
sce zdobyły siatkarki  z LZS Kąko-
lewice, II miejsce zajęły siatkarki z 
koła LZS Sokołowo Budzyńskie a 
III miejsce przypadło siatkarkom z 
LZS Prosna. Sport masowy wśród 
kobiet nie cieszy się dużą populary-
zacją więc każda forma tej działal-
ności i udział cieszy. 
W Turnieju mężczyzn 19 sierpnia 
uczestniczyły drużyny reprezentują-
ce Koła LZS: Kąkolewice, Sokołowo 
Budzyńskie, Prosnę i Nowe Brzeźno. 

Turniej rozegrano systemem każ-
dy z każdym. W ostatecznej klasyfi-
kacji drużyny zajęły: I miejsce zaję-
ła drużyna z LZS Nowe Brzeźno, II 
miejsce zajęła drużyna z LZS Soko-
łowo Budzyńskie, III miejsce druży-
na z LZS Kąkolewice a IV miejsce 
LZS Prosna. 
Medale zwycięskim drużynom ko-
biet i mężczyzn wręczali: Wójt 
Gminy Budzyń pan Marcin Soko-
łowski oraz Przewodniczący Gmin-
nego Zrzeszenia LZS w Budzyniu 
pan Roman Schlabs.  Organizatorzy 
serdecznie dziękują wszystkim kie-
rownikom drużyn oraz koleżankom 
i kolegom pomagającym przy sę-
dziowaniu w czasie trwania turnieju. 
Spotkamy się ponownie pod siatką 
13 i 14 października na hali sporto-
wej w Budzyniu gdzie rozegrane zo-
staną Mistrzostwa Gminy Budzyń w 
Piłce Siatkowej Mężczyzn i Kobiet 
na które sympatyków tej dyscypliny 
serdecznie zapraszamy. 

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu

Kolejne turnieje

Rozgrywki Bośka - Kop
Dnia 12 sierpnia w Kąkolewicach 
zainaugurowano Gminne Roz-
grywki Bośka – Kop o puchar so-
łectwa Kąkolewice i B. K. Ogród. 
Zwycięzcą rozgrywki został Raj-
mund Przybyszewski, który ze-
brał 524 pkt.
Kolejne miejsca zajęli:
II miejsce Stefan Mulik  - 500 pkt.
III miejsce Ryszard Geisler 
                                       - 465 pkt.
IV miejsce Mariusz Wiza 
                                       - 446 pkt.
V miejsce Ryszard Miziołek
                                       - 441 pkt.
VI miejsce Ryszard Fifer  
                                       - 428 pkt.

 
*    *    * 

Dnia 16.09.2012r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Budzyniu 
odbyła się II rozgrywka „Bośka – 
Kop” o puchar „INTERBEST”. 
Zwycięzcą został Jerzy Kowal-
czyk (507 pkt.)
Kolejne miejsca zajęli: 
II miejsce Ryszard Miziołek
                                       - 505 pkt.
III miejsce Waldemar Walczak
                                       - 502 pkt.
IV miejsce Anna Geisler 
                                          - 490 pkt.
V miejsce Henryk Kulik 
                                          - 479 pkt.
VI miejsce Rajmund Przyby-
szewski                           - 434 pkt.

*   *   *
Klasyfikacja ogólna po II roz-
grywkach:   

1. Rajmund Przybyszewski 
                                        - 480 pkt.
2. Ryszard Miziołek       - 440 pkt.
3. Stefan Mulik        - 365 pkt.
4. Ryszard Geisler         - 360 pkt.
5. Mariusz Wiza          - 340 pkt.
6. Wojciech Wierzbiński - 310 pkt.
7. Jerzy Kowalczyk        - 300 pkt.
8. R. Fiedorowicz - 290 pkt. (816)
9. Andrzej Michor - 290 pkt.(802)
10. Włodzimierz Olejniczak 
                               - 290 pkt. (799)
11. Tadeusz Grill         - 255 pkt.
12. Waldemar Walczak   - 220 pkt.
13. Andrzej Łukszewski - 210 pkt. 
14. Roman Starosielec    - 205 pkt.
15. Anna Geisler          - 200 pkt.
16. J. Polowy         - 195 pkt.
17. Henryk Kulik         - 190 pkt.
18. Ryszard Fifer         - 180 pkt.
19. Robert Ksycki         - 110 pkt.
20. Zdzisław Kowalski   
                             - 100 pkt. (354)
21. Wojciech Kaźmierczak 
                              - 100 pkt. (330)
22. E. Berczyński  - 95 pkt. (337)
23. Zygmunt Bukowski 
                                - 95 pkt. (304)
24. Władysław Olejniczak - 90 pkt.
25. Jan Syska                    - 70 pkt.

Następna rozgrywka zaplanowa-
na została w dniu 14 października 
o godzinie 10 w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Budzyniu. 
Miłośników i symaptyków gier 
towarzyskich serdecznie zapra-
szamy. 

Organizatorzy 

Gminny Turniej Piłki Nożnej 6-osobowej  

Puchary zdobyte
W sobotę 25 sierpnia na bo-
isku sportowym w Dziewo-
kluczu rozegrano druga ko-
lejkę Gminnego Turnieju Pił-
ki Nożnej 6 osobowej młodzie-
ży rocznik 1996 i młodsi.
Organizatorami turnieju byli: 
Wójt Gminy Budzyń, Gmin-
ne Zrzeszenie LZS w Budzy-
niu oraz Koło LZS w Dziewo-
kluczu. 
Udział wzięły cztery drużyny 
reprezentujące: LZS Grabów-
ka, LZS Sokołowo Budzyńskie, 
LZS Podstolice i LZS Dziewo-

klucz. Turniej rozegrano syste-
mem każdy z każdym i w osta-
tecznej klasyfikacji: 
I miejsce zdobyła druży-
na LZS Podstolice, II miej-
sce zajęła drużyna LZS Dzie-
woklucz, III miejsce zajęła 
drużyna LZS Grabówka i IV 
miejsce drużyna LZS Sokoło-
wo Budzyńskie. 
Wszystkie drużyny otrzymały pa-
miątkowe puchary które wręczył 
Wójt Gminy Budzyń pan Marcin 
Sokołowski. 
Ponownie drużyny te spotkają się w 

grudniu na hali sportowej w Budzy-
niu, kiedy zostanie rozegrana zimo-
wa odsłona tego turnieju. Uczest-

nikim życzymy im samych wygra-
nych i dużo zdobytych bramek. 

Organizatorzy  
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W dniach 7 i 8 września  na Or-
liku w Budzyniu rozegrano III 
Turniej o Puchar D. Tuska chłop-
ców z rocznika 1999-2000 i 2001-
2002.    
7 września na Orliku w Budzyniu 
rozegrano III edycję turnieju o pu-
char Premiera Donalda Tuska rocz-
niku 1999-2000. W turnieju tym 
uczestniczyło pięć drużyn z gmi-
ny Budzyń: Dziewoklucz, Wyszy-
ny i trzy drużyny z Budzynia. Naj-
lepszą ekipą okazał się zespół Mik-
mar - dzika drużyna z Budzynia, 
która zajęła I miejsce, awansując 
do rozrywek powiatowych, które 
zostaną rozegrane we wrześniu. W 
skład zwycięskiej drużyny wcho-
dzili: Michał Nowak, Kacper Fifer, 
Wiktor Moskalik, Mikołaj Górzny, 
Daniel Śmigielski, Patryk Szpejer, 
Jakub Kubiński.

Dzień później, 8 września, roze-
grano turniej roczników 2001 - 
2002. Uczestniczyły w nim dru-
żyny z Wyszyn i trzy zespoły z 
Budzynia. Najlepszą drużyną 
okazał się zespół ze szkoły pod-
stawowej z Budzynia, w składzie: 
Kacper Barczak, Radosław To-
karz, Mikołaj Brychczyński, Woj-
ciech Brychczyński, Jan Fryska, 
Mikołaj Kanke, Dawid Szpejer, 
Marcel Jankowski, Adrian Ba-
dach, Filip Czerwiński. Drużyna 
ta  awansowała do dalszych roz-
grywek powiatowych. 
W czasie wręczania dyplomów 
i koszulek pamiątkowych obec-
ny był radny powiatu, Piotr Jan-
kowski. Nad całością imprez czu-
wał animator sportu pan Mariusz 
Ajchsztet. 

Turniej na budzyńskim Orliku 

Walczyli o Puchar Tuska

W czwartek, 16 sierpnia 2012 
roku o godzinie 19 na skrzyżo-
waniu ulic Cichej i Rogozińskiej 
w leszczynowym gaju przy figu-
rze św. Rocha w Budzyniu zostało 
odprawione nabożeństwo w dniu 
jego święta. W czasie nabożeństwa 
ks. proboszcz Przemysław Prętki 
przybliżył żywot św. Rocha.  
Święty Roch urodził się w 1295 
roku w Montpellier we Francji. 
Roch urodził się, jako jedyny syn 
rządcy Montpellier. W wieku 19 lat 
stracił oboje rodziców.
Po sprzedaniu znacznego majątku 
rodziców, rozdał wszystko ubogim 
i wyruszył do Rzymu. We włoskim 
miasteczku Acquapendente zasta-
ła go epidemia dżumy. Tam w miej-
scowym szpitalu opiekował się zara-
żonymi. W czasie powrotu do Fran-
cji zaraził się dżumą w Piacenzie. By 
nie zarażać innych ukrył się w pobli-

skim lesie. Według podania wytropił 
go tam pies, który przynosił mu po-
żywienie. Miał wówczas cudownie 
wyzdrowieć. Udał się w drogę po-
wrotną do Francji, lecz na granicy 
wzięty został za szpiega włoskiego, 
umarł potem w więzieniu nierozpo-
znany. Jest patronem aptekarzy, le-
karzy, ogrodników, rolników, szpita-
li i więźniów. Na ziemiach polskich 
czczony był przede wszystkim jako 
patron chroniący od zarazy, stąd w 
epoce staropolskiej były mu poświę-
cone liczne ołtarze, figury i kaplicz-
ki. Opiekun zwierząt domowych. 
W XIX wieku Budzyń nawiedza-
ła kilkakrotnie epidemia cholery, a 
ponieważ św. Roch bronił od zara-
zy mieszkaniec Budzynia ówcze-
sny minister Zygmunt Galon posta-
wił figurę świetego. Od roku 1900 
była otaczana czcią, były odprawia-
ne nabożeństwa na które przypro-

wadzano zwierzęta domowe, psy, 
koty a nawet konie i krowy, rów-
nież podczas dożynek korowód za-
wsze zatrzymywał się na krótkie na-
bożeństwo pod figurą. W 1936 roku 
uczniowie szkoły posadzili szpaler 
drzew leszczynowych, które dzisiaj 
tworzą swoisty baldachim..
Hitlerowcy W 1939 roku hitlerowcy 
rozebrali figurę, jednak wiosną 1946 
roku proboszcz ks. Eustachy Struk 
powołał komitet odbudowy figu-

ry na czele którego stanął Stanisław 
Dastych, a ofiarodawcami była cała 
parafia,  poświęcenie odbyło się 16 
sierpnia 1946 roku. Figura w 2008 
roku została gruntownie odnowiona 
i jest pod pieczą okolicznych miesz-
kańców. Od dwóch lat przy figurze 
odprawiane są nabożeństwa.
Po nabożeństwie ks. proboszcz zło-
żył życzenia  solenizantowi panu 
Rochowi Jarembie, jedynemu para-
fianinowi noszącym to imię.

Św. Roch, patron aptekarzy, lekarzy i rolników 

Nabożeństwo przy figurze

Tradycyjne dożynki wiejskie zor-
ganizowano także w Wyszynach. 
Wzięli wnich udział mieszkań-
cy wsi, rolnicy, a także zaprosze-
ni goście. 
Wśród nich na zaproszenie sołty-
sa wsi Tadeusza Grochowalskie-
go święto plonów zaszczycił  swo-
ją obecnością starosta powiatu Ju-
lian Hermaszczuk, przewodniczą-
cy Rady Gminy Budzyń Bogdan 
Łasecki oraz wójt gminy Budzyń 
Marcin Sokołowski.
Starostowie dożynek Anna Odor i 
Krystian Krygier wręczyli gospo-
darzowi wsi bochen chleba wypie-
czony z tegorocznych zbiorów. W 
krótkim przemówieniu sołtys Gro-

chowalski podkreślił wysiłek i trud 
rolników włożony w zebranie te-
gorocznych zbiorów. Następnie 
starostowie i gospodarze podzieli-
li się chlebem z obecnymi na uro-
czystości mieszkańcami i gośćmi.
Dożynki w Wyszynach okraszo-
ne zostały występami wokali-
stów z Gminnego Domu Kultury 
w Budzyniu pod opieką Krysty-
ny Świniarskiej, zaś całość uświet-
nił show znanej w regionie kapeli 
Kombinatorzy. Ostatnim punktem 
była zabawa ludowa, która trwa-
ła do godziny 2 w nocy. W trak-
cie imprezy zorganizowano cie-
szącą się wielka popularnością lo-
terię fantową.

Wiejskie świeto plonów 

Wyszyńskie dożynki
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Wspomnienia mieszkańca naszej gminy 

Litwa -  odległa, tak bliska
W połowie sierpnia przebywa-
łem wraz z rodziną na przyjęciu 
weselnym na Litwie i chciałbym 
wobec tego podzielić się różnymi 
spostrzeżeniami i informacjami z 
tego kraju.
Na Litwie mieszka ponad 3 mln lu-
dzi, w tym ok. 240 tysięcy Pola-
ków. W ciągu ostatnich 10 lat liczba 
mieszkańców kraju zmniejszyła się 
o 400 tysięcy. 11 marca 1990 roku  
ogłoszona została deklaracja nie-
podległości. Najniższa pensja wy-
nosi 800 zł. Ceny w sklepach są po-
dobne lub niektórych produktów na-
wet wyższe niż w naszym kraju. 1 
litr benzyny kosztuje lekko ponad 5 
zł a cena oleju napędowego około 5 
zł. Młodzi Litwini, podobnie jak Po-
lacy wyjeżdżają za chlebem do pra-
cy za granicą. Najczęściej wybie-
rana jest Skandynawia oraz Anglia. 
Pracę praktycznie można dostać tyl-
ko w mieście. W małych miejsco-
wościach bardzo popularne jest za-
trudnianie na czarno lub na umowę 
zlecenie. W czasie mojego krótkie-
go pobytu w tym kraju zaobserwo-
wałem straszną różnicę w pozio-
mie życie między miastem a wsią. 
W miastach ludzi żyją podobnie jak 
u nas nie ustępując nam pod żad-
nym względem. Wieś natomiast to 
odrębny temat. Ziemia leży hekta-
rami odłogiem tylko gdzieniegdzie 
można zaobserwować uprawianą 
rolę. Straszą rozpadające domy w 
których zamieszkują ludzie 70 i 80 
letni. Dużo mieszkań jest pustych i 
nie zamieszkanych. Mój 14 letni syn 
Patryk w formie żartu stwierdził, że 
można by było kręcić następne od-
cinki „Czterech pancernych”. Na-
dal wodę czerpie się ze studni a ubi-
kacje tradycyjnie znajdują się na ze-
wnątrz. W żadnym kraju, które od-

wiedziłem do tej pory, nie spotkałem 
tak małego ruchu. W Wilnie, stolicy 
kraju, jest on porównywalny z tym, 
jaki możemy spotykać w Pile. Dro-
gi nie są rewelacją ale są szersze i 
bardziej równe jak w Polsce. Samo 
wesele na które byłem zaproszony 
jako ojciec chrzestny panny młodej 
nie różni się zbytnio od tego, do cze-
go jesteśmy przyzwyczajeni w Pol-
sce. Ślub odbył się w Ostrej Bramie 
w centrum Wilna. Miejsce to jest 
tak szczególne, jak dla Polaków Ja-
sna Góra w Częstochowie. Dla pary 
młodej błogosławieństwo w domu 
jest ważniejsze (to jest dla mnie naj-
większe zaskoczenie) niż uczestnic-
two rodziny w czasie mszy świętej. 
Samo wesele odbyło się w restaura-
cji przypominającej nasz zajazd w 
Oleśnicy. Stoły były obficie zaopa-
trzone w jedzenie i picie. 
Jeżeli chodzi o szkoły polskie to jest 
ich trochę, tyle tylko, że uczy się w 
nich i pisze egzaminy w języku li-
tewskim. 
Będąc w tym kraju polecam kil-
ka ciekawych miejsce które war-
to zwiedzić. Wilno posiada praw-
dopodobnie największą starówkę w 
Europie (trzy razy większą, niż sta-
rówka w Krakowie). Litewska sto-
lica jest jednym z najpiękniejszych 
miast starego kontynentu.  Zwiedza-
nie warto zacząć od ulicy Zamkowej 
wiodącej do Ostrej Bramy i Katedry 
Świętego Stanisława. Nie można 
nie odwiedzić Cmentarza na Rosie, 
to jeden z czterech najważniejszych 
polskich cmentarzy na którym leży 
wielu znakomitych i znanych Pola-
ków. Na cmentarzu tym pochowane 
jest między innymi serce marszałka 
Józefa Piłsudskiego i jego matka.

Marek Mikolajewicz

Zawody „Powitanie Lata” w Jarosławcu  

Bieg po zdrowie
W dniu 8 lipca br. reprezenta-
cja Gminy Budzyń uczestniczy-
ła w XXII Ogólnopolskim Bie-
gu Młodzieżowym „Powitanie 
Lata” oraz XXII Międzynarodo-
wym Biegu Po Plaży w Jarosław-
cu Gmina Postomino. 
Organizatorami wyjazdu byli: Wójt 
Gminy Budzyń oraz Gminne Zrze-
szenie LZS w Budzyniu. 
Biegi odbywał się  przy pięknej sło-
necznej wręcz upalnej pogodzie. 
W Ogólnopolskim Biegu Młodzie-
żowym miejsca zajęli:
* w kategorii 500 m dziewcząt 
rocznik 2001 i młodsi: Gruszczyń-
ska Wiktoria - 8 miejsce, Ludowicz 
Angelika  - 12 miejsce, Piochacz 
Kamila - 43 miejsce
* w kategorii 500 m chłopców 
rocznik 2001 i młodsi: Ślesinski 
Kacper - 2 miejsce
* w kategorii 1000 m dziewcząt 
rocznik 2000-1999: Krawczyk Kin-
ga - 26 miejsce, Prech Weronika - 41 
miejsce 
* kategorii 1000 m chłopców rocz-
nik 2000-1999: Ślesinski Krystian 
- 38 miejsce
* w kategorii 1000 m dziewcząt 
rocznik 1998-1996: Ciba Kinga - 6 
miejsce, Polowa Wiktoria - 9 miej-
sce, Odor Danuta - 10 miejsce, Lu-

dowicz Klaudia - 13 miejsce, Pio-
chacz Anna -14 miejsce
* w kategorii 2000 m chłopców 
rocznik 1998-1996: Cybulski Oskar 
- 6 miejsce. 
Ogółem w tych biegach uczestni-
czyło ponad 350 zawodników. 
W biegu „Po Plaży” na dystansie 
1500 m w kategorii Open 58 miejsce 
z czasem 1:03:42 zajął Tupaj Da-
mian, 110 miejsce z czasem 1:02:44 
zajął  Gibas Paweł, 385 miejsce z 
czasem 1:26:20 zajęła Lisiewicz Li-
dia, 490 miejsce z czasem 1:36:53 
zajął Wierzbiński Wojciech. 
Pozostali zawodnicy z naszej repre-
zentacji zajęli dalsze miejsca. Ogó-
łem w tym biegu uczestniczyło 600 
biegaczy.
W kategorii K-16 koleżanka Lisie-
wicz Lidia zajęła drugie miejsce a 
w M-16 kolega Tupaj Damian zajął 
I miejsce.
W imieniu organizatorów serdecz-
nie dziękujemy uczestnikom biegu 
jak i opiekunom za baczną opiekę 
nad nimi.
Młodzież wróciła zadowolona i peł-
na wrażeń a zdobyte miejsca zmobi-
lizują ich do dalszych startów. 

Gminne Zrzeszenie 
LZS w  Budzyniu 

Podziękowanie
Tym wszystkim, którzy pomogli odbudować mieszka-
nie po pożarze, w tym Urzędowi Gminy, a także fir-

mom tj. Bielecki Dariusz, Mantyk Roman, MAD DOM, 
Wollherr, Łubex, Format, Wojciech Ekert, firmie Lam-

pex, serdeczne podziękowania składa
rodzina Niedbalskich z Budzynia
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Wspomnienia, tańce i śpiewy do białego rana 

Spotkanie po latach

W Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Budzyniu w każdą środę 
od godz. 16.30 do 18.00 odbywa-
ją się zajęcia taneczne dla dzieci. 
Dziecięcy zespół taneczny nazy-
wa się „Czadowe Gwiazdeczki” 
i tańczą w nim dziewczynki z I 
klasy Szkoły Podstawowej. 
Zajęcia są prowadzone przez  Ma-
rię Wierciak. Dziecięcy zespół ta-
neczny będzie reprezentować na-
szą Gminę w różnych przeglądach 
tanecznych w określonych katego-
riach. 
Taniec jest jedną z najbardziej na-
turalnych form ludzkiej aktywno-
ści, niosącą z sobą wiele korzy-
ści - jak choćby ta, że jest to naj-
lepszy najprostszy sposób zawie-
rania znajomości i nawiązywania 
kontaktów towarzyskich. Korzy-
ści płynące z obcowania z tańcem:

- cudowny, delikatny i jednocze-
śnie gruntowny sposób na gimna-
stykowanie swojego ciała;
- rozwija koordynację ruchowej;
- zapewnia dobrą sylwetkę, bez 
względu na wiek;
- wzmacnia ciało i daje radość ży-
cia;
- uczy obycia towarzyskiego;
- rozwijanie inicjatywy twórczej 
oraz muzyczno-ruchowej aktyw-
ności dziecka;
- kształtowanie osobowości i edu-
kacja kulturalna;
- rozwijanie zamiłowania do tańca;
- usprawnienie całego ciała, wpływ 
na jego harmonijny rozwój;
- wytwarzanie poczucia wzajem-
nego bezpieczeństwa w grupie;
- budowanie więzi emocjonalnych 
z rówieśnikami i z nauczycielem.
Zapraszamy!

15 wrzesień 2012r - to dzień, 
kiedy spotkała się klasa VIII 
- z roku szkolnego 1978/1979 
Szkoły Podstawowej w Wyszy-
nach. Na ten dzień wielu z nas 
czekało z niecierpliwością, jak 
na coś wyjątkowego. 
Spotkanie było okazją, aby czas  
zatrzymał się dla nas na chwi-
lę. Przenieśliśmy się wspomnie-
niami o 33 lata wstecz, ogląda-
jąc zdjęcia, wspominając wy-
darzenia, które wówczas zaist-
niały. Nasze spotkanie zaszczy-
ciła swoją obecnością wycho-
wawczyni - pani Maria Krum-

plewska, która podobnie jak my, 
nie kryła wzruszenia z tego spo-
tkania. Atmosfera była świetna, 
najważniejsze jednak było to, że 
wciąż było o czym rozmawiać. 
Były tańce, śpiewy i wspólne 
zabawy do białego rana. Wspo-
mnienia na długo pozostaną w 
naszej pamięci. Na nasze spo-
tkanie przybyło 25 osób. Obie-
caliśmy sobie, że za dwa lata 
spotkamy się ponownie, aby 
uczcić 35 lecie ukończenia 
szkoły podstawowej.

Przemysława Kaczmarczyk

Prywatne przedszkole ruszy już w przyszłym roku

Pierwsze w gminie 

W szybkim tempie posuwają się prace związane z budową pierwszego 
na terenie naszej gminy prywatnego przedszkola. Obiekt ma zostać uru-
chomiony w przyszłym roku. 
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Zapraszamy na: 

www.facebook.com/
Habenda

EURO 2012 na długo zapadnie w pamięci 
mieszkańcom Wielkopolski w tym również kibicom 
Budzynia. Pragniemy serdecznie podziękować 
wszystkim Gościom, którzy odwiedzali pub Hotelu 
Habenda i dopingowali drużyny piłkarskie, tworząc 
niezapomnianą atmosferę.

Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom 
kibiców informujemy, 
że zbliżające się  
wydarzenia sportowe 

jak np. piłkarska 
liga mistrzów, 
walki bokserskie 
oraz wiele 
innych będą 
transmitowane w 
pubie Habendy 
w roździelczości 
FULL HD. 

Zapraszamy!

Pracownicy 
Hotelu Habenda 
oraz Łukasz Żak

Mieszkańcy Budzynia, 
drodzy kibice, fani futbolu

Pamiętamy dziś radość po 

pierwszym golu

Gdy Lewandowski bił 
wtedy Greka

W pubie Habendy nie piło 

się mleka

Biało-czerwone flagi i 
szaliki lśniące

Radość, łzy szczęścia i 
gardła krzyczące

Gdy Kuba dokonał na Rusi 

rubieży

Było nas słychać nawet w 

Chodzieży

Okrzyki radości warte 
każdego centa

Obudziłyby nawet ze 
śpiączki pacjenta

Przyjmijcie nasze 
podziękowania szczere

To wam zawdzięczamy tę 

atmosferę

Bawiliśmy się świetnie, 
było cudownie

Na relacje Full HD 
zapraszamy ponownie

 Piotr Kulesz

Sportowe emocje z Habendą !
artykuł sponsorowany
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Po raz kolejny  obchodziliśmy święto plonów 

Dożynki Gminne
26 sierpnia 2012 r. w Budzyniu 
odbyły się Dożynki Gminne. Uro-
czystości rozpoczęły się od uro-
czystej Mszy Św., która została 
odprawiona w kościele p.w. Św. 
Andrzeja Boboli w Budzyniu z 
udziałem delegacji wieńcowych z 
wszystkich wsi naszej gminy oraz 
przedstawicieli władz samorządo-
wych zarówno gminnych jak i po-
wiatowych.
Następnie ulicami Budzynia przeje-
chał, jak co roku, barwny korowód 
maszyn rolniczych, który skierował 
się na stadion sportowy w Budzy-
niu. Starostą tegorocznych dożynek 
był Stanisław Borkowski, natomiast 
starościną Aleksandra Czekała. 

Starosta i Starościna dożynek tra-
dycyjnie przekazali na ręce Wój-
ta Gminy Budzyń, Marcina Soko-
łowskiego chleb wypieczony z te-
gorocznych zbóż. Wójt chleb przy-
jął i obiecał dzielić go tak, żeby star-
czyło go do przyszłorocznych doży-
nek, po czym wspólnie ze Starostą 
i Starościną dożynek oraz Starostą 
Chodzieskim, Julianem Hermasz-
czukiem i Przewodniczącym Rady 
Gminy Bogdanem Łaseckim roz-
dzielili chleb wśród wszystkich ze-
branych. 
Kolejnym punktem święta plonów 
było wręczenie odznaczeń Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłu-
żony dla Rolnictwa”. W tym roku 
odznaczenia otrzymali: Marek Bru-
szyński, Ryszard Bigos oraz Tade-
usz Ciamciak. Po wręczeniu od-
znaczeń rozpoczął się turniej wsi, 
w którym sołtysi i mieszkańcy wsi 
rywalizowali m.in. we wbijaniu 
gwoździ, rzutem snopkiem czy do-

jeniu krowy. Wyniki turnieju – po-
niżej. Po turnieju przyszedł czas na 
występ gwiazd wieczoru: Iwony 
Niedzielskiej i Marka Mality, któ-
rzy przedstawili swój program ar-

tystyczny. Około godz. 19 odbyło 
się losowanie nagród w loterii fan-
towej, natomiast dożynki zakończy-
ła zabawa ludowa.

Turniej Dożynkowy Sołectw
W turnieju startowało 7 drużyn, któ-
re reprezentowały sołectwa: Brzeki-

niec, Dziewoklucz, Nowe Brzeźno, 
Ostrówki, Podstolice, Prosna, Wy-
szynki.
W konkurencji wbijania gwoździ w 
pień kobiet najszybciej swe 5 gwoź-
dzi wbiła i zdobyła I miejsce zawod-
niczka z sołectwa Wyszynki, Hanna 
Kędziora, II miejsce Katarzyna Ja-
sińska z sołectwa Nowe Brzeźno, a 
III miejsce Czesława Grzeczka z so-
łectwa Brzekiniec.
W konkurencji rzutu presakiem 
na odległość najdalej rzucił i za-
jął I miejsce Krzysztof Walczak z 
sołectwa Dziewoklucz, II miejsce 
Krzysztof Tylkowski z sołectwa 
Prosna, III miejsce Robert Walasz-
czyk z sołectwa Nowe Brzeźno.
W konkurencji strzelanie na bramkę 
gdzie na trzy oddane strzały przez 
kobietę i mężczyznę najwięcej tra-

fień i I miejsce zajęła drużyna z so-
łectwa Prosna Danuta Odor i Ro-
bert Ksycki, II miejsce wystrzelała 
drużyna z sołectwa Podstolice Anna 
Krzyżosiak i Rafał Musiał, III miej-
sce zajęła drużyna z sołectwa Dzie-
wokluc Sara Jęziołkowska i Prze-
mysław Rusiniak.
W konkurencji dojenie krowy na 
czas i udojenia większej ilości mle-
ka przez sołtysa lub sołtysową i 
osobę towarzyszącą. I miejsce za-
jęła drużyna z sołectwa Dziewo-
klucz, reprezentowana przez sołtys 
Marzenę Walczak i Sławomira To-
maszewskiego, którzy udoili naj-
więcej mleka. II miejsce drużyna z 
sołectwa Brzekiniec reprezentowa-
na przez Jerzego Kosznego i Wan-
dę Ignaczak. III miejsce drużyna z 
sołectwa Nowe Brzeźno reprezen-
towana przez sołtysa Tomasza Ry-
baka i Marzenę Walaszczyk.
W ostatecznej klasyfikacji: pierw-
sze miejsce zajęło sołectwo Dzie-
woklucz (nagroda – czek wartości 
2000 zł), drugie miejsce zajęło so-
łectwo Prosna (nagroda – czek war-
tości 1000 zł), trzecie miejsce zaję-
ło sołectwo Nowe Brzeźno (nagro-
da – czek wartości 500 zł). Kolej-
ne miejsca zajęły drużyny sołectw: 
Brzekiniec, Wyszynki, Ostrówki, 
Podstolice. Nagrody wręczali: Wójt 
Gminy Budzyń Marcin Sokołowski 
oraz starostowie dożynek Aleksan-
dra Czekała i Stanisław Borkowski.
Medale 65-lecia LZS otrzymali: 
Piotr Jankowski – członek Rady Po-
wiatu, Bogdan Łasecki – przewod-
niczący Rady Gminy, Edmund Sy-
gnecki – zasłużony działacz, zało-
życiel Gminnego Zrzeszenia LZS 
Gminie Budzyń, Mieczysław Szur-
pit – zasłużony działacz i założyciel 
LZS Sokołowo Budzyńskie, An-
drzej Bedyński – zasłużony działacz 
i współzałożyciel LZS Grabówka. 
Certyfikat na sprzęt sportowy otrzy-
mały: LZS Kąkolewice i LZS Pro-
sna. 


