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Święto Konstytucji 3 Maja

Kwiaty pod 
Pomnikiem Pamięci 

Z udziałem tłumu wiernych

Procesja w Boże Ciało 
30 czerwca 2013 
roku  obchodzi-
liśmy Boże Cia-
ło, czyli Uroczy-
stość Najświęt-
szego Ciała i 
Krwi Pańskiej. 
W Kościele ka-
tolickim jest to 
święto nakazane, 
uroczystość li-
turgiczna ku czci 
N a j ś w i ę t s z e -
go Sakramen-
tu. W procesji 
do czterech ołta-
rzy udział wzięły 
tłumy parafian. 

  Medaliony - pamięć pokoleń... 

 Apel Pamięci 
 nad grobami powstańców

więcej na stronie 6
3 maja 2013 r. odbyły się uroczystości związane ze Świętem Konstytucji 
3-go Maja. Wzięli w nich udział m.in. przedstawiciele władz samorządo-
wych, poczty sztandarowe i delegacje organizacji społecznych i szkół. Ob-
chody święta rozpoczęła Msza Św. na budzyńskim Okręgliku w intencji Oj-
czyzny. Następnie wszyscy uczestnicy przeszli ulicami Budzynia pod Po-
mnik Pamięci Narodowej, gdzie złożono kwiaty. 
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Z działań samorządu 

Sesja absolutoryjna

125-lecie działalności Straży Pożarnej w Ahlerstedt

Z wizytą u przyjaciół

Wspaniały jubileusz

Nasza gmina ma 40 lat!   
Na dzień 6 maja zwołano kolej-
ną sesję Rady Gminy. Była ona 
poświęcona przede wszystkim 
przedstawieniu sprawozdań z 
wykonania budżetu Gminy Bu-
dzyń za 2012 rok oraz rozpa-
trzeniu opinii oraz wniosku ko-
misji rewizyjnej Rady Gminy o 
udzieleniu absolutorium Wój-
towi Gminy Budzyń za 2012 
rok. 
W pierwszej kolejności zostało 
przedstawione sprawozdanie z 
wykonania ubiegłorocznego bu-
dżetu. Według przedstawionych 
przez Wójta Gminy informacji, 
dochody gminy w 2012 roku zo-
stały skalkulowana w wysokości 
27 milionów 765 tysięcy 621 zło-
tych, natomiast wydatki stanowi-
ły kwotę 27 milionów 391 tysię-
cy 510 złotych. 
Na dzień 31 grudnia 2012 docho-
dy gminy zostały zrealizowane w 
wysokości 27 milionów 17 tysię-
cy  831 złotych i 83 grosze, co 
stanowi 97,31 procenta założo-
nego planu. 
Z kolei wydatki na 31 grudnia 
2012 zostały zrealizowane w wy-
sokości 25 milionów 897 tysięcy 
178 tysięcy i 61 groszy, co sta-
nowi 94,54 procent planu. Jak z 
tego wynika, gmina rozpoczęła 
rok 2013 z nadwyżką budżetową. 
Z ogólnej kwoty wydatków na 
zadania inwestycyjne i majątko-
we wydano kwotę 5 milionów 
753 tysiące 733 złote i 98 gro-
szy, co stanowi 22,22 procen-
ta wykonanych wydatków gmi-
ny ogółem. 
Przedstawiony budżet został po-
zytywnie zaopiniowany zarów-
no przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową w Poznaniu oraz przez 
komisję rewizyjną Rady Gminy. 
W dyskusji radni pozytywnie 
ustosunkowali się do wykonania 
budżetu za 2012 rok oraz przed-
stawionego sprawozdania finan-
sowego. 
Po czym podjęto uchwałę w 
sprawie zatwierdzenia sprawoz-
dania finansowego wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budże-
tu Gminy Budzyń za 2012 rok. 
Na wniosek komisji rewizyj-
nej Rady Gminy radni podję-
li uchwałę o udzieleniu absolu-
torium Wójtowi Gminy Budzyń 

za 2012 rok. Uchwała ta została 
podjęta jednogłośnie. 
Podczas obrad tej sesji komen-
dant Komisariatu Policji w Mar-
goninie złożył sprawozdanie
za 2012 rok z zakresu ładu i po-
rządku publicznego ze szczegól-
nym uwzględnieniem wydarzeń 
na terenie gminy Budzyń. Swo-
je sprawozdanie złożył także 
Komendant Gminny OSP, któ-
re dotyczyło wydarzeń z zakre-
su bezpieczeństwa przeciwpoża-
rowego na terenie gminy w roku 
2012.  
Następnie zostało złożone rów-
nież sprawozdanie z działalno-
ści Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych za 2012 rok, w tym z reali-
zacji Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz z reali-
zacji Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii. Radni 
wysłuchali także sprawozdania z 
zakresu oceny zasobów pomocy 
społecznej w gminie Budzyń. 
Ponadto podjęto uchwałę w spra-
wie zmian w budżecie gminy Bu-
dzyń. Po dokonanych zmianach 
budżet na 2013 rok po stronie do-
chodów stanowi obecnie kwotę 
31 milionów 46 tysiące 275 zło-
tych i 57 groszy, natomiast wy-
datki po zmianach zostały skal-
kulowana na kwotę 30 milionów 
196 tysięcy 139 złotych i 57 gro-
szy. 
W związku z powyższymi zmia-
nami, w kolejnej uchwale radni 
zadecydowali o wprowadzeniu 
niezbędnych zmian w wielolet-
niej prognozie finansowej Gmi-
ny Budzyń. 
Następnie radni podjęli uchwałę 
o przeznaczeniu części umorzo-
nej pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu w wysokości 80 tysię-
cy złotych  pozostających w dys-
pozycji gminy (to kwota z tytu-
łu umorzenia części pożyczki za-
ciągniętej na budowę kanaliza-
cji sanitarnej w Dziewokluczu 
II etap), na kolejne zadanie in-
westycyjne pod nazwą „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Ostrów-
kach”, obecnie w trakcie reali-
zacji.   

Miło nam poinformować, że w 
bieżacym roku mija okrągła 
rocznica 40 lecia powołania do 
życia gminy Budzyń. Zosta-
ła ona powołana z dniem 1 
stycznia 1973 roku decyzją 
Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej w Poznaniu z dnia 5 
grudnia 1972. 
Nasza gmina powstała z po-
łączenia części miejscowo-
ści wchodzącej w skład Gro-
madzkiej Rady Narodowej  
w Wyszynach i Gromadz-
kiej Rady Narodowej w Bu-
dzyniu. Ówczesna gmina 
Budzyń liczyła niespełna 
7200 mieszkańców. 1 maja 
1977 roku do naszej gminy 
przyłączone zostały sołec-
twa Nowe Brzeźno z gmi-
ny Wągrowiec i do dnia 
dzisiejszego granice naszej 

gminy nie zmieniły się. W roku 
gmina Budzyń przekroczyła 8,5 ty-
siąca mieszkańców. 

W dniach 26-28 kwietnia 2013 
r. na zaproszenie strażaków z 
OSP Ahlerstedt, gminy partner-
skiej z Niemiec, przedstawiciele 
OSP Budzyń i władz samorządo-
wych Gminy Budzyń wzięli udział  
uczestniczyli w uroczystościach 
związanych z jubileuszem 125-tej 
rocznicy działalności Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ahlerstedt. 
W skład delegacji OSP Budzyń we-
szli: Michał Gapiński - Naczelnik 
OSP Budzyń, Jan Kubacki - Skarb-
nik OSP Budzyń, Wojciech Kraw-
czyk - Gospodarz OSP Budzyń, Pa-

weł Sell - członek Zarządu Gminne-
go OSP, natomiast władze samorzą-
dowe reprezentowali: Bogdan Ła-
secki - Przewodniczący Rady Gmi-
ny Budzyń, Piotr Jankowski - pra-
cownik Urzędu Gminy Budzyń i 
jednocześnie radny Rady Powiatu 
Chodzieskiego. Delegacje uczest-
niczyły w uroczystej jubileuszo-
wej kolacji, połączonej z koncer-
tem austriackiej kapeli dętej z Eber-
schwang i pokazem sztucznych ogni 
oraz w festynie, na którym odby-
ła się prezentacja sprzętu pożarni-
czego.
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Gmina Budzyń w rankingu „Pulsu Biznesu”   

Wśród nominowanych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki

SERWAL
nowa usługa urzędu 

dla interesantów 
Chcesz sprawdzić swoje zobowiązania wobec urzędu, np.  wyso-

kość podatku od nieruchomości , podatku rolnego itp.?
Nie pamiętasz terminu płatności raty podatku?

Nie masz czasu na wizytę w urzędzie?
Dzięki nowej usłudze :

- urząd da Tobie możliwość  sprawdzenia Twoich zobowiązań wo-
bec urzędu w domu przez Internet,
- poprzez wiadomość SMS lub e-mail urząd przypomni Ci o zbliża-
jącym się terminie płatności,
- otrzymasz możliwość dokonania płatności przez Internet,
- zapłacisz swoje zobowiązania terminowo i  unikniesz odsetek od 
nieterminowo opłaconych należności, kosztów listownych upo-
mnień
- będziesz mógł uczestniczyć w decydowaniu o Twojej  gminie – 
poprzez ankiety urząd zapyta się o Twoje zdanie w ważnych dla 
gminy kwestiach,
- poinformuje Ciebie o ważnych wydarzeniach w gminie.

Aby skorzystać z usługi SERWAL, wystarczy  komputer z dostę-
pem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką i dostępem do 

poczty elektronicznej, telefon komórkowy. 
UWAGA! Koniecznie trzeba  złożyć w urzędzie deklarację chę-

ci skorzystania z tej usługi. Należy ją złożyć w: Urząd Gminy Bu-
dzyń, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń, pok. nr 10

Osoba do kontaktu: Rafał Jończy tel. (67) 28 43 201 w. 30 

Nasza gmina została zaproszo-
na jako jeden z samorządów no-
minowanych w kategorii gmin 
wiejskich Województwa Wiel-
kopolskiego do udziału w uro-
czystej gali i podsumowaniu te-
gorocznej edycji rankingu „Fi-
lary Polskiej Gospodarki”. 
Ranking ten ma na celu wyróż-
nienie firm stabilnych i znacząco 
wpływających na rozwój regio-
nów, w których prowadzą działal-
ność, a jednocześnie utożsamiają-
cych się z tymi regionami. W ran-
kingu wyróżniane są także naj-

prężniejsze samorządy, którym 
przyznawane sa tytuły „Samorzą-
dowy Menedżer Regionu”.    
„Filary Polskiej Gospodarki” 
to ranking przygotowany przez 
czołową agencję badawczą przy 
współpracy z redakcją dziennika 
„Puls Biznesu”. O wyborze zwy-
cięzców plebiscytu w poszczegól-
nych województwach decydują 
poprzez swoje głosy samorządy 
terytorialne jako organy władzy 
zlokalizowane zarówno najbliżej 
lokalnych przedsiębiorców, jak i 
społeczności. 

4 maja 2013 r. w Prośnie odby-
ły się uroczystości związane z 
Gminny Dniem Strażaka. Pod-
czas uroczystości poświecono i 
oddano do użytkowania nowy 
samochód gaśniczy dla OSP 
Prosna. Nowy pojazd to Ford 
Transit, który zakupiony został 
za kwotę 117 tys. zł. Środki fi-
nansowe na ten cel pochodziły 
z 3 źródeł: Zarządu Głównego 
OSP, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska oraz z bu-
dżetu Gminy Budzyń.
Sobotnie obchody strażackiego 
święta w gminie Budzyń rozpo-
częły się Mszą św. w kościele pa-
rafialnym w Wyszynach. W cza-
sie Mszy wchodzący do służby 
wóz bojowy Ford Transit został 
poświęcony. Druga część uroczy-
stości miała miejsce już w Pro-

Prosna  

Gminny Dzień Strażaka
śnie, gdzie orkiestra dęta popro-
wadziła strażaków i mieszkańców 
na plac przed świetlicę wiejską. 
Uroczystego przekazania kluczy-
ków do nowego wozu dokonał  
wójt gminy, Marcin Sokołowski 
w towarzystwie sołtysa wsi Le-
onarda Sella. Uroczystość Dnia 
Strażaka to także okazja do wrę-
czenia odznaczeń i wyróżnień. 
Wśród oficjalnych gości w Pro-
śnie był między starosta chodzie-
ski Julian Hermaszczuk, przedsta-
wiciele komendy PSP z Chodzie-
ży, przewodniczący Rady Gminy 
w Budzyniu Bogdan Łasecki, a 
także radni powiatowi oraz przed-
stawiciele Banku Spółdzielczego. 
Życzenia i listy pochwalne od go-
ści dopełniło przekazanie sprzętu 
pożarniczego, m.in. gmina poda-
rowała drabinę strażacką

Po wieloletnich staraniach roz-
poczęły się w końcu zapowiada-
ne od jakiegoś czasu inwestycje 
ENEI, których celem ma być 
dostarczenie odpowiedniej ilo-
ści energii elektrycznej do zbu-
dowanych i rozbudowywanych 
zakładów produkcyjnych w 
Budzyniu. 
Po przeprowadzonym w Zakła-
dzie Energetycznym przetar-
gu jego zwycięzca, firma „Ener-
gobud” z Piły, w ciągu najbliż-
szych 2 - 3 miesięcy wykona 
prace związane z tym zadaniem. 
Zakres prac obejmuje wybudo-
wanie linii kablowej o długości 
ok. 9 km łączący tzw. Główny 
Punkt Zasilania (GPZ) dla Bu-

dzynia, który ulokowany jest w 
Sypniewie, z terenami przemy-
słowymi w Budzyniu. Wartość 
planowanych prac to kwota ok. 2 
miliony złotych. Całość środków 
pochodzi z funduszu ENEI. Moc 
przesyłowa tego kabla to 6 me-
gawatów, co zaspokoi zgłasza-
ne zapotrzebowanie oraz zapew-
ni niezbędną rezerwę dla dalsze-
go rozwoju firm i zakładów pro-
dukcyjnych. 
Warto podkreślić, że to nie jedyna 
inwestycja ENEI na terenie naszej 
gminy, jaka została wykonana w 
ostatnim czasie. W maju Energe-
tyka wybudowała także linię ka-
blową do wyznaczonych działek 
budowlanych w Wyszynach.  

Inwestycje ENEI na terenie naszej gminy 

Więcej energii dla Budzynia
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Kanalizacja i wodociągi 

Kolejny etap prac

Kronika wypadków

Pożar w Izolbecie

Konsekwentnie realizowany jest 
proces uzupełniania sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej na tere-
nie naszej gminy.   
W marcu rozstrzygnięty został prze-
targ na budowę kanalizacji sanitar-
nej w Budzyń i sieci wodociągowej 
we wsi Grabówka, w okolicach tzw. 
„zameczku”. Spośród 9 ofert wy-
brano najkorzystniejszą pod wzglę-
dem cenowym ofertę firmy PII „In-
smont” z Chodzieży za kwotę pra-
wie 190  tysięcy złotych. Zakres 
prac obejmuje budowę sieci wod-
kan długości ok. 800 metrów przy 
ulicy Rogozińskiej plus wybudowa-
nie przepompowni ścieków przy uli-
cy Rogozińskiej a także budowę sie-
ci wodociągowej we wsi Grabówka 
o długości prawie 2 kilometrów do 
tzw. „zameczku” (budynku niegdyś 
należącego do Nadleśnictwa Sar-
bia). Zakończenie tych prac plano-
wane jest w III kwartale  br. 
W maju rozstrzygnięto przetarg na 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
II etap we wsi Ostrówki. Spośród 
5 złożonych w przetargu ofert wy-
brano najkorzystniejszą pod wzglę-
dem cenowym ofertę firmy MPGK 

Wągrowiec na kwotę 680 tysięcy. 
Zakres prac obejmuje budowę sie-
ci kanalizacyjnej na długości ok 
4,5 km oraz 4 przepompownie ście-
ków (na zdjęciu poniżej - prace zo-
stały rozpoczęte). Zakończenie in-
westycj planowane jest na III kwar-
tał br. Na powyższe zadanie gmina 
planuje zaciągnąć preferencyjną po-
życzkę z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska do kwoty 
450 tysięcy złotych. Należy zazna-
czyć, że jeśli zadanie zostanie wy-
konane w terminie, to istnieje moż-
liwość ubiegania się o 40 procento-
we jej umorzenie. Budowa tej kana-
lizacji w zasadzie kończy proces ka-
nalizowania na terenie naszej gmi-
ny w zwartej zabudowie. W ramach 
wieloletnich inwestycji wybudowa-
ne zostały nowe oczyszczalnie ście-
ków w Budzyniu oraz w Wyszynach 
oraz sieć kanalizacyjną, dzięki której 
ok. 80 procent mieszkańców naszej 
gminy ma możliwość odprowadza-
nia ścieków do gminnej sieci kana-
lizacyjnej, co zdecydowanie popra-
wiło stan środowiska na terenie na-
szej gminy. 

Pod koniec kwietnia rozstrzy-
gnięto kolejny przetarg nieogra-
niczony, tym razem na budowę 
oświetlenie drogowego w Budzy-
niu. 
Spośród 9 ofert wybrano ofertę fir-
my PPHU „Ragama” Leszek Przy-
byłek z Rogożna za prawie 130 ty-
sięcy złotych. Zakres prac polega 
na ustawieniu nowych latarni na 
ulicy Wągrowieckiej i części uli-

cy Lipowej oraz budowę nowego 
oświetlenia na ulicach: Sadowej, 
Czereśniowej, Wielkopolskiej, 
Klonowej i Akacjowej. Planowa-
ny termin zakończenia prac to III 
kwartał br. W ramach tych zadań 
powstanie ok. 50 nowych punktów 
oświetleniowych, a równocześnie 
budowane będą drogi i chodniki 
na ulicy Czereśniowej i Sadowej. 

W pożarze, który wybuchł w czwartek, 16 maja, w godzinach przed-
południowych na terenie Izolbetu,  jednego z największych zakła-
dów produkcyjnych na terenie naszej gminy, na szczęście nikt nie 
ucierpiał. Zdecydowana i szybka akcja straży pożarnej zapobiegła 
rozprzestrzenianiu się ognia i ograniczyła straty materialne. W akcji 
uczestniczyło jedenaście jednostek straży, ponad 30 strażaków wal-
czyło z pożarem przez blisko 4 godziny.
O pojawieniu się pożaru w silosie technologicznym (magazynie produk-
tów) zawiadomili pracownicy, którzy zauważyli wydobywający się spo-
między płyt którymi pokryta jest stalowa konstrukcja nośna budynku. 
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności wszyscy pracownicy znajdowali się 
na zewnątrz. Na miejsce udały się trzy zastępy z JRG PSP Chodzież, 
dwa z OSP Budzyń oraz po jednym z OSP Margonin, z OSP Szamocin i 
z OSP Wyszyny. Strażacy polewali wodą palący się silos, dwóch z nich, 
zabezpieczonych w sprzęt ochrony dróg oddechowych, chroniło od we-
wnątrz halę przylegającą do budynku silosu. Pobór wody był tak duży, 
że dowódca akcji poprosił o zwiększenie ciśnienia w sieci wodociągo-
wej. Gdy ogień został stłumiony strażacy przystąpili do przeszukiwania 
pomieszczeń w celu lokalizacji ognisk pożaru. W tej części akcji zastoso-
wano między innymi kamerę termowizyjną, która posłużyła do zbadania 
temperatury poszczególnych elementów konstrukcji silosu. 
Akcją dowodził Komendant Powiatowy PSP w Chodzieży, mł. bryg. Ra-
fał Mrowiński. Na miejsce przybył również wójt gminy Budzyń, Marcin 
Sokołowski. Straty materialne są duże, jednak jak wynika z rozmów wła-
ścicielami firmy, po wykonaniu niezbędnych ekspertyz i analiz zniszczo-
na część zakładu zostanie odbudowana. Wstępnie koszty odbudowy sza-
cowane są na 3 miliony złotych. Przyczyny pożaru ustala policja.   

Oświetlenie drogowe

Rozbłysną nowe latarnie

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
na spotkania informacyjne dotyczące projektu budo-

wy Farmy Wiatrowej na terenie gminy Budzyń.
Na Państwa pytania odpowiadać będą specjaliści z poszczegól-

nych dziedzin: akustyki i oddziaływania na środowisko.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne:
12-06-2013, godz. 18.00: Bukowiec – Świetlica Wiejska

Zapraszamy również do odwiedzenia punktu informacyjnego:
13-06-2013, godz. 16.00 – 18.00: Prosna – Świetlica Wiejska
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Inwestycje na terenie gminy 

Remonty w oświacie 
Mimo, że trwają jeszcze zajęcia w 
salach lekcyjnych, rozpoczęły się 
już prace remontowe w placów-
kach oświatowych na terenie na-
szej gminy. 
W kwietniu rozstrzygnięty został 
przetarg na modernizację zaplecza 
socjalnego przy Szkole Podstawo-
wej w Budzyniu. W ramach przetar-
gu nieograniczonego z 7 złożonych 
ofert wybrano najkorzystniejszą pod 
względem cenowym ofertę firmy 
PUH ZEN - DACH Zenon Szczu-
rek z Budzynia. Wartość planowa-
nych prac wynosi prawie 90 tysięcy 
złotych.  Prace polegają na założe-
niu nowej instalacji wodno – kana-
lizacyjnej i elektrycznej, nowej sto-
larki drzwiowej i tzw. białej arma-
tury (płytek ceramicznych). Termin 
wykonania prac to  czerwiec bieżą-
cego roku. Po zakończeniu remontu 
szatnie uczniowskich otrzymają zu-
pełnie nowy standard. Przypomnij-
my, że ich wygląd oraz funkcjonal-
ność nie zmieniła się od chwili wy-

budowania, czyli od połowy lat 70. 
Następną inwestycją w obiek-
tach oświatowych jest rozpoczęta 
w Szkole Podstawowej w Wyszy-
nach termomodernizacja budynku 
wraz z wymianą centralnego ogrze-
wania. 
W maju rozstrzygnięty został prze-
targ nieograniczony w wyniku któ-
rego wyłoniono najkorzystniejszą 
pod względem cenowym ofertę fir-
my „Odnowa” Modlibowscy Spół-
ka Jawna ze Skoków. Wartość pla-
nowanych prac to ok. 220 tysię-
cy złotych. W zakres prac wcho-
dzi wymiana poszycia dachowego 
wraz z dociepleniem stropów, ścian 
budynku oraz wymianę instalacji 
centralnego ogrzewania w całym 
budynku. Należy podkreślić, że na 
powyższe zadanie gmina otrzyma-
ła w roku ubiegłym z Narodowe-
go Ochrony Środowiska w ramach 
programu tzw.  „Zielonych inwe-
stycji”. Zakończenie prac planowa-
ne jest na sierpień 2013.  

W maju zakończyła się przebu-
dowa generalna drogi gminnej we 
wsi Podstolice na odcinku 1,3 km. 
Prace rozpoczęły się pod koniec 
ubiegłego roku. 
Wykonawcą zadania jest firma „Bi-
mex” z Rogoźna. Prace odbywa-
ły się w niekorzystnych warunkach 
terenowych, których główną przy-
czyną była duża różnica wysoko-
ści pomiędzy poszczególnym odcin-
kami drogi. Prace polegały na prze-
sunięciu dużych mas ziemnych ce-
lem wyprofilowania drogi oraz wy-

konanie nawierzchni utwardzonej z 
tłucznia kamiennego, wartość prac 
to ok. 300 tysięcy złotych. Na po-
wyższe zadanie gmina otrzyma-
ła dofinansowanie z budżetu Woje-
wództwa Wielkopolskiego w kwo-
cie 130 tysięcy w ramach programu 
„Poprawa stanu dróg dojazdowych 
do gospodarstw rolnych”. Realiza-
cja tej inwestycji wynika z przyjęte-
go kilka lat temu programu przebu-
dowy dróg dojazdowych do pól i go-
spodarstw. 

Inwestycje na terenie gminy 

Przebudowa drogi gminnej 

Trwają prace związane z za-
daniem pn.: „Poprawa bezpie-
czeństwa użytkowników dróg 
gminnych i dostępności do te-
renów inwestycyjnych poprzez 
przebudowę sieci dróg – ulic w 
Budzyniu: Rogozińskiej, Gu-
mowej, Czereśniowej, Sadowej 
i remont ulicy Cichej.” 
Wykonawcą robót jest firma Stra-

14 maja 2013 r. w Gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopolskich 
w Budzyniu odbyło się ostatnie 
spotkanie Grupy Wymiany Do-
świadczeń zajmującej się proble-
matyką oświaty w gminach. 
Cykl spotkań Grupy Wymiany Do-
świadczeń odbywał w ramach pro-
jektu „Doskonalenie zarządzania 
usługami publicznymi i rozwojem 
w jednostkach samorządu lokalne-

Temat - problematyka oświaty w gminach 

Wymienili doświadczenia 
go (gminach i powiatach)” realizo-
wanego przez Związek Gmin Wiej-
skich RP w ramach programu Kapi-
tał Ludzki. W spotkaniach uczestni-
czyli przedstawiciele z gminy Bu-
dzyń, Koźminek, Mieścisko i Ro-
kietnica. Uczestnicy na zakończe-
nie otrzymali certyfikaty. Jednym 
z ważniejszych efektów działania 
tej grupy było wprowadzenie w na-
szym Urzędzie Gminy - kart usług.

bag Sp. z o.o. z Pruszkowa, na-
tomiast koszt całej inwestycji to 
kwota ponad 2,5 mln. zł. Zadanie 
w części finansowane jest ze środ-
ków zewnętrznych w ramach Na-
rodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych (edycja na 2013 
r.). Przewidywany termin zakoń-
czenia prac to 15 listopada 2013 r.

W ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 

Większe bezpieczeństwo, 
większa dostępność
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Medaliony - pamięć pokoleń... 

Apel Pamięci nad grobami powstańców
We wtorek, 7 maja, na cmenta-
rzu w Budzyniu zorganizowa-
na została niezwykła uroczy-
stość – Apel Pamięci poświęcony 
nadaniu odznaczeń mogiłom po-
wstańców styczniowych i wielko-
polskich. 
W uroczystości udział wzięli, mię-
dzy innymi, członkowie Towarzy-
stwa Przyjaciół Powstania Wiel-
kopolskiego z prezesem powiato-
wym Romanem Grewlingiem, a 
także przedstawicielami  tej orga-
nizacji z Budzynia, Hanną Danie-
lewicz i Ewą Kabat, członkowie 
organizacji kombatanckiej z pre-
zesem budzyńskiego koła ZKR-
PiBWP Marianem Wróblewskim, 
liczne delegacje szkół, zakładów 
pracy oraz organizacji patrio-
tycznych, a także przedstawicie-
le władz samorządowych powia-
tu oraz gminy z przewodniczącym 
Rady Gminy Bogdanem Łasec-
kim.  Szczególnym gościem uro-
czystości był o. Eustachy Rako-
czy, Kapelan Towarzystwa Pamię-
ci Powstania Wielkopolskiego. 
Uroczystość w Budzyniu była uko-
ronowaniem akcji oznakowania 
grobów Powstańców Wielkopol-
skich specjalnymi medalionami. 
Została zainicjowana przez Towa-
rzystwo Pamięci Powstania Wiel-
kopolskiego w Budzyniu i rozpro-
pagowana tak, by objęła teren ca-
łego powiatu. Celem inicjatorów 
akcji było nie tylko upamiętnienie 
miejsc pochówku powstańców, ale 
także przekazanie młodym poko-
leniom treści historycznych doty-
czące walk o niepodległość swojej 

Małej Ojczyzny. 
Uroczystość miał nie-
zwykle podniosły cha-
rakter. Po przywitaniu 
wszystkich przybyłych 
przez Hannę Daniele-
wicz, prezes oddzia-
łu Towarzystwa Przyja-
ciół Powstania Wielko-
polskiego w Budzyniu, 
która wraz z Ewą Kabat 
przedsięwzięcie przy-
gotowały, wysłuchali-
śmy montażu słowno – 
muzycznego, przygoto-
wanego przez młodzież 
z budzyńskiego Gim-
nazjum pod kierunkiem Elżbiety 
Kurkowiak. Przed symbolicznym 
odsłonięciem medalionu na zbio-
rowej mogile powstańczej głos 
zabrali między innymi Piotr Jan-
kowski, Bogdan Łasecki, Roman 
Grewling, a także  o. Eustachy Ra-
koczy oraz Marian Wróblewski. 

O. Eustachy w swoim wystąpie-
niu podkreślał między innymi: 
„Jakże głęboko polska jest trady-
cja przychodzenia do grobów, w 
których rodzi się życie. Z logicz-
nego punktu widzenia stwierdze-
nie to nosi wymiar sprzeczności. 
Dzieje naszej Ojczyzny zdają się 

tej logice zaprzeczać. Wszak, za-
korzenieni w wierze i czci Boga-
rodzicy „wyznając śmierć – gło-
simy zmartwychwstanie”. Prezes 
Wróblewski nie krył wzruszenia 
wspominając swojego ojca – po-
wstańca, a także wielu innych, 

których czyny, jak się wy-
dawało, skazano na zapo-
mnienie. Podkreślił radość 
z faktu, że ten wielki pa-
triotyczny wysiłek, na któ-
ry składał się wysiłek, a 
także życie, wielu ludzi, 
dziś współczesne pokole-
nia wspominają i czczą z 
takim pietyzmem.       
W przygotowanie i prze-
prowadzenie tej uroczy-
stości zaangażowanych 
było wiele osób i organiza-
cji, między innymi, oprócz 
już wspomnianych, tak-
że wójt gminy Marcin So-
kołowski, który akcję sfi-

nansował, czy artysta rzeźbiarz 
Roman Chrostowski, wykonaw-
ca (nieodpłatnie) medali nagrob-
nych. Wspomnijmy jeszcze, że 
odlewy medali wykonała firma 
artystyczna Wojciecha Żmudz-
kiego w Krakowie. 

23 maja w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Lipinach 
odbył się XI Powiatowy Kon-
kurs Matematyczny „Mistrz 
Tabliczki Mnożenia”, w którym 
udział wzięli uczniowie klas III  
i  IV powiatu chodzieskiego. 
Musieli się oni wykazać świet-
ną znajomością tabliczki mnoże-
nia oraz logicznym myśleniem. 

Szkołę Podstawową w Budzyniu 
reprezentowali uczniowie – Karol 
Nowacki z klasy III b  oraz  Kamil 
Marek z klasy  IV c.
Zaszczytne  I  miejsce oraz tytuł 
„Mistrza Tabliczki Mnożenia” w 
kategorii  klas III zdobył uczeń  
Szkoły Podstawowej w Budzyniu 
Karol Nowacki.

XI Powiatowy Konkurs Matematyczny w Lipinach 

Karol Nowacki „Mistrzem 
Tabliczki Mnożenia” 
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Z Europejskiego Uniwersytetu Viadrina do Budzynia

Wizyta gości z Frankfurtu

Uchwycone w fotografii Jerzego Dąbrowskiego

Oko w oko z ptakami 
W piątkowy wieczór, 17 maja, w 
holu Gminnego Ośrodka Kultury 
otwarta została niezwykła wysta-
wa fotograficzna. Na kilkudziesię-
ciu fotogramach uwiecznione zo-
stały ptaki; różne gatunki, w róż-
nych sytuacjach i pozach. To efekt 
wieloletniej pracy wyjątkowego 
człowieka, ornitologa z powołania, 
Jerzego Dąbrowskiego, pracow-
nika Muzeum Regionalnego im. 
Wojciech Dutkiewicz w Rogoźnie. 
Jerzy Dąbrowski ukończył Wydział 
Biologii Nauk o Ziemi na Uniwer-
sytecie im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, był nauczycielem biolo-
gii w Liceum Ogólnokształcącym w 
Obornikach. Jego pasją była – i jest 
nadal – ornitologia. Od 1979 roku 
współpracuje ze Stacją Ornitolo-
giczną w Gdańsku, posiada upraw-
nienia do obrączkowania wszyst-
kich gatunków ptaków w Polsce. 
Wypada podkreślić, że to dzięki 
jego aktywności, oraz dzięki temu, 
że swoją pasją zaraził spore grono 
entuzjastów zarówno w Rogoźnie, 
a także w regionie, w okolicach Ro-
goźna obrączkowanych jest rocznie 
ok. 5 tysięcy ptaków z około 100 ga-
tunków ptaków. Od 1985 roku Jerzy 
Dąbrowski pracuje w rogozińskim 
Muzeum, obecnie jest kustoszem 
działu przyrodniczego tej placówki. 
Prowadzi także ożywioną działal-
ność dydaktyczną. Za swoje zasługi 
dla oświaty na wniosek Ligii Ochro-
ny Przyrody Jerzy Dąbrowski został 

odznaczony medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej. 
W uroczystym otwarciu wystawy 
udział wzięło wielu znamienitych 
gości, w tym między innymi prezes 
Zarządu Ligii Ochrony Przyrody w 
Rogoźnie dr Bronisława Peplińska, 
Władysław Ruks, emerytowany na-
uczyciel historii LO w Rogoźnie, 
wójt Gminy 
Budzyń Mar-
cin Sokołowski, 
przewodniczą-
cy Rady Gmi-
ny Bogdan Ła-
secki, w zastęp-
stwie Starosty 
Chodzieskiego 
radny powia-
towy Piotr Jan-
kowski, wice-
przewodniczą-
cy Rady Powia-
tu w Chodzieży 
Wojciech Bu-
rzyński, dyrek-
tor Przedszko-
la Samorządo-
wego w Wy-
szynach Anna Gąska, pasjonat foto-
grafii przyrodniczej Grzegorz Wró-
blewski, a także wielu miłośników 
przyrody z Budzynia i regionu. 
Pomysłodawczynią i organizato-
rem wystawy była Anna Zaranek, 
instruktor GOK. To dzięki jej sta-
raniom fotografie Jerzego Dąbrow-
skiego wystawione zostały w Bu-

dzyniu po raz 
p i e r w s z y . 
Cieszyły się 
ogromnym za-
interesowa-
niem nie tylko 
w czasie wer-
nisażu. War-
to podkreślić, 
że w dniach 
poprzedzają-
cych werni-
saż w Gmin-
nym Ośrod-
ku Kultury zo-

stały zorganizowane warsztaty dla 
dzieci i młodzieży, które poświęco-
ne były głównie tematyce ornitolo-
gicznej, a które prowadził Jerzy Dą-
browski. Wzięły w nich udział dzie-
ci z Przedszkola w Wyszynach oraz 
uczniowie klas II, IV i V Szkoły 
Podstawowej w Budzyniu, łącznie 
212 osób. W czasie zajęć dzieci mia-

ły możliwość obejrzenia interesują-
cego filmu o sowach, a także z za-
interesowaniem wysłuchały cieka-
wych pogadanek Jerzego Dąbrow-
skiego na temat życia ptaków. Za 
zaangażowanie w przeprowadzenie 
tych warsztatów Jerzy Dąbrowski 
otrzymał w czasie wernisażu spe-
cjalną statuetkę z rąk dyrektora GO-
K-u, Marka Bocheńskiego. 
Fotogramy wraz z osprzętem wysta-
wienniczym zostały udostępnione 
przez Rogozińskie Centrum Kultu-
ry ze zbiorów Muzeum Regionalne-
go im. Wojciechy Dutkiewicz, za co 
Gminny Ośrodek Kultury w Budzy-
niu składa serdeczne podziękowa-
nia. Współpraca pomiędzy zaprzy-
jaźnionymi placówkami pomaga 
w rozwoju i edukacji w naszej ma-
łej społeczności i jest pozytywnym 
akcentem w relacjach pomiędzy na-
szymi miejscowościami.   

W  ramach obchodów „Dnia Ję-
zyków Obcych” w Szkole Pod-
stawowej im. T. Kotarbińskie-
go w Budzyniu odbyło się nie-
codzienne spotkanie. Na zapro-
szenie nauczycieli języka nie-
mieckiego: Małgorzaty Słowiń-
skiej i Joanny Świergosz szkołę 
odwiedziła Agnieszka Schmid, 
przedstawiciel Europejskie-
go Uniwersytetu Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą. 
Pani Schmid jest koordynato-
rem d/s polskiego marketingu i 
zajmuje się promocją uniwersy-
tetu w Polsce oraz udzielaniem 

rad zagranicznym kandydatom 
na studia. Pani koordynator w 
dostępny dla tej grupy wiekowej 
sposób przedstawiła historię Nie-
miec, opowiedziała o osobliwo-
ściach Frankfurtu nad Odrą, a tak-
że zapoznała słuchaczy ze struk-
turą organizacyjną uniwersytetu. 
Uczniowie z zaciekawieniem słu-
chali „wykładu” pani koordyna-
tor wzbogaconego o prezentację 
multimedialną. Zaproszonego go-
ścia zadziwiła dociekliwość wie-
lu uczniów, którzy zadawali sze-
reg dodatkowych pytań na temat 
studiów na zagranicznej uczel-

ni. Należy dodać, że nasza pod-
stawówka jest pierwszą w Pol-
sce, którą pani Schmid odwiedzi-
ła w ramach promocji uniwersy-
tetu. Celem wizyty nie było jed-

nak tylko promowanie uczelni, 
ale uświadomienie młodym lu-
dziom korzyści wypływających z 
nauki języków obcych. I ten cel z 
całą pewnością został osiągnięty.  
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Przedszkole Samorządowe w Wyszynach 

Święto Europy

Przedszkolacy z Budzynia w Bukowcu 

Z wizytą w Agro - Danmis
15 kwietnia maluchy z Przed-
szkola Samorządowego w Bu-
dzyniu wybrały się na wy-
cieczkę do Gospodarstwa Agro 
– Danmis w Bukowcu. 
Dzieci mogły z bliska zoba-
czyć zwierzęta hodowlane, takie 

jak krowy i kozy. Dowiedziały 
się skąd się bierze mleko i jakie 
produkty z niego otrzymujemy. 
Prawdziwą radością było głaska-
nie kózek. Wycieczka była bardzo 
udana i na pewno długo pozosta-
nie w pamięci przedszkolaków. 

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu 

Wycieczka do remizy OSP

22 kwietnia 2013r dzieci z Przed-
szkola Samorządowego w Budzy-
niu wybrały się na wycieczkę do 
Straży Pożarnej.  
Dzięki  życzliwości pana komendan-
ta i strażaków dzieci mogły  obejrzeć 
samochody i sprzęt pożarniczy oraz 

wyposażenie jednostki.  Przedszko-
laki z wielkim zaciekawieniem słu-
chały opowiadania o trudnej i niebez-
piecznej pracy strażaka  oraz akcjach 
ratowniczo - gaśniczych. Wycieczka 
sprawiła dzieciom dużo radości i po-
zytywnych wrażeń. 

17 maja 2013 roku przedszko-
le w Wyszynach odwiedzili stra-
żacy miejscowej jednostki stra-
ży pożarnej w Wyszynach. Celem 
odwiedzin  była pogadanka po-
łączona z prezentacją: udzielania 
pierwszej pomocy w nagłych wy-
padkach, strażacy przypomnieli 
przedszkolakom numery alarmo-
we, pokazali ćwiczenia na fanto-
mie (udrażnianie dróg oddecho-

wy, resuscytacja, usztywnianie 
kończyn). Dzieci zapoznały się 
ze sprzętem ratowniczym, stra-
żacy poinstruowali naszych milu-
sińskich o sposobie postępowania 
w razie wypadku. Przedszkola-
cy bardzo chętnie uczestniczyli w 
pokazie wykonując proste czyn-
ności ratownicze. Było to bardzo 
potrzebne i pouczające spotkanie.

Przedszkole Samorządowe w Wyszynach  

Jak udzielać 
pierwszej pomocy

9 maja 2013 roku w Domu Kultu-
ry w Wyszynach odbyły się przed-
szkolne obchody Święta Europy, 
na które przybyli zaproszeni go-
ście. W tym dniu miało miejsce 
podsumowanie programu edu-
kacyjnego „Z Koziołkiem Ma-
tołkiem po krajach Unii Euro-
pejskiej” realizowanego w roku 
szkolnym 2012/2013 w Przedszko-
lu Samorządowym im. „Koziołka 
Matołka” w Wyszynach.
Założeniem programu było przybli-
żenie dzieciom  wybranych państw 
Unii  Europejskiej. I tak w ciągu 
roku dzieci poznały położenie geo-
graficzne i barwy narodowe danego 
państwa, charakterystyczne zabyt-
ki i atrakcje turystyczne, podstawo-
we zwroty grzecznościowe, tradycje 

i obyczaje oraz kuchnię i tańce wy-
branego przez grupę kraju.
„Pszczółki” przybliżyły zebranym 
Francję: zatańczyły francuski ta-
niec, przywitały i pożegnały się po 
francusku. „Smerfy” opowiedzia-
ły o Włoszech przedstawiając swo-
je państwo w sposób humorystycz-
ny. Dzieci podały bardzo dużo cie-
kawostek o Italii i zatańczyły włoski 
taniec tarantella. „Krasnale” opro-
wadziły nas po Grecji, przybliżyły 
antyczny świat, zaprosiły na Igrzy-
ska Olimpijskie, zatańczyły prze-
pięknie zorbę. „Koty” natomiast za-
brały nas na herbatkę do Królowej 
Elżbiety, na dwór królewski. Po-
chwaliły się znajomością języka an-
gielskiego. Londyn przybliżyły nam 
z okien czerwonego autobusu.
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Sklep 

zaprasza na zakupy

Budzyń, ul. Rynkowa 14
507 121 816, olenka@life.pl

Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Obchody Dnia Dziecka

ALEKSANDRA 

firany, tkaniny zasłonowe, obrusowe, bielizna pościelowa (kora, bawełna satyna bawełniana, 
flanela, jersey, różne rozmiary), ręczniki, obrusy, serwety, bieżniki w różnych rozmiarach, bielizna 

damska i męska, koce, narzuty, kołdry, poduszki w różnych rozmiarach, pasmanteria
UWAGA! wyprzedaż odzieży dziecięcej, obniżka organtyn, firan żakardowych i zasłonowych 

Komfort w czasie zakupów, większa powierzchnia, 
większy wybór towarów 

V Konkurs Gwary Poznańskiej 

„Godonie po naszymu”
Gimnazjaliści z Wielkopolski 
spotkali się 17 maja na V Kon-
kursie Gwary Poznańskiej w 
Skokach. Rywalizowali prezen-
tując teksty gwary poznańskiej. 
W wypowiedziach mogliśmy za-
uważyć humor i pozytywne emo-
cje młodych wykonawców.
Budzyń reprezentowały uczennice 
klas drugich i trzecich  Gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopolskich 

w Budzyniu: Karolina Mazur, Ka-
rolina Prech i Zuzanna Holka.
Opiekę nad dziewczętami spra-
wowała Elżbieta Kurkowiak-Pau-
szek, która jednocześnie była dla 
nich oparciem w chwilach naj-
większego stresu. 
Wyróżnienie w Konkursie otrzy-
mała Zuzanna Holka za interpre-
tację tekstu pt.: „Jestem nie do 
żdżarcia”. 

Na swoje święto uczniowie czeka-
ją cały rok. 1 czerwca już nieba-
wem, a obchody Dnia Dziecka w 
naszej szkole zostały nieco przy-
spieszone. W środę 29 maja tuż po 
pierwszym dzwonku społeczność 
szkolna zebrała się na sali gimna-
stycznej, by przyjąć najserdecz-
niejsze życzenia od Pana Dyrek-
tora, Grona Pedagogicznego oraz 
Rady Rodziców. Były słodkie upo-
minki dla każdego: małego i duże-
go ucznia.  
Spotkanie to było również okazją 
do zaprezentowania kandydatów w 
wyborach do Samorządu Uczniow-
skiego na kolejny rok szkolny, które 
odbędą się w drugiej połowie czerw-
ca. Kandydaci startujący w wybo-
rach starali się różnymi sposobami 

zjednać sobie „przyszłych wybor-
ców” i przekonać, że sprawdzą się w 
roli członków samorządu.
Kolejną atrakcją była także loteria 
fantowa zorganizowana przez To-
warzystwo Przyjaciół Dzieci. Ko-
lejki po losy były długie, ponie-
waż niemal każdy chciał wymie-
nić swoje 2 złote na nagrodę rze-
czową i przy okazji wspomóc po-
trzebujących. Dzień Dziecka w 
naszej szkole miał być dniem ra-
dości, ale również sportu. Dlate-
go też chętni uczniowie mogli wy-
startować w biegach. Przewidzia-
no osobne konkurencje dla dziew-
cząt i chłopców z podziałem na 
kategorie wiekowe, a dla najlep-
szych, którzy stanęli na podium, 
ufundowano medale. 

26 kwietnia zespół taneczny 
„Czadowe gwiazdeczki” pod 
opieką pani Marii Wierciak 
reprezentując Gminny Ośro-
dek Kultury w Budzyniu wzię-
ły udział w Międzynarodo-
wym Dniu Tańca, który był ele-
mentem Programu obchodów 

Międzynarodowy Dzień Tańca  

„Czadowe Gwiazdeczki” 
tańczyły w Ujściu

Z życia PZW

Walczyli o tytuł mistrza 
28 kwietnia zostały rozegra-
ne zawody w wędkarstwie spła-
wikowym o Mistrzostwo Koła 
PZW w Budzyniu. Pomimo nie-
ciekawej pogody w zawodach 
wzięło udział 14 wędkarzy. 
Po trwającej trzy godziny rywali-
zacji tytuł Mistrza Koła przypadł 
w udziale najlepszemu wędkarzo-
wi spławikowemu tych zawodów, 
którym okazał się Andrzej Wal-

600-LECIE nadania praw miej-
skich.
Dzieci i młodzież pokazały swoje 
umiejętności taneczne na scenie 
Ujskiego Domu Kultury. Otrzy-
mując dyplom za udział jak i rów-
nież statuetkę. 

czak. Zwycięstwo dał mu wynik 
3.520 punktów. Andrzej Walczak 
wyprzedził Kazimierza Pauszka, 
któremu tytuł wicemistrza Koła 
dał wynik 3.420 punktów. Na 
trzecim miejscu, ex equo, uplaso-
wało się dwóch wędkarzy – Mar-
cin Sokołowski i Maciej Walczak, 
obaj osiągnęli 2.320 punktów. 
Zawody zakończyły się ogni-
skiem oraz posiłkiem. 

U NAS KUPISZ HERBATY NA WAGĘ!

DUŻY WYBÓR, W TYM HERBATY 

ZIELONE, OWOCOWE, CZARNE, 

YERBA MATE, A TAKŻE AKCESORIA 

DO PARZENIA 
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Walczyli o Puchar firmy F.H.H. „R&M”

Rozgrywki Bośka - Kop
Rogoźno

Biegacze z Budzynia 
zdominowali zawody
W czwartek, 3 maja 2013 roku 
biegacze z Budzyńskiego Towa-
rzystwa Sportowego zdominowa-
li bieg z okazji Święta Konstytucji 
3 Maja rozgrywany w Rogoźnie. 
Na starcie stanęło ponad 100 bie-
gaczy,  dwunastoosobowa druży-
na reprezentantów Budzynia zdo-
była dziewięć medali w poszczegól-
nych kategoriach: klasy III – Wikto-
ria Gruszczyńska II miejsce, Nikola 
Nowicka IV miejsce, klasy IV – Ju-
lia Marchlewicz II miejsce, Marcel 
Jankowski III miejsce, Filip Czer-
wiński – IV miejsce, klasy V- Ka-
rolina Szymańska – I miejsce, Mar-
ta Szczurek – III miejsce, Natalia 
Ksycka – IV miejsce, Kacper Śle-
siński- I miejsce, klasy VI – Julia 
Burzyńska – I miejsce, Kacper Jan-
kowski I miejsce, Paulina Ksycka V 
miejsce, kat. „open” Milena Ksycka 
I miejsce, wszyscy zawodnicy tre-
nują pod okiem Janusza Szozdy.
Kilka dni wcześniej, 28 kwietnia za-
wodnicy Budzyńskiego Towarzy-
stwa Sportowego brali udział w bie-
gach w Szczecinku, tam konkuren-
cja okazała się dużo większa, bo na 
starcie stanęło ponad 1000 zawodni-
ków z całego kraju. Nasi zawodnicy 

zajęli w swoich kategoriach następu-
jące miejsca: Wiktoria Gruszczyń-
ska II miejsce, Jakub Błachowicz V 
miejsce, Julia Burzyńska VIII miej-
sce, Nikola Nowicka X miejsce. W 
biegach brali także udział Mikołaj 
Kanke, Karolina Szymanowicz, Na-
talia Ksycka, Marta Sczurek. W bieg 
głównym na 10 km brali udział: Ja-
nusz Szozda, Piotr Ślęzak, Mile-
na Ksycka, Maciej Niespodziński, 
Wojciech Wierzbiński.
Tego samego dnia zawodnicy z sek-
cji rowerów górskich MTB Bu-
dzyńskiego Towarzystwa Sporto-
wego startowali w zawodach Grand 
Prix Wielkopolski w Dolsku na dy-
stansie 70 km. W konkurencji ponad 
200 zawodników zdobyli następują-
ce miejsca: Paweł Sroka I miejsce, 
Rafał Sroka III miejsce, Anna Czer-
wińska V miejsce, Piotr Polcyn X 
miejsce, Maciej Czerwiński XXXI 
miejsce. 
4 maja nasi reprezentanci wystarto-
wali także w Grand Prix w Połczy-
nie Zdroju na dystansie 70 km, zdo-
bywając następujące miejsca: Paweł 
Sroka I miejsce, Piotr Polcyn VIII 
miejsce, Rafał Sroka XI miejsce. 

18 maja w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Budzyniu odbyła się 
X rozgrywka „Bośka – Kop” o 
puchar firmy F.H.H. „R&M”. 
W zawodach uczestniczyło 20 
zawodników. 
Zwycięzcą został Wojciech 
Wierzbiński (426 pkt.), na dru-
gim miejscu uplasował się Wło-
dzimierz Olejniczak (421 pkt.), na 
trzecim Anna Geisler  (374 pkt.), 
czwarte miejsce zajął Roman Sta-
rosielec (365 pkt.), piąte miej-
sce ex equo Zygmunt Bukowski i 
Rajmund Ziała (359 pkt.), siódme 
miejsce zajął Ryszard Fifer (357 
pkt.), ósme natomiast Ryszard 
Geisler (351 pkt.).

Klasyfikacja po X rozgryw-
kach: 
1. Stefan Mulik         2055 pkt.
2. Rajmund Przybyszewski 
                                       1855 pkt. 
3. Romuald Fiedorowicz 1640 pkt.
4.Roman Starosielec      1610 pkt.
5. Ryszard Miziołek 
                           1475 pkt. (3752)
6. Ryszard Geisler                      
                            1475 pkt. (3728)
7. Mariusz Wiza          1360 pkt.
8. Wojciech Wierzbiński  1355 pkt. 
9. Andrzej Michor        1305 pkt.
10. Rajmund Ziała          1154 pkt.
11. Zdzisław Kowalski   
                            1075 pkt. (3033)
12. Jerzy Kowalczyk   
                             1075 pkt. (2649)
13. Anna Geisler          1070 pkt.
14. Waldemar Walczak   1025 pkt.
15. Andrzej Łukaszewski       
                                       1020 pkt.
16. Włodzimierz Olejniczak   
                                        1015 pkt.
17. Zygmunt Bukowski    1014 pkt.

18. Robert Ksycki            970 pkt.
19. Ryszard Fifer           935 pkt.
20. Tadeusz Grill           911 pkt.
21. Zbigniew Kałużny      630 pkt.
22. Jarosław Polowy        560 pkt.
23. Robert Simiński          545 pkt.
24. Ryszard Rabczak        510 pkt.
25. Franciszek Wota         400 pkt. 
26. Mateusz Pienkos          370 pkt.
27. Tomasz Błażej           309 pkt.
28. Karol Marek   
                                300 pkt. (1171)
29. Henryk Zagrodnik
                   300 pkt. (459)
30. Wojciech Kaźmierczak   270 pkt.
31. Paweł Pianka           260 pkt.
32. Henryk Kulik            190 pkt.
33. Władysław Ochnicki  185 pkt.
34. Andrzej Rudnicki         170 pkt.
35. Franciszek Buśko       160 pkt.
36. Dariusz Laskowski      130 pkt. 
37. Grzegorz Walczak       120 pkt.
38. Krzysztof Przybylski  115 pkt.
39. Edward Berczyński     110 pkt.
40. Jakub Dobosz            105 pkt.
41. Mirosław Pienkos       100 pkt.
42. Władysław Szulc  
                                 95 pkt. (319)
43. Kazimierz Maliszewski  
                                    95 pkt. (270)
44. Andrzej Walczak           80 pkt.
45. Stanisław Olejniczak  
                                  75 pkt. (355)
46. Witold Myszkowski 
     75 pkt. (309)
47. Sławomir Łukaszewicz 
                                   75 pkt. (250)
48. Jan Syska               70 pkt. 
49. Bogdan Kaczmarzyk     45 pkt.
50. Stanisław Kin             20 pkt.
51. Antoni Przybylski         18 pkt.

Na tym zakończono rozgrywki 
Boska – Kop o Mistrzostwo Gmi-
ny 2012/ 2013.  

Dopisała pogoda i frekwencja 

III Bieg Wiosenny - 
20 kwietnia na Orliku w Bu-
dzyniu odbył się III Wiosen-
ny Bieg  „Orlik 2013”. Jak co 
roku dopisała pogoda i fre-
kwencja. 
Biegacze startowali w 3 katego-
riach: na dystansie 1 km ucznio-
wie szkół podstawowych, na dy-
stansie 2 km uczniowie gimna-
zjów, na dystansie 5 km, w Bie-
gu Głównym, seniorzy. 
W biegu na 1 km klasy I i II w 
kategorii dziewcząt kolejność 
przedstawiała się następująco:
1. Julia Szurpit
2. Hanna Kozłowska 
3. Zuzia Zube
Bieg na 1 km klasy I i II, katego-
ria chłopców:
1. Nikodem Kossakowski
2. Wojtek Bobowicz

3. Kajetan Kaczmarek 
Bieg na 1 km, klasy III i IV, 
dziewczęta:
1. Wiktoria Gruszczyńska 
2. Nikola Nowicka
3. Natalia Kozłowska 
Bieg na 1 km, klasy III i IV, 
chłopcy: 
1. Marcel Jankowski
2. Dawid Szpejer
3. Kacper Barczak 
Bieg na 1 km, klasy V i VI, dziew-
częta: 
1. Marta Szczurek 
2. Julia Burzyńska
3. Natalia Ksycka
Bieg na 1 km, klasy V i VI, chłop-
cy:
1. Kacper Jankowski
2. Jakub Błochowicz 
3. Mikołaj Kanke
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Gminny Turniej o Puchar Przewodniczącego LZS  

Walczyli o puchar

1 maja na boisku sportowym w 
Dziewokluczu rozegrano I kolej-
kę Gminnego Turnieju Piłki Noż-
nej o Puchar Przewodniczącego 
Gminnego Zrzeszenia LZS w Bu-
dzyniu – rocznik 1997 i młodsi. 
Organizatorami Turnieju byli 
Gminne Zrzeszenie LZS w Bu-
dzyniu i Koło LZS w Dziewoklu-
czu.
W Turnieju uczestniczyło 9 drużyn 
reprezentujące Koła LZS ( 8 drużyn 
– męskich i 1 kobieca).
Mecze rozgrywano w dwóch gru-
pach systemem każdy z każdym. 

Po rozegranej I kolejce najlepszy-
mi drużynami są: LZS Podstoli-
ce i LZS Dziewoklucz zdobywając 
maksymalną ilość punktów. W dal-
szej kolejności uplasowały się dru-
żyny: LZS Budzyń, LZS Grabów-
ka, LZS Nowe Brzeźno, LZS Pro-
sna, LZS Bukowiec, LZS Kąkole-
wice i LZS Prosna – kobiety. 
Najwięcej bramek 6 strzelił Patryk 
Ludowicz z LZS Podstolice. 
Finałowa II kolejka Turnieju odbę-
dzie się 31 sierpnia, również na bo-
isku w Dziewokluczu.

Organizatorzy

II kolejka rundy wiosennej 

Budzyńska Liga Gminna
W niedzielę 12 maja na boisku 
sportowym w Prośnie rozegra-
no II kolejkę rundy wiosennej 
Ligii Gminnej Piłki Nożnej w 
Gminie Budzyń.
W pierwszym meczu spotkały się 
drużyny  LZS Kąkolewice i LZS 
Dziewoklucz (grający w 9 oso-
bowym składzie) mecz zakoń-
czył się wysokim bo 10 bramko-
wym zwycięstwem drużyny z Ką-
kolewic (10 : 0). W drugim me-
czu spotkały się drużyny z LZS 
Bukowiec i gospodarze LZS Pro-
sna/Sokołowo. Wynik spotkania 
1:5 dla Prosny, prezes Koła strze-
lił dwa gole. 

Wyniki po VII kolejce Ligii Gminny:
LZS Kąkolewice    13  32 - 7
LZS Ostrówki    10  11 - 7
LZS Bukowiec    6  11 - 14
LZS Dziewoklucz    6  10 - 26
LZS Prosna/ Sokołowo   3  12 - 30

GZ LZS w Budzyniu 

Najlepszym strzelcem po VII ko-
lejce okazał się Krzysztof Staro-
sta z LZS Kąkolewice.

Gminny Turniej Piłki Nożnej 5-osobowej 

Walczyli najmłodsi
2 maja 2013r. na boisku sporto-
wym w Kąkolewicach odbył się 
Gminny Turniej Piłki Nożnej – 5 
osobowej dzieci rocznik 2000 i 
młodsi. 
Organizatorami rozgrywek byli: 
Gminne Zrzeszenie LZS w Budzy-
niu i Koło LZS Kąkolewicach. W 
Turnieju brało udział 8 drużyn.
Turniej rozegrano systemem każdy 
z każdym rozgrywając ogółem 16 
meczy piłkarskich. 
Końcowa klasyfikacja turnieju :
I miejsce  LZS Bukowiec
II miejsce - LZS Prosna (dziewczę-
ta) 

III miejsce - LZS Budzyń
IV miejsce - LZS Kąkolewice  
(Tymbarki)
V miejsce - LZS Sokołowo Bu-
dzyńskie
VI miejsce - LZS Podstolice/ LZS 
Popielno
VII miejsce  - Budzyń (Orlik). 
Pomiędzy meczami młodzież od-
poczywała przy ognisku zajadając 
pieczoną kiełbaskę.
Zwycięskim drużynom medale 
wręczał przewodniczący Koła LZS 
w Kąkolewicach pan Krzysztof 
Cholewiński. 

Organizatorzy 

Bieg na 2 km, gimnazjum, dziew-
częta: 
1. Paulina Żegała
2. Kasia Kozioł
3. Danuta Odor
Bieg na 2 km, gimnazjum, chłop-
cy:
1. Mikołaj Gruszczyński 
2. Adrian Fryska
3. Mateusz Białecki 
Bieg Główny na dystansie 5 km, 
mężczyźni:
1. Kamil Jędrzejewski 
        - Chodzież
2. Miłosz Rewers        - Chodzież
3. Maciej Niespodziński  
           - Budzyń
Bieg Główny na dystansie 5 km, 
kobiety:
1. Wiktoria Marchlewicz
2. Milena Ksycka 

Organizatorzy III Biegu Wio-
sennego na Orliku w Budzy-
niu składają serdecznie podzię-
kowania zakładom pracy, jed-
nostkom samorządowym oraz 
wszystkim tym firmom i oso-
bom, które wsparły bieg i ufun-
dowały nagrody dla wszystkich 
uczestników biegu: Urząd Gmi-
ny w Budzyniu, Nadleśnictwo 
Podanin, Firma Kabat, Format, 
Bank Spółdzielczy oddział w 
Budzyniu, Twoje Auto, Bielec-
ki Dariusz, Ata-Technik, Maciej 
Rychlik Transport, Świderski 
Rafał, BK Ogród T. Kujawa, To-
mex T Tadeusz Tomczyk, Ango-
ra, Marek Wollherr, firma Mik-
mar Tomasz Górzny, Wojciech 
Wierzbiński, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Budzyniu, Krzysztof 
Jabłoński, Michał Barczak, Fir-
ma Lumag, Magdalena Jankow-
ska, Tomex A.J.C. Jacek Tom-
czyk.

„Orlik 2013”
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90. rocznica istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzyniu 

Już blisko sto lat w służbie społeczeństwa 
25 maja, w strugach ulewnego 
deszczu, obchodzono w Budzy-
niu 90 rocznicę powstania jed-
nostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej. Miejscem obchodów był 
plac przy remizie OSP w Budzy-
niu, a poprzedziła je Msza św. 
odprawiona w kościele p.w. św. 
Andrzeja Boboli. 
W starych kronikach Budzynia za-
pisano, że staraniem mistrza ko-
walskiego Kazimierza Lupy i za 
poparciem władz miejskich w 
dniu 26 lutego 1923 roku odby-
ło się pierwsze zebranie założy-
cielskie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Budzyniu. Na zebraniu tym 
obecni byli radni miejscy, władze 
magistratu z ówczesnym burmi-
strzem Pitułą. Swój akces do słu-
zby w nowo powstałej jednostce w 
czasie pierwszego spotkania zgło-
siło 27 ochotników. Pierwszym 
prezesem był burmistrz Pituła, na-
czelnikiem został Kazimierz Lupa. 
Obecnie jednostka liczy 50 człon-
ków (w tym drużyna młodzieżo-
wa męska), na wyposażeniu są 
trzy wozy bojowe oraz niezbęd-
ny sprzęt do różnorodnego rodza-
ju akcji ratowniczych. Od kwietnia 
1995 roku jednostka OSP w Bu-
dzyniu została włączona do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo – Ga-
śniczego. Obecnie prezesem jest 
druh Zenon Nowicki, naczelni-
kiem Michał Gapiński. 
W uroczystości udział wzięło licz-
ne grono oficjalnych gości, w tym 
członek Zarządu Głównego ZO-
SPRP w Poznaniu dh Krzysztof 
Fojt, wiceprezes Oddziału Woje-
wodzkiego ZOSPRP w Ponaniu 
dh Andrzej Kasprzak, członek Pre-

zydium Oddziału Powiatowego 
ZOSPRP w Chodzieży dh Andrzej 
Waligórski, Florian Kledzik - Kie-
rownik Biura Terenowego ZO-
SPRP w Poznaniu Oddział w Pile, 
Alfred Polcyn - Prezes Oddziału 
Gminnego ZOSPRP w Budzyniu, 
mł. bryg. Damian Łuczak - z-ca 
Komendanta Powiatowego PSP w 
Chodzieży, Ludwik Soloch - Ko-
mendant Gminny ZOSPRP, wice-
przewodniczący Sejmiku Wielko-
polskiego w Poznaniu Jerzy Kado, 
starosta Powiatu Chodzieskiego 
Julian Hermaszczuk, wójt Gminy 
Budzyń Marcin Sokołowski, prze-
wodniczący Rady Gminy Budzyń 
Bogdan Łasecki, z-ca Nadleśni-
czego Nadleśnictwa Podanin - Pa-
weł Partyka, radni Rady Powiatu 
Chodzieskiego, radni Rady Gmi-
ny Budzyń, członkowie Rady So-
łeckiej oraz delegacje OSP z te-
renu Gminy Budzyń oraz jedno-
stek OSP Stróżewo i OSP Margo-
nin, a także wiele innych zapro-
szonych osób i mieszkańcy gmi-
ny. Gościem strażaków był także 
ks. Przemysław Prętki - proboszcz 
Parafii Budzyń.  

W czasie uroczystych obchodów 
Ochotnicza Straż Pożarna w uzna-
nia szczególnych zasług dla roz-
woju i umacniania Związku zo-
stała odznaczona Medalem Hono-
rowym im. Bolesława Chomicza. 
Medal został przekazany na ręce 
prezesa OSp w Budzyniu dha Ze-
nona Nowickiego. 
Ponadto brązowy medal za zasłu-
gi dla pożarnictwa otrzymał dh 

Marian Kaczmarek i Rafał Wale-
rowski, srebrny natomiast druho-
wie Mateusz Maciejewski i Błażej 
Komorowski. Była to także okazja 
do wręczenia podziękowań za dłu-
goletnią działalność dla Henryka 
Dąbrowicza, seniora budzyńskich 
strażaków, który w służbie OSP 
jest już od 67 lat. 
Uroczystości zakończyła wspólna 
biesiada i zabawa. 


