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Szanowni Mieszkańcy Gminy Budzyń!

Z okazji świat Bożego Narodzenia składamy Wam życzenia, byście 
spędzili je w rodzinnej, ciepłej i domowej atmosferze, życzymy Wam 

także, by nadchodzący rok 2013 spełnił wszystkie Wasze oczekiwania!

     Przewodniczący Rady Gminy Budzyń                           Wójt Gminy Budzyń
                   Bogdan Łasecki                                                      Marcin Sokołowski 
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Dzień Flagi

Debatowano głównie o budżecie na 2013 rok 

Pracowały komisje 

Na Rynku stanęła choinka

Święta tuż, tuż...

W ostatnim czasie bardzo in-
tensywnie pracowały komisje 
Rady Gminy. Poświęcone były 
one przede wszystkim budżeto-
wi gminy na rok przyszły.  

*   *   *  
30 listopada na swoim posiedze-
niu spotkali się członkowie komi-
sji rozwoju gospodarczego 
i finansów oraz komisja statuto-
wo –samorządowa, prawa i po-
rządku publicznego. Było to spo-
tkanie łączone. 
W czasie obrad radni omówili 
plan wieloletniej prognozy finan-
sowej gminy Budzyń na lata 2013 
- 2023 rok. W kolejnym punkcie 
obrad omówiono projekt budżetu 
gminy Budzyń na 2013 rok, omó-
wiony został także plan finansowy 
Gminnego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji na 2013, omówiono 
kwestię dochodów z tytułu opłat i 
kar za korzystanie ze środowiska. 
Radni zajęli się także kwestią pla-
nu wydatków w zakresie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej 
na 2013 rok, a także omówieniem 
projektu budżetu z zakresu OSP i 
pozostałych wydatków, w tym ad-
ministracji rządowej i samrządo-
wej. Na zakończenie w tym dniu 
odmówiono także wydatki fundu-
szu soleckiego na 2013 rok. 

*   *   *  
3 grudnia na kolejnym łączonym 
posiedzeniu zebrali się człon-
kowie komisji zdrowia, oświa-
ty, spraw socjalnych, sportu i tu-
rystyki oraz komisja rewizyjna. 
Radni omawiali   następujące te-
maty: projekt budżetu gminy z za-
kresu Gimnazjum, pomocy spo-
łecznej kultury, sztuki, bibliotek i 
sportu, a także programu profilak-
tyki i ochrony zdrowia. 

*   *   * 
Członkowie dwóch wspomnia-
nych komisji zebrali się na swym 
kolejnym posiedzeniu 5 grud-
nia, tym razem jednak omówio-
ny został projekt budżetu gmi-
ny Budzyń na 2013 rok z zakresu 
szkół podstawowych, przedszkoli 
i Gminnego Zakładu Oświaty. 

*   *   *
10 grudnia zebrali się ponownie 
członkowie komisji rozwoju go-
spodarczego oraz komisji statu-
towej. Radni omawiali w cza-
sie spotkania zadania inwestycyj-
ne do realizacji w 2013 roku oraz 
zapoznali się z opiniami poszcze-
gólnych komisji o projekcie bu-
dżetu na 2013 rok. Wydano tak-
że opinię ostateczną o projekcie 
budżetu.  

Z życia OSP w gminie Budzyń

Samochód pożarniczy
dla OSP w Prośnie

Wójt Gminy Budzyń 
informuje

że dnia 12 grudnia  2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Budzyń 
przy ul. Lipowej nr 6 na tablicy ogłoszeń wywieszono wykaz 
nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 

Wójt Gminy Budzyń

/-/ Marcin Sokołowski

15 grudnia 2012 r. kolejna jed-
nostka Ochotniczej Straży Pożar-
nej z terenu Gminy Budzyń ode-
brała w firmie FRANK CARS 
Sp. z o.o. w Częstochowie nowy 
lekki samochód specjalny pożar-
niczy, ratowniczo-gaśniczy. 
Samochód ten kosztował 117.700 
złotych z czego  67.700 zł pocho-

dziło z budżetu gminy, pozostała 
kwota to dotacja Zarządu Głów-
nego ZOSP RP w Warszawie. Od-
bioru samochodu dokonał Pre-
zes OSP Prosna p. Alfred Polcyn, 
skarbnik OSP – Ledonard Sell, 
kierowca – Daniel Sell oraz radny 
Wojciech Szejner. Nowy samo-
chód zastąpił wysłużonego Żuka.

7 grudnia 2012 r. na rynku w Budzyniu stanęła choinka. Symbolizuje 
ona, że do Świąt Bożego Narodzenia coraz bliżej. W najbliższym cza-
sie zostanie ona udekorowana kolorowymi lampkami. Akcja ustawiania 
choinki przebiegła szybko i bez komplikacji. Tegoroczne drzewo zosta-
ło ścięte we wsi Bukowiec.
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Dla dzieci i osób starszych  

Dar Koła Pszczelarzy

Z życia PZW   

Podsumowanie sezonu

Wręczenie medalu „Zasłużony dla obronności kraju”

Uroczystość w 
Starostwie Powiatowym 

W dniu 3 grudnia 2012 r. przedstawiciele Koła Pszczelarzy w Budzy-
niu przekazali na rzecz Gminy Budzyń 32 litrowe słoiki miodu. Miód 
zostanie przekazany dla dzieci szkół i przedszkoli z terenu gminy oraz 
dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu.

Pani Mariola Przybyła, miesz-
kanka Wyszyn, została kolejną 
osobą z terenu powiatu chodzie-
skiego, uhonorowaną odznacze-
niem „Zasłużony dla obronno-
ści kraju”. Order wręczony zo-
stał 14 grudnia w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego w Cho-
dzieży.
„Zasłużony dla obronności kraju” 
to odznaczenie nadawane przez 
Ministra Obrony Narodowej w 
uznaniu dla zasług położonych 
w dziedzinie umacniania obron-
ności. Odznaczenie przyznawa-

ne jest rodzicom, których co naj-
mniej trójka synów odbyła zasad-
niczą służbę wojskową.
W uroczystym nadaniu orderu 
uczestniczyli Wojskowy Komen-
dant Uzupełnień w Pile ppłk To-
masz Cieślak, starosta Julian Her-
maszczuk oraz Wójt Gminy Bu-
dzyń Marcin Sokołowski, którzy 
w swoim imieniu dziękowali od-
znaczonej za oddane zasługi. 
Warto dodać, że 5 synów Pani 
Marioli odbyło zasadniczą służbę 
wojskową.

Kolejny rok działalności podsu-
mowali budzyńscy wędkarze. 
Sezon w kole PZW Budzyń za-
częliśmy od sprzątania śmieci nad 
jeziorem Żoń, które mamy  pod 
opieką. Pierwsze zawody odby-
ły się pod koniec kwietnia na je-
ziorze Żoń. Były to zawody o 
mistrza koła PZW Budzyń. Mi-
strzem koła został Andrzej Wal-
czak z wynikiem 2640 punktów. 
W maju rozpoczęliśmy cykl za-
wodów Grand Prix koła. Cieszą-
ce się dużym zainteresowaniem 
zawody odbywały się  na jezio-
rach Żoń, Zbyszewice oraz na je-
ziorze Margonińskim. Po podsu-
mowaniu wyników całego sezo-
nu okazało się, że pierwsze miej-
sce w rozgrywkach zajął Rafał 

Zagórski, drugie Waldemar Wal-
czak,  natomiast trzecie Andrzej 
Walczak.  
Jak co roku zostały zorganizo-
wane zawody wędkarskie z oka-
zji Dnia Dziecka. W zawodach 
uczestniczyło ponad trzydzieści 
dziewczynek i chłopców w wie-
ku od 6 do 16 lat. Zwycięzcą  gru-
py chłopców został Igor Dur, a 
dziewcząt  Weronika Rudzka. Po 
zawodach zostały wręczone pu-
chary dla wszystkich uczestników 
puchary i statuetki. 
W listopadzie jezior Żoń zostało 
zarybione  pokaźną ilością szczu-
paka, lina, karpia i karasia. Na po-
czątku 2013 odbędzie się zebra-
nie sprawozdawczo - wyborcze 
do władz koła.
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Niech wigilijny wieczór i święta Bożego Narodzenia 
upłyną Wam w szczęściu i radości, a nadchodzący 
Nowy Rok 2013 przyniesie dużo 

uśmiechu i szczęścia mieszkańcom 
Budzynia 

Życzy sołtys wsi Zenon Nowicki oraz 
Rada Sołecka

Studio Piosenki GOK w Budzyniu 

Festiwale, festiwale...  

W niedzielę 9 grudnia 2012r. rozegrano V kolejkę Ligii Gminnej – Ha-
lowej Piłki Nożnej w Budzyniu oto wyniki tej kolejki:

Kolejne rozgrywki

Echa Budzyńskiej 
- Halowej Ligii Piłki Nożnej

Drużyna TOMEX – C pauzowała.
Niespodzianką tej kolejki jest remis LZS Bukowiec które po IV kolejce 
zajmował 6 miejsce i LZS Podstolice zajmujące XI miejsce.

Tabela po V-ej kolejce:

Następna VI kolejka 16 grudnia jest ostatnią w tym 2012 rok. VII kolej-
kę zagramy 13 stycznia 2013 roku. Serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy

O licznych występach na różne-
go rodzaju festiwalach naszych 
wokalistów ze Studia Piosenki, 
działającego pod kierunkiem p. 
Krystyny Świniarskiej przy bu-
dzyńskim GOK-u, staramy się 
informować na bieżąco. Było 
wiele sukcesów, choć zdarza-
ły się chwile goryczy. Tym 
niemniej podsumowując 
dokonania na tym polu w 
mijającym roku zauważy-
liśmy, że część sukcesów 
nie została na łamach na-
szego Informatora odnoto-
wana. 

*   *   *
W marcu tego roku Paulina 
Mścisz, Estera Pytel i We-
ronika Odor wzięły udział 
w Festiwalu Piosenki Źy-
dowskiej w Kaliszu. Pauli-
na Mścisz zdobyła nagro-
dę specjalną (wyjazd na fe-
stiwal piosenki do Włoch). 
Wyróżnienia w tym festiwa-
lu otrzymały dwie pozostałe 
piosenkarki ze Studia. 

*   *   *
W kwietniu, takźe w Kali-
szu, na Festiwalu Piosenki Dzie-
cięcej i Młodzieżowej “O Puchar 
Prezydenta Miasta” odnotowali-
śmy spory sukces: Kamila Górna 
w swojej kategorii wiekowej zaję-
ła drugie miejsce, Agata Rembacz 
w swoje kategorii zajęła także 
drugie miejsce, a Paulina Mścisz 
otrzymała wyróźnienie. 

*    *   *
Karuzela festiwali kręciła się da-
lej. W maju reprezentanci Budzy-
nia rywalizowali o “Złotą Sosnę” w 
Drezdenku. Kamila Górna i Wero-
nika Mścisz zostały laureatkami fe-
stiwalu, (każda w swojej kategorii), 
natomiast Wiktoria Holka otrzyma-
ła wyróżnienie. 

*    *   *
W Szczecinie, na festiwalu “Każ-
dy Śpiewać Może”, bardzo dobrze 
wypadła  Kamila Górna, która w 
swojej kategorii została laureatem 
festiwalu. Wiktorii Holce przyzna-
no wyróżnienie, podobnie jak Este-
rze Pytel. 

*   *   *
Pominęliśmy także festiwal Pio-
senki Angielskiej w Widuchowej. 
Agata Rembacz wywalczyła tam 
trzecie miejsce w swojej kategorii, 
natomiast Wiktora Holka otrzyma-
ła wyróżnienie. 

*   *   *
Pozostając w temacie kultury od-
notujmy jeszcze sukces Kapeli Bu-
dzyńskiej, która w czasie swego ko-
lejnego występu w Łobzie,  otrzy-
mała tym razem nagrodę Srebrnego 
Wilka. Bilans występów  w Łobzie 
jest bardzo korzystny, bo do tej pory 
udało się zgromadzić trzy główne, 
dwie drugie i jedną trzecią nagrodę.   
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
Nowego Roku dużo szczęścia, radości 
i pomyślności w Nowym Roku 
mieszkańcom Sokołowa Budzyńskiego i 
Popielna                  życzy 
Rada Sołecka, Radna oraz Sołtys 
wsi Sokołowo Budzyńskie Szczepan 
Antoniewicz

Zapraszamy do holu Gminnego Ośrodka Kultury

Bożonarodzeniowa szopka, anioły i Mikołaje 

Mieszkańcom Budzynia, Przyjaciołom, Sponsorom i sym-
patykom OSP składamy najserdeczniejsze życzenia zdro-
wych, spokojnych, pełnych radości Świąt Bożego Naro-
dzenia oraz szczęścia, sukcesów i uśmie-

chu w nadchodzącycm Nowym 2013 
Roku
Życzą 

Naczelnik OSP MichałGapiński
Prezes OSP Zenon Nowicki

Życzenia świąteczne dla Wójta Gminy i Rady Gminy Bu-
dzyń, zdrowych spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i 

błogosławieństwa Bożego 
Składają 

Zarząd i członkowie koła Pszczelarzy w Budzyniu

Okres świąteczny to dobry 
czas, by dać sobie szansę na 
obcowanie z niezwykłym pro-
jektem, jaki powstał właśnie 
w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry. 
Oto spod pędzla Anny Zaranek, 
instruktorki GOK-u i równo-
cześnie prezesa Stowarzyszenia 
Artystów Ziemi Budzyńskiej 
„Atelier & Ja”, wyszła niezwy-
kła szopka: naturalnej wielko-
ści trójskrzydłowe malarskie 
przedstawienie sceny narodze-
nia Chrystusa. Jak sama mówi, 
pomysł zrodził pod wpływem 
idei ekumenizmu i prób pojed-
nania katolików z chrześcijań-
stwem wschodu. Szopka łączy 

styl ikony ze sztuką ludową. 
Prace trwały okolo dwóch tygo-
dni, trzeba było pokryć tempe-
rą wszystkie postaci składające 
hołd Świętej Rodzinie.   
Wraz z figurami aniołów i Mi-
kołajów szopka będzie stano-
wić niezwykłą wystawę bożo-
narodzeniową, na którą już dziś 
warto zaprosić do holu Gmin-
nego Ośrodka Kultury. Trzeba 
zaznaczyć, że figury te powsta-
ły wspólnymi siłami członków 
Stowarzyszenia „Atelier & Ja”. 
Sponsorem przedsięwzięcia jest 
Nadleśnictwo Podanin, a szcze-
gólne słowa podziękowania 
należą się państwu Pawłowi i 
Ludmile Partyka.

Fot. powyżej - Anna Za-
ranek w czasie pracy nad 
szopką. Poniżej - anioły i 
Mikołaje. 
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Tradycje wróżb Andrzejkowych 
w wągrowieckim Muzeum
Lanie wosku przez klucz, lo-
sowanie imienia ukochanego i 
ukochanej, cukierki z wróżbą 
na najbliższą przyszłość… Te 
oraz wiele innych atrakcji cze-
kały na wszystkich uczniów klas 
IV oraz V c w murach wągro-
wieckiego Muzeum Regional-
nego, bowiem 27 i 28 listopada 
2012 r. wspomniane klasy wy-
brały się na lekcję muzealną po-
święconą poznawaniu tradycji 
wróżb andrzejkowych. 
Nie zabrakło śmiechu i dobrej za-
bawy, jednak przede wszystkim 
wyjazd do Wągrowca był oka-
zją do poznania źródeł owego 
zwyczaju. Pani etnograf Wiesła-
wa Gruchała w ciekawy sposób 
opowiedziała o dawnych trady-
cjach związanych z andrzejkami 
i katarzynkami. Niektóre z nich 

odeszły już w zapomnienie, na-
tomiast inne przetrwały do dziś, 
choć nie są już traktowane tak se-
rio. Wszyscy chętnie brali udział 
w lekcji, ponieważ wróżby wzbu-
dziły wiele emocji.
Podczas wizyty w muzeum 
uczniowie naszej szkoły obejrze-
li również stałe i czasowe ekspo-
zycje. Przewodnik wspomniał o 
bogatej historii zakonu cystersów, 
który niegdyś istniał w Wągrow-
cu. W jednej z sal znajduje się ko-
pia zabytku języka polskiego, ja-
kim jest pierwsza przetłumaczo-
na na nasz ojczysty język Biblia 
księdza Jakuba Wujka z 1599 
roku, jezuity i wągrowczanina z 
pochodzenia. W pozostałych sa-
lach nasi uczniowie mogli po-
dziwiać zbiory ukazujące histo-
rię Pałuk oraz samego Wągrowca. 

Natomiast miłośnicy zwiedzania 
różnych zakątków świata na dłu-
żej zatrzymali się przy wystawie 

fotografii z podróży Iwony Do-
laty oraz kolekcji muszli Sylwe-
rii Szyfter.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
Sponsorom, przyjaciołom i 
sympatykom Koła Dzieci 

Niepełnosprawnych w Budzyniu 
składamy najserdeczniejsze 

życzenia. 
Niech nadchodzące święta będą 

niezapomnianym czasem spędzonym 
bez pośpiechu, trosk i zmartwień. Niech będą czasem 

radości, miłości, pokoju i nadziei. 
Nowy Rok niech przeniesie dużo zdrowia, szczęścia i 

wszelkiej pomyślności 
Dzieci i rodzice Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci Niepełnosprawnych w Budzyniu 

ZAPROSZENIE
Zapraszamy mieszkańców Budzynia 

oraz gminy Budzń na 

III Koncert Noworoczny
który odbędzie się w niedzielę, 6 stycznia

w święto Trzech Króli 
Początek koncertu - godzina 16.00, 

Miejsce - sala widowiskowa Gminnego 
Ośrodka Kultury 
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Spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury

„Mikołaju zostań w Budzyniu”

Ogłoszenia drobne

Mam do sprzedania meblościankę, kolor jasny mahoń, stan bardzo do-
bry. Cena do uzgodnienia. Telefon kontaktowy  504 822 665. (Do wglą-
du Podstolice 41)

Mikołajki, Mikołajki! To chy-
ba najbardziej radosne wy-
darzenie zapowiadające już 
krok po kroku, nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia. W 
tym szczególnym dniu oprócz 
Mikołaja najważniejsze są… 
dzieci. Dlatego też z myślą 
o najmłodszych i tych nie-
co starszych, którzy lubią po-
udawać, że w pana z siwą bro-
dą nie wierzą, Gminny Ośro-
dek Kultury w Budzyniu zor-
ganizował spotkanie mikołaj-
kowe. 

Sala widowiskowa 5 grudnia 
wypełniła się po brzegi. Dzieci 
przyprowadziły babcie, dziad-
ków, rodzeństwo i tak oto, spo-
tkanie z Mikołajem zamieniło 
się w rodzinną zabawę. Na sce-
nie GOK wystąpił po raz pierw-
szy zespół taneczny o energe-
tycznie brzmiącej nazwie „Cza-
dowe Gwiazdeczki”. Grupa li-
czy 15 osób i pod opieką pani 
Marii Wierciak z zapałem ćwi-
czy kroki taneczne. Dla Gwiaz-
deczek był to pierwszy występ 
przed tak dużą publicznością, a 

mimo to pokonały tremę i pięk-
nie zatańczyły.
Świąteczne piosenki, które 
nie jeden z nas zna z własne-
go dzieciństwa tj. „Pada śnieg” 
czy  „Choinka” zaśpiewały wo-
kalistki Studia Piosenki GOK, a 
wśród nich zadebiutował Kubuś 
Górny, który „stopił w naszych 
sercach odłamki szkła” swoim 
głosem i urokiem osobistym. 
Mikołaj pojawił się niespodzie-
wanie i wywołał  ogromny en-
tuzjazm! Nie był straszny, na-

wet najmłodsi chętnie chwytali 
go za brodę. Tańczył z Gwiaz-
deczkami na scenie i dla każ-
dego miał cukierki schowane w 
ogromnym, czerwonym worku.
Mikołajkowe spotkanie z pew-
nością należy do niezapomnia-
nych – wśród wychodzących 
dzieci można było dostrzec ra-
dosne, czekoladowe od słody-
czy uśmiechy.

Honorata Struzik 
– instruktor WDK Wyszyny

„Witaj święty Mikołaju!” - z 
tym słowami na ustach ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Bu-
dzyniu przywitali niezwykłe-
go gościa, który, jak co roku, 
odwiedza 6 grudnia wszystkie 
dzieci.  
Jednak gorączkowe przygotowa-
nia do mikołajek trwały w szkole 
już od kilku dni. Uczniowie uczy-
li się śpiewać piosenki mikołaj-
kowe, przygotowywali dekora-
cje w klasach i na korytarzach, a 
w czwartek o poranku ubrali czer-

Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Witaj Mikołaju
wone czapeczki, by w ten sposób 
uczcić tę szczególną datę. 
Punktualnie o 8.00 rano wraz z 
pierwszym dzwonkiem korytarze 
rozświetlił blask choinkowych 
lampek, a cała szkoła zebrała się 
w holu głównym, by witać Mi-
kołaja, który wręczył dzieciom 
słodkie upominki ufundowane 
przez Radę Rodziców. Po krót-
kim spotkaniu z gościem ucznio-
wie wraz z nauczycielami uda-
li się na lekcje w iście świątecz-
nym nastroju.



8

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

13 stycznia 2013 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Już za kilka dni kolejny Wielki Finał
 Za kilka dni przeżywać bę-
dziemy najpiękniejsze chwi-
le w roku. Popłyną życzenia, 
uśmiechy, dobre myśli. Po-
chylając się nad Dzieciątkiem 
w żłóbku pomyślmy o tych, 
którzy potrzebują pomocy, 
walczą o zdrowie, życie, a czę-
sto godność. Rok 2013 może-
my zacząć od włączenia się do 
corocznej akcji pomocy bliź-
nim w ramach Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy.

Zbiórka odbędzie się 13 stycz-
nia 2013 roku. Pieniądze ze-
brane w 21. Finale Fundacja 
WOŚP chce podzielić. Poło-
wa wykorzystana zostanie na 
wsparcie terapii noworodka i 
niemowlaka, połowa na wypo-
sażenie w sprzęt szpitali geria-
trycznych i zakładów opiekuń-
czo-leczniczych. W tym drugim 
przypadku pomoc trafi tylko do 
kilku wybranych placówek w 
każdym województwie.
W Polsce istnieje niewiele od-
działów geriatrycznych, zde-
cydowanie za mało w stosunku 
do potrzeb. Jest to jedna z naj-
bardziej zaniedbanych dziedzin 
w polskim systemie ochrony 
zdrowia. Mamy jednak nadzie-

ję, iż rozgłos, jaki zawsze towa-
rzyszy Finałowi, będzie okazją, 
by uświadomić nam wszyst-
kim, że jest to problem, którego 
nie można dalej unikać. W cią-
gu minionej dekady obserwuje-
my postępujące zmiany sytuacji 
demograficznej. Społeczeństwo 
się starzeje, upada tradycyjny 
model rodziny wielopokolenio-
wej. Wokół nas  
żyje i będzie 
żyło co-
raz wię-
cej osób 
w pode-
s z ł y m 
w i e k u , 
wymaga-
jących po-
mocy me-
dycznej w 
walce z choro-
bami przewlekły-
mi. Osób, które za-
sługują na dobre wypo-
sażenie oddziałów szpital-
nych, ośrodków opiekuńczych, 
na troskę i zrozumienie leka-
rza, i w końcu na poszanowa-
nie godności przez wszystkich 
dookoła.
 Dzień 21. Finału będzie jak za-
wsze dniem pełnym optymizmu 

i radości. Mamy 
nadzieję, że 

jak zawsze 
s k ł a n i a ć 
b ę d z i e 
Po laków 
do wspól-

nego by-
cia ze sobą, 

odsuwa jąc 
choć na mo-

ment wszelkie-
go rodzaju tro-

ski i kłótnie. Niech 
13 stycznia 2013 r. bę-

dzie także dniem, w któ-
rym troska o dzieci i seniorów 

będzie na ustach wszystkich, a 
następnie - niech nie będzie to 
tylko jeden dzień, ale cały rok 
naszych wytrwałych starań, aby 
polepszyć los wnuczków oraz 
ich dziadków. 
Jestem przekonana, że siła bu-

dzyńskiej Orkiestry, a także 
nasze wspólne starania prze-
łożą się na wiele złotówek 
w puszkach wolontariuszy. 
Sztab WOŚP w Budzyniu prosi 
wszystkich mieszkańców o po-
moc w zorganizowaniu Festynu 
Rodzinnego. Liczy się każdy 
pomysł i przydadzą się ręce do 
pracy. Osoby, chcące przekazać 
upominki na losy jak również 
licytację prosimy o dostarcze-
nie ich do Biblioteki w Gmin-
nym Ośrodku Kultury (tel. 
67 28 43 575) lub sekretariatu 
Szkoły Podstawowej (tel. 67 28 
43 710).

Pozdrawiam ciepło 
i promiennie 

-  szefowa Sztabu 
WOŚP w Budzyniu, 

Aśka Wróblewska 

15 listopada w miłej i gościn-
nej atmosferze w Młodzieżo-
wym Domu Kultury w Cho-
dzieży odbył się etap powiato-
wy V Olimpiady Ekologicznej 
Subregionu Północnej Wiel-
kopolski.Organizatorem  tego 
etapu było Starostwo Powiato-
we w Chodzieży.
Zgodnie z regulaminem do ko-
lejnego etapu zakwalifikowa-
no troje najlepszych uczniów i 
pięcioro wyróżnionych. Szkołę 
Podstawową z Budzynia   w ko-
lejnym ponadpowiatowym eta-
pie w Pile (27 listopada) będą 
reprezentować: Wiktor Nowacki 
i Radosław Tokarz z kl. V b, któ-

Szkoła Podstawowa  w Budzyniu 

Etap powiatowy V Olimpiady Ekologicznej 
Subregionu Północnej Wielkopolski

rzy znaleźli się wśród wyróżnio-
nych uczniów. Wiktor odpadł w 
dogrywce o III miejsce i znalazł 
się na kolejnym już wyróżnio-
nym miejscu. I miejsce zdobyła  
uczennica z SP nr 1 w Chodzie-
ży: Wiktoria Janiczak, natomiast 
kolejno II i III miejsce uczenni-
ce z SP nr 3 w Chodzieży: Pau-
lina i Martyna Rybka. Szko-
łę Podstawową z Budzynia tak-
że godnie reprezentował Domi-
nik Marczak z kl. VI b. Wszy-
scy uczestnicy  zostali nagro-
dzeni książkami i torbami eko-
logicznymi. 
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Z kart historii

Gazownia w Budzyniu
Publikujemy fragment wydanej 
staraniem Wielkopolskiej Spółki 
Gazowniczej  książki „Gazownie. 
Zarys dziejów”, której autorem 
jest Miron Urbaniak. Dzięki dro-
biazgowej pracy autora, sięganiu 
do licznych źródeł, możemy do-
wiedzieć się wiele o pewnym bar-
dzo ważnym okresie w przeszłości 
naszej miejscowości, obejmujący 
okres początku ubiegłego wieku 
aż do lat 20. tego samego wieku. 

1. Oświetlenie miasta 
przed budową gazowni
Nie udało sie ustalić liczby latarni 
i systemu obsługi oświetlenia pu-
blicznego w mieście. Prawdopo-
dobnie w Budzyniu funkcjonowa-
ły latarnie naftowe względnie spi-
rytusowe. 

2. Budowa 
i eksploatacja gazowni
2.1. Przygotowania do budowy 
gazowni. Kwestia budowy zakła-
du gazowniczego dla Budzynia po-
jawiła się w 1905 r., kiedy do ma-
gistratu zaczęły napływać pierw-
sze oferty na realizację i prowadze-
nie gazowni od firm August Klön-
ne z Dortmundu i Julius Pintsch 
z Berlina, zajmujących się wy-
konywaniem zakładów gazowni-
czych. Minęło jednak kilka lat, za-
nim sprawa gazowni zaczęła nabie-
rać realnych kształtów. Dopiero 19 
lutego 1908 r. komisja ds. budowy 
gazowni (Komission bezüglich der 
Errichtung einer Gasanstalt), po 
rozpatrzeniu propozycji kontrak-
tu na budowę i dzierżawę gazow-
ni, złożonej m.in. przez firmę Car-
la Franckego z Bremy, zdecydowa-
ła: 1) udać się do Margonina i zapo-
znać się z dokumentacją techniczną 
tamtejszej gazowni oraz wynikami 
eksploatacyjnymi, aby na tej pod-
stawie przygotować zestawienia 
porównawcze ze złożonymi ofer-
tami różnych firm, 2) po tym fak-
cie udać się jeszcze ewentualnie do 
gazowni w Żninie oraz Czarnko-
wie, 3) przed podjęciem ostatecznej 
uchwały o budowie gazowni zasię-
gnąć opinii rzeczoznawcy, 4)  zażą-
dać ewentualnie od przedstawicie-
la firmy Carla Franckego szczegó-
łowych warunków kontraktu. 
Na spotkaniu komisji 9 kwietnia 
1908 r. jej członkowie dyspono-

wali już możliwością porównania 
ofert cenowych kilku znanych firm 
budujących gazownie. Oprócz fir-
my Carl Francke z Bremy (86 000 
marek) napłynęły także kosztory-
sy firm August Klönne z Dortmun-
du – 82 000 marek, Max Hempel 
z Berlina – 79 000 marek, i Berlin 
Anhaltische Maschinenbau A.-G 
(Bamag) – 76 000 marek. Wszyst-
kie te firmy wyraziły zarazem go-
towość do podjęcia się dzierża-
wy gazowni, zatem ryzyko zwią-
zane z nierentownością inwestycji 
zostało wyeliminowane. Według 
przedstawionych kosztorysów naj-
tańsza była oferta Bamagu, aczkol-
wiek firma ta – w przeciwieństwie 
do pozostałych, projektujących ga-
zownię o dobowej wydajności 350 
m sześć. z możliwością rozbudowy 
do 700 m sześć. – założyła dobo-
wą wydajność  zakładu rzedu 300 
m sześć. z możliwością później-
szego podwojenia. Po wnikliwym 
rozważeniu wszystkich ofert oraz 
uwarunkowań, komisja stwierdzi-
ła, że gazownia będzie rentownym 
przedsiębiorstwem i że budowę na-
leży podjąć w ciągu kilku najbliż-
szych lat, a najlepiej od razu, bo-
wiem później będzie ona droższa. 
W związku z tym członkowie ko-
legium postanowili przedłożyć rad-
nym miejskim następujące wnio-
ski: 1) zatwierdzić budowę gazow-
ni jeszcze w tym roku, 2) po refera-
tach dotyczacych poszczególnych 
projektów upoważnić komisję  bu-
dowlaną (Baukomission) do podję-
cia ostatecznych decyzji w sprawie 
budowy, np. ewentualnego powie-
rzenia robót ziemnych i budowla-
nych zarządowi miasta.

2.2. Budowa gazowni. 29 kwiet-
nia na posiedzeniu rady miejskiej, 
któremu przewodniczył  burmistrz 
Jaffke, uchwalono jednogłośnie re-
alizację gazowni na rachunek mia-
sta jeszcze w tym roku, odkładając 
na kolejne posiedzenie rady kwe-
stie zabezpieczenia środków fi-
nansowych na budowę oraz wy-
bór firmy realizującej przedsię-
wzięcie. Na kolejnym posiedzeniu 
radnych, które odbyło się 1 czerw-
ca, zgromadzeni uchwalili ponow-
nie w sposób jednogłośny  zakup 
za 13 350 marek dawnej posesji Jo-
hanna Białkowskiego, znajdującej 
się przy Rynku, która miała posłu-

żyć za plac budowy przyszłej ga-
zowni. Następnego dnia, 2 czerw-
ca, zgromadzenie rajców podjęło 
ostateczną decyzję w sprawie ga-
zowni. Radni po raz kolejny wy-
kazali się jednomyślnością, przeka-
zując realizację inwestycji Berliń-
sko-Anhalckim Zakładom Budowy 
Maszyn S.A. (Bamag) za sumę 58 
000 marek. Kwota ta była niższa od 
proponowanej przez firmę o 18 000 
marek, które zaoszczędzono wyłą-
czając – zgodnie z wcześniejszy-
mi zaleceniami komisji – prace bu-
dowlane z kontraktu. Jednocześnie 
uchwalono również, że zbudowana 
gazownia zostanie przejęta pod za-
rząd miejski. 
W sierpniu 1908 r., kiedy trwały 
już prace budowlane wykonywa-
ne przez lokalne firmy, magistrat 
podpisał z Bamagiem zatwierdzo-
ny wcześniej kontrakt na instala-
cję wyposażenia technologiczne-
go i realizację całej infrastruktury 
gazowej w mieście. Umowa prze-
widywała, że gazownia zostanie 
ukończona do 1 grudnia 1908 r. 
Budowę zakładu prowadził mistrz 
budowlany i ciesielski Retzlaff z 
Chodzieży, a kierownikiem ro-
bót sieciowych, które rozpoczęły 
sie w sierpniu, z ramienia Bama-
gu został inż. Stange. Uruchomie-
nie gazowni nastąpiło 21 listopa-
da 1908 r. 
Koszty inwestycji wyniosły osta-
tecznie 90 000 marek, a miastu po-
życzki na ten cel w całości udzie-
liła Miejska Kasa Oszczędnoscio-
wa (Städtische Sparkasse Bent-
schen) w Zbąszyniu. Na terenie 
miasta ustawiono 25 latarni pu-
blicznych, wykonano 85 przyłączy 
domowych, a ponadto mieszkań-
cy wykorzystywali 40 kuchenek i 
1 silnik gazowy. Uruchomiona w 
1908 r. gazownia  funkcjonowała 
najprawdopodobniej do czasów I 
wojny światowej, być może do po-
czątku lat 20. XX w., ale później 
nie została uruchomiona już nigdy.

3. Architektura i wyposaże-
nie techniczne
Zespół gazowni w Budzyniu 
składał się z kompleksu techno-
logicznego produkcji gazu, wol-
no stojącego budynku miesz-
kalno-biurowego gazmistrza 
(prawdopododbnie jest to ist-
niejący do chwili obecnej bu-
dynek mieszkalny przy ośrod-
ku zdrowia, przy ob. ul. Bugaje) 
oraz zbiornika mokrego gazu o 
pojemności 300 m sześć. 
Nie udało się dotrzeć do ma-
teriałów ilustracyjnych przed-
stawiających zakład w Budzy-
niu, co uniemożliwia omówie-
nie architektury oraz rozwią-
zań funkcjonalno-przestrzen-
nych gazowni. Wyposażenie 
technologiczne było znacz-
nie uproszczone ze względu na 
wielkość zakładu (przewidzia-
na przy budowie zdolność pro-
dukcyjna wynosiła jedynie 300 
m sześć./24 h). W piecowni zna-
lazły się 2 piece (1- i 2-retorto-
wy). W aparatowni ustawio-
no z kolei chłodnicę powietrz-
ną i płuczkę amoniakalną oraz 
2 odsiarczalniki. Po oczyszcze-
niu gaz płynął przez gazomierz 
stacyjny do zbiornika mokrego 
gazu. Stąd przez regulator ci-
śnienia w sieci miejskiej dopro-
wadzono go gazociągami do od-
biorców. 

4. Stan zachowania
Unieruchomiona w czasie I woj-
ny światowej, a najpóźniej na 
początku lat 20. XX w. gazow-
nia, po II wojnie światowej zo-
stała rozebrana, a na miejscu zli-
kwidowanego kompleksu tech-
nologicznego zbudowano ośro-
dek zdrowia w Budzyniu. Do 
chwili obecnej zachował się je-
dynie budynek mieszkalny, któ-
ry prawdopodobnie stanowił lo-
kum gazmistrza.            

Budynek mieszkalno - biurowy gazmistrza, z prawej ośrodek zdrowia na 
miejscu rozebranej gazowni. 
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Rozgrywki indywidualne „Bośka - Kop”

Walczyli o Puchar 
Sołectwa Prosna
8 grudnia 2012 roku w Świetli-
cy Wiejskiej w Prośnie odbyła 
się V rozgrywka „Bośka-Kop” o 
puchar „Sołectwa Prosna”.
Zwycięzcą został tej rozgryw-
ki został Henryk Zagrodnik (459 
pkt.) Kolejne miejsca zajęli: Ste-
fan Mulik (444 pkt.), Rajmund 
Przybyszewski (415 pkt.), Roman 
Starosielec (390 pkt.), Franciszek 
Mota (380 pkt.), Romuald Fiedo-
rowicz (373 pkt.), Andrzej Mi-
chor (367 pkt.), Franciszek Buś-
ko (365 pkt., był też najlepszym 
zawodnikiem z Prosny).   

A oto jak przedstawia się klasy-
fikacja po pięciu rozgrywkach: 

1. Rajmund Przybyszewski 
           1120 pkt.

2. Stefan Mulik            975 pkt.
3. Ryszard Geisler           845 pkt.
4. Ryszard Miziołek 
                       825 pkt. (2020 pkt.)
5. Romuald Fiedorowicz  
                      825 pkt. (2000 pkt.)
6. Roman Starosielec       795 pkt.
7. Mariusz Wiza            765 pkt.
8. Andrzej Michor            680 pkt.
9. Wojciech Wierzbiński   670 pkt.
10. Waldemar Walczak     650 pkt.
11. Jerzy Kowalczyk        560 pkt.
12. Włodzimierz Olejniczak  
                       530 pkt. (1835 pkt.)
13. Robert Ksycki  
                       530 pkt. (1482 pkt.)
14. Jarosław Polowy         450 pkt.
15. Andrzej Łukaszewski 440 pkt.
16. Tadeusz Grill           416 pkt.
17. Zygmunt Bukowski    404 pkt.
18. Anna Geisler             365 pkt.

19. Ryszard Fifer            350 pkt.
20. Mateusz Pienkos          310 pkt.
21. Zbigniew Kałużny      305 pkt.
22. Henryk Zagrodnik       300 pkt.
23. Zdzisław Kowalski     286 pkt.
24. Franciszek Mota         240 pkt.
25. Rajmund Ziała            229 pkt.
26. Henryk Kulik           190 pkt.
27. Władysław Ochnicki  185 pkt.
28. Robert Simiński          165 pkt.
29. Franciszek Buśko        160 pkt.
30. Dariusz Laskowski     130 pkt.
31. Grzegorz Walczak      120 pkt.
32. Karol Marek      
                         115 pkt. (510 pkt.)
33. Krzysztof Przybylski 
                         115 pkt. (342 pkt.)
34. Edward Berczyński     110 pkt.
35. Mirosław Pienkos     
                        100 pkt. ( 336 pkt.)

36. Wojciech Kaźmierczak  
                         100 pkt. (330 pkt.)
37. Władysław Szulc 
           95 pkt. (319 pkt.)
38. Kazimierz Maliszewski  
            95 pkt. (312 pkt.)
39. Ryszard Rabczak
                           90 pkt. (363 pkt.)
40. Paweł Pianka 
                           90 pkt. (315 pkt.)
41. Witold Myszkowski   
                            75 pkt. (309 pkt.)
42. Sławomir Łukaszewicz  
                           75 pkt. (250 pkt.)
43. Jan Syska                     70 pkt. 
44. Bogdan Kaczmarzyk   45 pkt. 
45. Stanisław Kin             20 pkt.
46. Antoni Przybylski         18 pkt.
47. Tomasz Błażej              14 pkt. 

Z okazji zbliżającego się
Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2013 

święt zdrowych, wesołych oraz wszelkiej 
pomyślności dla zawodników i miłośników gier towa-

rzyskich „BOŚKA – KOP” 
życzą organizatorzy 
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TELEFONY 
ALARMOWE
998 - w każdym przypadku 
(wypadek, pożar, katastrofa) 
wystarczy zadzwonić pod ten 
numer 
pogotowie ratunkowe        - 999
straż pożarna                      - 998
Ochotnicza Straż Pożarna w
Budzyniu:   
Naczelnik OSP     - 606-730-446
Prezes OSP              -  284-37-15
Policja                                 - 997
Komisariat Policji w Margoni-
nie                        - tel. 284-69-97  
Rewir Dzielnicowych w Budzy-
niu                       - tel. 284-31-30
pomoc drogowa                  - 981  
pogotowie energetyczne     - 991
pogotowie gazowe               - 992

INFORMACJE
informacja PKP Chodzież:
                                   - 282-02-70
dworzec PKP w Budzyniu:        
                                   - 284-31-79
informacja PKS Chodzież:       
                                   - 381-88-88
informacja o numerach telefo-
nicznych                        - 118 912

USŁUGI
szpital w Chodzieży
                                   - 282-05-70
apteka ,,Pod Orłem’’ Budzyń:                    
                                   - 284-31-26
apteka ,,Pod Jarzębinami’’,
Wyszyny                    - 284-38-95
usługi pogrzebowe ,,Bratek’’:    

        - 284-30-20,  0-663-976-785
lecznica weterynaryjna:           
                                   - 284-32-95
Przychodnia Zespołu Lekarzy
Rodzinnych               - 284-31-89
gabinet stomatologiczny:          
                                   - 284-34-13
Poczta Polska, U.P. w Budzyniu - 
naczelnik                   - 284-38-90
- ekspedycja               - 284-33-39
Gminny Ośrodek Kultury,                                
Biblioteka                  - 284-35-75
Bank Spółdzielczy     - 284-33-00
 

URZĘDY
Urząd Gminy w Budzyniu           
centrala:             - 284-32-01                                                      
wójt:                           - 284-33-13
Dom Pomocy Społecznej w Bu-
dzyniu                        - 284-38-50
                                   - 284-38-81
Urząd Stanu Cywilnego W Bu-
dzyniu                        - 284-35-47
Starostwo Powiatowe w Chodzie-
ży                                - 282 28 91
Powiatowy Urząd Pracy w 
Chodzieży                  - 282-04-65
Sąd Rejonowy w Wągrowcu
                                   - 262-19-26
Prokuratura Rejonowa w
Chodzieży                  - 282-03-72
ZUS Inspektorat w Chodzieży           
                           - 282-07-06                                
Terenowa Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna w Chodzieży      
     - 282-02-72
Urząd Skarbowy w Chodzieży                         
                                   - 281 26 00
Parafia Rzymskokatolicka w Bu-
dzyniu                        - 284-32-25
Parafia Rzymskokatolicka w Wy-
szynach                      - 284 32 19
Parafia Rzymskokatolicka w Pod-
stolicach                     - 284 38 82

Rozkład jazdy 
PKP Budzyń

ważny do dnia 09.12.2012
do 9.02.2013

Białogard  – 6.49, 9.06 1), 13.42, 
16.08, 18.02 
Kołobrzeg – 6.49,  13.42, 16.08
Koszalin – 9.06 1), 18.02
Piła – 6,49, 9.06, 13.42, 16.08, 
17.26 4), 18.02, 19.49 5), 22.08
Poznań – 5.04 4), 6.07, 7.17 2), 
8.20, 12.07, 15.21 6), 16.44 7), 
18.05, 20.52 
Szczecinek  – 6.49, 9.06 1), 13.42, 
16.08, 18.02

Legenda:
1) kursuje 15.XII. 12-29.XII.12 (6), 
31.XII.12, 1.I, 5.I, 12.I-8.II (6); 
2) kursuje (E) 
3) kursuje (7)
4) kursuje 10.XII.12-21.XII.12 w (A); 
27.XII.12, 28.XII.12; 2.I-8.II w (A) 
5) kursuje 9.XII.12-23.XII.12 w (B), 
26.XII.12-28.XII.12; 30.XII.12; 1.I-.II 
w (D) 
6) kursuje9.XII.12-31.XII.12; 3.I-6.I; 
7.I-9.II
7) kursuje 9.XII.12-30.XII.12 (7); 1.I; 
2.I; 6.I; 13.I-3.II (7) 
(6)  w soboty 
(A) od poniedzaiłku do piątku  
(B) codziennie oprocz sobót
(E) od poniedziałku do soboty oprócz 
dni świątecznych

Rozkład jazdy busa
ważny od 26.06.2011 

Budzyń – Chodzież
od poniedziałku do piątku w dni robocze:
5:25, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 11:35, 12:30, 13:20, 14:40, 
15:35, 16:35, 17:25, 18:35, 19:35, 21:20 

Kursy w soboty:
6:15, 7:15, 9:35, 12:30, 14:15 
 
Tolerancja +/- 3 min.

INFORMATOR

Rozkład jazdy 
PKS Budzyń 
Budzyń przez: Dziewoklucz 
II, Dziewoklucz Abisynia 
– 12:40 S, 12:52 S, 14:37 S 
Budzyń przez: Kąkolewice  
wieś I, Ostrówki 
– 13:45 S< 
Budzyń przez: Sypniewo
– 06:50 S 
Budzyń, Rogozińska/Gimna-
zjum 
– 07:38 S 
Budzyń, Rogozińska/Gimna-
zjum przez: Dziewoklucz II, 
Dziewoklucz Abisynia
– 06:30 S, 13:45 S, 13:55 S 
Chodzież,D.A./D.K. 
– 07:25 S, 08:04 S, 08:25 S, 
14:10 S5, 15:20 S, 16:00 S
Chodzież  przez: Budzyń, 
Rogozińska/Gimnazjum  Wy-
szynki

– 14:25 S< 
Chodzież    przez: Prosna
– 07:44 S, 15:21 S, 15:24 dE
Chodzież przez: Wyszynki, 
Wyszyny szk. 
– 14:40 S5 
Chodzież
– 07:25 S, 08:04 S, 08:25 S, 
14:10 S5, 15:20 S, 16:00 S 
Kamienica 
– 16:30 S 
Kąkolewice, wieś I 
– 07:00 S 
Margonin przez: Zbyszewi-
ce
– 16:10 S 
Nowe Brzeźno
– 14:50 S 
Piła  przez:  Chodzież
 – 10:02 S, 10:45 F, 17:40 F 
Poznań  przez: Rogoźno, Mu-
rowana Goślina 
– 05:50 F, 07:30 FV
Rogoźno 
– 07:21 S 
Rogoźno przez: Nowe Brzeź-
no, Budzyń
– 06:55 S 
Sokołowo Budzyńskie szk. 
– 14:25 S< 
Sokołowo Budzyńskie szk.
przez: Budzyń, Rogozińska/
Gimnazjum 
– 12:50 S 
Sokołowo Budzyńskie przez: 
Kąkolewice, wieś I, Ostrów-
ki 
– 13:42 S5 
Sokolowo Budzyńskie
– 06:45 S
Wągrowiec przez: Kamieni-
ca 
– 06:45 S 
Wągrowiec  przez: Nowe 
Brzeźno  
– 13:40 S  
Wyszyny, szk. przez: Kąkolewi-
ce, wieś I,  Ostrówki 
– 14:20 S 

5 - kursuje w piątki 
< - kursuje od poniedziałku do 
czwartku 
d - kursuje w dni robocze wolne od 
nauki szkolnej /od poniedziałku do 
piątku/
E - nie kursuje w okresie letnich 
wakacji szkolnych 
F - kursuje od poniedziałku do 
piątku w dni robocze 
S - kursuje w dni nauki szkolnej  
V - kurs przyśpieszony

Uwaga! PKS Spółka z o.o. w Pile 
informuje, że w piątek po Bożym 
Ciele i 31.X. będzie prowadziło ko-
munikację autobusową wg rozkła-
du sobotniego, a 24 i 31.XII.2011 
do godz. 16.00.
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INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Medale od Prezydenta RP na złote gody  

50 - lecie pożycia małżeńskiego
14 grudnia 2012 r. w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Budzyniu 
odbyła się uroczystość wręcze-
nia medali „Za długoletnie po-
życie małżeńskie”, które zosta-
ły przyznane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Me-
dale są przyznawane z okazji 
50-lecia pożycia małżeńskiego. 

W tym roku tego zaszczytu dostą-
piło aż dziewiętnaście par:
- Mieczysława i Edmund Bar-
tosz z Budzynia
- Janina i Kazimierz Bornikow-
scy z Budzynia
- Maria i Tadeusz Borowiak z 
Budzynia
- Teresa i Tadeusz Czyż z Bu-
kowca
- Jadwiga i Franciszek Datt z 
Bukowca

- Krystyna i Henryk Glazer z 
Budzynia
- Genowefa i Stanisław Golis z 
Grabówki
- Cecylia i Bronisław Gołuch z 
Budzynia
- Bolesława i Józef Gruszczyń-

scy z Budzynia
- Bogusława i Kazimierz Krüger 
z Bukowca
- Małgorzata i Marian Lewan-
dowscy z Budzynia
- Kazimiera i Kazimierz Mazur 
z Niewiemka

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to polskie cywilne od-
znaczenie państwowe ustanowiono jako nagrodę dla osób, któ-
re przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Został ustano-
wiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach, a 
włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 
16 października 1992 o orderach i odznaczeniach. Nadawany jest 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom polskim 
(do 1989 roku przez Radę Państwa). Wnioski o nadanie Medalu za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi wo-
jewodowie.

- Bogumiła i Zdzisław Paczkow-
scy z Brzekińca
- Bożena i Leon Prukała z Pod-
stolic
- Teresa i Jan Pytel z Dziewo-
klucza
- Halina i Stanisław Rudlewscy 
z Ostrówek
- Zofia i Konrad Simińscy z Bu-

dzynia
- Kazimiera i Henryk Walerow-
scy z Budzynia
- Krystyna i Stanisław Wiese z 
Wyszyn. 
Wszystkim jubilatom serdecz-
nie gratulujemy i życzymy dużo 
zdrowia i długich lat wspólne-
go życia.


