
Budzyń • Brzekiniec • Podstolice • Dziewoklucz • Bukowiec • Prosna • Wyszyny • Wyszynki • Kąkolewice    
Ostrówki • Nowe Brzeźno • Grabówka • Niewiemko • Nowa Wieś Wyszyńska • Popielno • Sokołowo Budzyńskie    

wrzesień 2013 roku  numer 99 (rok X)

INFORMATOR SAMORZĄDOWY 1

G
M
IN
A MIESIĘCZNIK

BUDZYŃ
BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Blisko rekordu Polski  

Gigantyczny
słonecznik

VI Gminny Turniej Piłki Nożnej drużyn 6 osobowych

Finałowa kolejka

więcej na stronie 8

więcej na stronie 5

więcej na stronie 5

Konkurs przyrodniczy w Rogoźnie

Czy znasz nasze ptaki? 

Wielka rywalizacja i zabawa w Prośnie

Gminny Festyn 

Na jednym z ogrodów w Budzy-
niu wyrósł słonecznik gigant. 
Gdy Jan Kuryłowicz mieszkają-
cy przy ulicy Margonińskiej roz-
sypał wiosną tego roku na swoim 
ogrodzie nasiona słonecznika nie 
spodziewał się, że pod koniec lata 
roślina osiągnie wysokość 4,20 
m! Jest to niewiele mniej, niż naj-
wyższy odnotowany do tej pory 
w Polsce słonecznik (rosnący w 
Olsztynie miał 4,25 m). Oczywi-
ście,  słonecznik trzeba było pod-
pierać, gdyż bez tego mógł w każ-
dej chwili ulec złamaniu.  

31 sierpnia 2013 roku,  
w ostatnią sobotę wa-
kacji, na boisku spor-
towym w Dziewokluczu 
rozegrano II finałową 
kolejkę VI Gminnego 
Turnieju Piłki Nożnej 
drużyn 6 osobowych 
o puchar Przewodni-
czącego Rady Gminnej 
Zrzeszenia LZS w Bu-
dzyniu. 
W Finałowym Turnie-
ju brało udział 5 drużyn 
męskich i 1 drużyna ko-
biet. 
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Nowe inwestycje
W oświacie

Wakacyjne remonty 
Systematycznie od wielu lat 
gmina inwestuje w rozwój 
sieci wodno – kanalizacyj-
nej. W chwili obecnej kończo-
ne są prace związane z II eta-
pem budowy kanalizacji sani-
tarnej we wsi Ostrówki. Za-
kres prac obejmuje budowę 
ok. 2 km sieci grawitacyjnej 
oraz ok. 3 km tłocznej, a także 
przyłączy. Wartość prac za-
myka się kwotą ponad 680 ty-
sięcy złotych. Wykonawcą jest 
MPGK sp. z o.o. Wągrowiec. 
Następnym zadaniem, któ-
re rozpocznie się lada dzień, 
jest budowa stacji uzdatniania 
wody we wsi Dziewoklucz. W 
wyniku przeprowadzonego po-
stępowania przetargowego spo-
śród 6 ofert wyłoniono wyko-
nawcę PII Insmont z Chodzie-
ży. Wartość planowanych na-

kładów zamyka się kwotą 1 mi-
lion 594 tysiące 081 zł oraz 12 
groszy. Jako ciekawostkę nale-
ży dodać, iż druga z kolei tań-
sza oferta była niższa tylko o 
około 800 zł. Planowany ter-
min zakończenia prac to ko-
niec trzeciego kwartału przy-
szłego roku. Po zrealizowaniu 
tej inwestycji jakość wody do-
starczaniu do mieszkańców wsi 
Dziewoklucz oraz docelowo 
Brzekiniec i Nowe Brzeźno bę-
dzie spełniać wszystkie normy. 
Należy podkreślić że przy reali-
zacji tych inwestycji gmina ko-
rzysta z preferencyjnych poży-
czek Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu, któ-
re są częściowo umarzone na 
określonych warunkach. 

Brzeźno Nowe

Modernizacja stawu
W sierpniu zakończono mo-
dernizację stawu wiejskiego we 
wsi Nowe Brzeźno.  
Wykonawcą modernizacji wy-
łonionym w drodze przetargu 
nieograniczonego była Agen-
cja Usługowa Stanisława Capa z 
Międzyrzecza. Wartość prac za-
mknęła się kwotą 65 tysięcy zło-
tych, i  obejmowały one czysz-
czenie i skarpowanie brzegów, 
a także wykonanie małej archi-
tektury wokół stawu. Wszyst-
kie te prace diametralnie zmie-
niły oblicze tego sołectwa. Na to 
zadanie w ubiegłym roku gmi-
na w imieniu sołectwa i swo-
im składała wniosek do Urzę-

du Marszałkowskiego w Pozna-
niu o dofinansowanie w ramach 
programu Pięknieje Wielkopol-
ska Wieś. W wyniku tych starań 
uzyskano dofinansowane na re-
alizację tego przedsięwzięcia w 
kwocie 40 tysięcy złotych. Na-
leży podkreślić, że mieszkań-
cy pod przewodnictwem sołtysa 
Tomasz Rybaka czynnie włączy-
li się do prac związanych z nasa-
dzeniami krzewów i drzew oraz 
porządkowaniem okolic stawu. 
Oddana inwestycja była podzi-
wiana przez gości obchodzonych 
w tym roku w Nowym Brzeźnie 
gminnych dożynek. 

W lipcu zakończono termo-
modernizację budynku Szkoły 
Podstawowej w Wyszynach. 
Wykonawcą tych prac wyłonio-
nym w drodze przetargu nieogra-
niczonego była firma Modlibow-
scy ze Skoków. Zakres prac obej-
mował ocieplenie budynku i stro-
pu, wymianę poszycia duchowe-
go, wymianę centralnego ogrze-
wania w całym budynku. War-
tość prac zamknęła się kwotą ok. 
220 tysięcy złotych. Kwota ok. 
200 tysięcy złotych pochodziła ze 
środków pozyskanych przez na-

Ogłoszone zostały kolejne przetargi w ramach programu Lider Plus. 
Pierwszy z nich dotyczy dostawy i montażu placu zabaw przy nowej 
świetlicy we wsi Bukowiec, natomiast drugi dotyczy budowy siłowni 
plenerowej przy boisku Orliku w Budzyniu. Na obydwa działania gmi-
na pozyskał ok. 50 tysięcy złotych ze środków Unii Europejskiej. 

Plac zabaw i siłownia

Kolejne przetargi

szą gminę z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska w for-
mie dotacji w ramach rozpisanego 
w ubiegłym roku konkursu  Zielo-
na Energia. 
W pierwszych dniach lipca za-
kończony został remont zaplecza 
socjalnego tj. sanitariatów oraz 
szatni, przy sali sportowej Szkoły 
Podstawowej w Budzyniu. War-
tość prac zamknęła się kwotą ok. 
100 tysięcy złotych. Wykonaw-
cą zadania była firma Zen Dach z 
Budzynia. 

Gminny Ośrodek Kultury

Rozpoczął się remont 
Remont Gminnego Ośrod-
ka Kultury planownao już od 
dłuższego czasu. Nadgryzio-
na zębem czasu budowla pilnie 
potrzebowała ręki fachowca. 
Wreszcie przystąpiono do re-
alizacji tego zadania. W  lipcu 
rozstrzygnięto dwa postępowa-
nia przetargowe  dotyczącego I 
etapu przebudowy i moderni-
zacji GOK w Budzyniu. 
Pierwsze zdanie dotyczy termo-
modernizacji. Zadanie to w dro-
dze przetargu nieograniczonego 
realizuje firma ZPHU Sławomira 
Lisiewicza ze Stróżewa. Wartość 
planowanych prac opiewa na 
kwotę 560 tysięcy złotych. Ofer-
ta firmy p. Lisiewicza została 
wybrana spośród 12 złożonych 
ofert. Termin zakończenia prac 
- wiosna przyszłego roku. Pięć-
dziesiąt procent planowanych 
nakładów pochodzi z dotacji z 
Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska w Poznaniu. 
Drugie zadanie realizuje konsor-
cjum firm z Piły KMC Admini-
strator Nieruchomości i Inwe-
stycje Sp. z o.o. oraz firma  Spa-
dochroniarz. Firmy zostały wy-
łonione w drodze przetargu nie-
ograniczonego, do którego zgło-
sił sie 11 oferentów. Zakres prac 
obejmuje remont kapitalny sali 
widowiskowej, poprzez wymia-
nę wszystkich instalacji, sie-
dzisk, budowę nowoczesnych 
ustrojów akustycznych, a tak-
że przebudowę zaplecza sceny 
z niezbędnymi instalacjami oraz 
wymianę sieci c.o. Wartość pla-
nowanych prac opiewa na kwotę 
ponad 1 milion 130 tysięcy zło-
tych. Na powyższe zadanie gmi-
na pozyskała w ramach fundu-
szy unijnych z programu Lider 
Plus kwotę 500 tysięcy złotych. 
Termin zakończenia prac wiosna 
przyszłego roku. 

INFORMATOR SAMORZĄDOWY
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Ośrodek Agroturystyczny Gminy Budzyń 

Wspaniałe lato w Kamienicy 

I N F O R M A C J A
o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

w I i II kwartale 2013 r. na terenie Gminy Budzyń

Działając w oparciu o art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) Wójt Gminy Budzyń informu-
je o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Gmina Budzyń zaopatrywana jest w wodę przeznaczona do spoży-
cia przez ludzi przez wodociągi publiczne w Budzyniu i w Prośnie oraz 

przez wodociąg zakładowy w Bukowcu.
Wodociąg publiczny w Budzyniu produkuje wodę w ilości 1102,9 m3/d i 
zaopatruje ok. 5483 osoby w miejscowościach: Budzyń, Brzekiniec, Ką-

kolewice, Podstolich i Dziewoklucz.
Analiza sprawozdań z badań prób wody pobranych w ramach monitorin-
gu kontrolnego (7 prób), monitoringu przeglądowego (1próba), nadzo-
ru sanitarnego (1 próba) oraz analiza sprawozdań z badań wykonanych 

przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach monitoringu wewnętrz-
nego wykazały dobrą jakość wody.

Wodociąg publiczny w Prośnie produkuje wodę w ilości 539 m3/d i za-
opatruje ok. 2538 osób w miejscowościach Prosna, Wyszyny, Wyszyn-
ki, Nowa Wieś Wyszyńska, Bukowiec, Niewielko, Grabówka, Ostrówki 
i Sokołowo Budzyńskie. Analiza sprawozdań z badań prób wody pobra-
nych w ramach monitoringu kontrolnego (2 próby), monitoringu przeglą-
dowego (1 próba) oraz analiza sprawozdań z badań wykonanych przez 
przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach monitoringu wewnętrznego 

wykazały dobrą jakość wody.
Wodociąg zakładowy w Bukowcu należący do „AGRO-DANMIS” Gra-
wowscy Spółka Jawna produkuje wodę w ilości 150,7 m/d i zaopatruje 
ok. 364 osoby w Bukowcu. Analiza sprawozdań z badań prób wody po-
branych w ramach monitoringu kontrolnego (2 próby) oraz analiza spra-

wozdań z badań wykonanych przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ra-
mach monitoringu wewnętrznego wykazały dobrą jakość wody.

W gminie Budzyń produkcją wody przeznaczonej do spożycia przez lu-
dzi zajmuje się także Spółdzielnia „ADORPOL” Zakład Wylęgu Dro-

biu w Podstolicach. Wodociąg lokalny Zakład Wylęgu Drobiu w Podsto-
licach o produkcji wody 17,9 m3/d produkuje wodę tylko na potrzeby za-
kładu rolnego. Analiza sprawozdań z badań prób wody pobranych w ra-

mach nadzoru sanitarnego (1 próba) wykazała dobrą jakość wody.
Wójt Gminy Budzyń

 /-/ Marcin Sokołowski

Wzorem lat ubiegłych i w tym 
roku w Ośrodku Agrotury-
stycznym Gminy Budzyń w Ka-
mienicy zorganizowane zosta-
ły 2 turnusy wypoczynkowe dla 
dzieci z naszej gminy,  w każ-
dym z nich wypoczywało przez 
11 dni 60 dzieci. 
Pogoda dzieciom dopisała, mogły 
korzystać nie tylko z kąpieli sło-
necznych ale także pod okiem ra-
townika z kąpieli w jeziorze Kali-
szany Duże. 
Odbył się także 11 dniowy tur-
nus dla członków Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych z te-
renu naszej gminy.  W obozie tym 
udział wzięło 64 młodych przy-

szłych strażaków. Dzięki otrzy-
manym dotacjom z Zarządy Wo-
jewódzkiego Związku OSP RP 
oraz Starostwa Powiatowego w 
Chodzieży dzieci wpłacały tylko 
symboliczną kwotę która zosta-
ła wydatkowana na jednodniową 
wycieczkę i bilety wstępu.
Uczestnicy obozów wraz z 
opiekunami pragną za tym  po-
średnictwem podziękować 
wszystkim tym, którzy przyczy-
nili się do zorganizowania tego 
wypoczynku a także paniom z 
Dziennego Domu Pomocy Spo-
łecznej za przygotowywane bar-
dzo smaczne posiłki.

Minął pierwszy kwartał od chwili wdrożenia z dniem 1 lipca reformy 
śmieciowej. Warto pokusić się o wyciągniecie pierwszych wniosków. We-
dług złożonych deklaracji mieszkańców nasza gmina zmniejszyła się, je-
śli chodzi o liczbę mieszkańców, z poziomu 8.500 do poziomu 7.560 osób. 
Spośród 1 tysięcy 800  deklaracji złożonych 1.400 właścicieli gospodarstw 
domowych zadeklarowało, że sortuje i będzie sortować śmieci, natomiast 
400 deklarowało, że odpadów sortować nie będzie. Wykonawcą zbiórki i 
transportu odpadów zmieszanych i segregowanych, wyłonionym w dro-
dze przetargu nieograniczonego, jest firma Alba Wrocław. Średnio co mie-
siąc mieszkańcy naszej gminy produkują od 70 do 90 ton odpadów zmie-
szanych. Średni koszt średni koszt obsługi tego systemu kosztuje ok. 50 
tysięcy, na co składa się wynagrodzenie dla firmy plus koszt utylizacji od-
padów zmieszanych na w sortowni Kłoda. Przeprowadzono także zbiórkę 
elektrośmieci, tj. zużytych lodówek, pralek, telewizorów, których zebrano 
ok. 10 ton.  Systematycznie poprawia się zrozumienie zasad funkcjonalna 
tego systemu i wbrew początkowym obawom system odbioru nieczysto-
ści zaczął funkcjonować bez większych zastrzeżeń. Chciałbym za to po-
dziękować wszystkim mieszkańcom naszej gminy.

Wójt Gminy Budzyń
Marcin Sokołowski  

Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych 

Podjęto trudną decyzję...
24 października 2013 roku w Sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Budzyniu zebrali się członkowie i 
podopieczni Koła Związku Kom-
batantów R.P. i B.W.P. w Budzy-
niu. 
Obradom przewodniczył prezes 
Koła, Marian Wróblewski. Gośćmi 
zebrania byli sekretarz Koła Związ-
ku w Chodzieży Jan Barwicki oraz 
wójt Gminy Marcin Sokołowski. 
Zebranie miało charakter sprawoz-
dawczo – wyborczy. Obrady pro-
wadził Jan Barwicki. Dotychcza-
sowy prezes, Marian Wróblew-
ski, złożył sprawozdanie z działal-
ności zarządu, podobnie postąpił 

skarbnik E. Księżniakiewicz. Zło-
żyli także deklaracje, że ze wzglę-
du na wiek i stan zdrowia nie będą 
się ubiegać o wybór na następną ka-
dencję. W związku z tym zaistniał 
problem losów organizacji. Przed-
stawione zostały zebranym alter-
natywne rozwiązania, w tym przy-
łączenie do koła w Chodzieży lub 
rozwiązanie. Poddano pod głoso-
wanie pierwszą propozycję i uzy-
skała ona w głosowaniu wymaga-
ną większość. Upoważniono pre-
zesa Wróblewskiego do wykonania 
niezbędnych czynności związanych 
z  połączeniem koła w Budzyniu z 
kołem Chodzieży. 
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Z życia OSP 

Ćwiczenia strażaków 
Rywalizowały Młodzieżowe Drużyny

Zawody strażackie 
22 czerwca 2013 r. w Brzekiń-
cu w lasach należących do Nad-
leśnictwa Durowo i Nadleśnic-
twa Podanin odbyły się ćwicze-
nia Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu gminy Budzyń. 
Ćwiczenia polegały na pozorowa-
nej akcji gaśniczej. Według sce-
nariusza do pożaru doszło w miej-
scowości Brzekiniec, na styku la-

sów należących do dwóch nadle-
śnictw. Uczestniczące w akcji jed-
nostki miały do pokonania wiele 
przeszkód, w tym powalone drze-
wa.
W akcji brało udział 7 zastępów 
z OSP: Brzekiniec, Budzyń, Dzie-
woklucz, Nowe Brzeźno, Podsto-
lice, Sokołowo Budzyńskie i Wy-
szyny.

23 czerwca 2013r. na boisku sportowym w Wyszynach odbyły się za-
wody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W zawodach udział wzię-
ły drużyny z OSP Prosna, OSP Wyszyny i OSP Sokołowo Budzyńskie. 
Zawody obejmowały dwie konkurencje: musztrę i akcję gaśniczą.

Hrabia Ignacy Bniński w 1901 
roku nabył pałac w Pietron-
kach, który przebudował w sty-
lu eklektycznym i utworzył w 
nim miejsce kolekcji sztuki, sam 
został prezesem Towarzystwa 
Sztuk Pięknych w Poznaniu. 
Był wielkim mecenasem sztu-
ki w regionie wielkopolskim. Na 
bramie kompleksu pałacowego 
umieszczono napis: „Pobłogosław 
Boże naszej biednej polskiej ziemi 
przebogatej w nieszczęścia i łzy”. 
Hrabia, będąc głębokim patriotą 
i schorowanym już człowiekiem, 
wspomagał również działania po-
wstańców wielkopolskich. Zmarł 
w 1920 i jest pochowany na cmen-

Pamięci hrabiego Ignacego Bnińskiego

Nagrobny medal
tarzu w Pietronkach. 24 sierpnia 
2013 roku odbył się 15 rajd rowe-
rowy Towarzystwa Pamięci Po-
wstania Wielkopolskiego do Pie-
tronek, gdzie odbyła się Msza po-
lowa i miejsce wiecznego spo-
czynku hrabiego zostało uhono-
rowane Nagrobnym Medalem Pa-
mięci Powstania Wielkopolskie-
go. W uroczystościach brał udział 
również poczet sztandarowy Gim-
nazjum im. Powstańców Wielko-
polskich w Budzyniu, co stanowi 
wyraz oddania czci przez młode 
pokolenie, w przekonaniu o warto-
ściach patriotycznych i historycz-
nych naszego regionu.

Październik miesiącem profilaktyki raka piersi 
- zapraszamy panie na badania mammograficzne 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży oraz Bur-
mistrz Miasta Chodzieży zapraszają panie od 50 do 69 roku życia 

na nieodpłatne, profilaktyczne badania mammograficzne, które wy-
konywane będą w dniu 14 października 2013r. w godz. 9.00-16.00, 
w mammobusie zlokalizowanym w Chodzieży, przy pływalni Del-

fin, ul. Staszica 12. Badania przeprowadzi Ośrodek Profilakty-
ki i Epidemiologii Nowotworów „OPEN” w Poznaniu, na podsta-
wie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ośrodek 
„OPEN” wysyła także imienne zaproszenia na badania mammogra-

ficzne do pań podlegających badaniu w bieżącym roku.
Zaleceniem świadczeniodawcy jest, aby kobiety miesiączkują-

ce poddały się badaniu w pierwszych 10 dniach cyklu miesiączko-
wego (w kolejnych dniach cyklu trudno jest dokonać adekwatnej 
oceny). Badania wykonywane będą u kobiet, które wcześniej nie 
chorowały na raka piersi i w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywa-
ły mammografii opłacanej przez NFZ. Podstawą wykonania bada-
nia jest okazanie dowodu osobistego oraz dokumentu ubezpiecze-
niowego. Wynik badania zostanie przesłany pod wskazany adres. 
Mammobus jest kilmatyzowany i ogrzewany, może więc wykony-

wać badania bez względu na warunki atmosferyczne.
Istnieje możliwość odpłatnego wykonania badania (70 zł.) u pań, 
które nie kwalifikują się do badania nieodpłatnego, ze względu na 

kryteria wiekowe. 
Rejestracja do badań:

bezpłatna infolinia: 0 800 160 168 lub tel. 61 855 75 28 
(od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00- 15.00)

Podczas dokonywania rejestracji panie proszone będą o podanie 
numeru PESEL!

Informację w tej sprawie można także uzyskać w Powiatowej Sta-
cji Sanitarno- Epidemiologicznej w Chodzieży, ul. Składowa 5, w 

godz. 8.00- 15.00, nr tel.: 67/ 28 20 272, wew. 13.
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Kształtowanie prawidło-
wych, bezpiecznych zachowań 
uczniów w drodze do szkoły i 
ze szkoły to wspólne zadanie ro-
dziców i nauczycieli. 

Szkoła Podstawowa w Budzyniu  

Bezpieczna droga do szkoły 
Od kilku lat w działania Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Ko-
tarbińskiego w Budzyniu aktyw-
nie włącza się Komenda Powiato-
wa Policji w Chodzieży.

Realizując ak-
cję prewencyjną 
pod hasłem „Bez-
pieczna droga do 
szkoły” 25 wrze-
śnia 2013r. zorga-
nizowano spotka-
nie dla uczniów 
klas I. Policjant-
ki przeprowadzi-
ły ciekawe zaję-
cia na temat „Je-
steś widoczny, je-
steś bezpieczny”. 

Konkurs przyrodniczy w Rogoźnie

„Czy znasz nasze ptaki?” 
14 września 2013 roku w Mu-
zeum im. W.Dutkiewicz w Ro-
goźnie odbył się konkurs  przy-
rodniczy pt. „Czy znasz nasze 
ptaki?”, którego głównym or-
ganizatorem i sponsorem na-
gród było Rogozińskie Centrum 
Kultury. 
W konkursie wzięło udział 24 
uczniów z sześciu szkół  nale-
żących do LOP: z Gimnazjum 
im. Przemysława II w Rogoźnie 
oraz ze Szkoły Podstawowej nr 
3  z Rogoźna, Szkoły Podstawo-
wej  w Pruścach, z Zespołu Szkół 
w  Gościejewie, z  Zespołu Szkół 
w Parkowie i ze Szkoły Podsta-
wowej z Budzynia. Głównym ce-
lem konkursu było zachęcenie 
uczniów do poszerzenia i pogłę-
bienia wiedzy o ptakach wystę-
pujących na terenie Wielkopol-
ski. Tematyka dotyczyła budowy, 
rozpoznawania gatunków ptaków 
i ich głosów  oraz ochrony gatun-
kowej tej gromady zwierząt. Po-
nadto sprawdzano wiedzę  doty-
czącą środowiska gniazdowania, 
miejsca i sposobu budowy gniazd 
, wędrówek ptaków oraz zaklasy-
fikowania  ich do gniazdowników 
lub zagniazdowników.   Autorem 
bardzo ciekawego testu  był orni-

tolog pan Jerzy Dąbrowski, który 
jest  kustoszem w Muzeum w Ro-
goźnie i członkiem Zarządu LOP 
w Rogoźnie . 
Zgodnie z regulaminem konkur-
su wyłoniono  pięciu laureatów. 
Laureaci oraz uczniowie do 10. 
miejsca zostali obdarzeni nagro-
dami rzeczowymi w postaci lor-
netek oraz  materiałów multime-
dialnych i albumów o tematy-
ce ornitologicznej. I miejsce za-
jął Jakub Nowak z Gimnazjum 
im. Przemysława II z Rogoźna 
przygotowywany pod kierunkiem 
pani Bronisławy Peplińskiej. II 
miejsce zdobył  Mikołaj  Char-
chuta ze Szkoły Podstawowej z 
Prusiec, uczeń pani Małgorza-
ty Królczyk. III miejsce zajął Ra-
dosław Tokarz  z SP Budzyń,  IV 
miejsce  Maciej Świergosz  z SP 
Budzyń, V miejsce Kacper Kul-
piński z SP Budzyń. Uczniowie 
z Budzynia przygotowywali się 
do konkursu pod kierunkiem pani 
Elżbiety Kalkowskiej. Ze Szkoły 
Podstawowej z Budzynia jeszcze  
w pierwszej dziesiątce znalazł się  
Wiktor Nowacki i Grzegorz Mi-
chalak. Szkołę godnie  też repre-
zentowała Julia Kędzierska. 

Wielka rywalizacja i zabawa w Prośnie

Gminny Festyn 
W sobotę 7 września 2013 r. na 
terenie przy świetlicy wiejskiej 
w Prośnie po raz pierwszy od-
był się Gminny Festyn Sporto-
wo – Rekreacyjny. 
Organizatorami Festynu byli: 
Wójt Gminy Budzyń, Gminny 
Ośrodek Kultury w Budzyniu, 
Gminne Zrzeszenie LZS w Bu-
dzyniu, Koło LZS wraz rada so-
łecką w Prośnie.
Prawo startu mieli członkowie 
LZS i mieszkańcy wsi. Ogółem 
uczestników 5 drużyn – 68 za-
wodniczek i zawodników.
Przeprowadzono 6 konkurencji: 
przeciąganie liny – w której naj-
lepszą okazała się drużyna repre-
zentująca Ostrówki w składzie: 
Dawid Sas, Krystian Sas, Mate-
usz Tomaszewski. 
Podnoszenie odważnika 17,5 kg 
– również prym wiodła drużyna 
Ostrówek w składzie: Dawid Sas, 
Wojciech Postek. 
Wielobój rekreacyjny – zwycię-
stwo wywalczyła drużyna gospo-
darzy w składzie: Danuta Odor i 
Dariusz Laskowski. 
Rzuty karne na bramkę – najwię-
cej wystrzelała punktów druży-
na z Budzynia w składzie: Jakub 
Walkowiak i Kacper Simiński. 
Rzut lotką – najwięcej punktów 
zdobyła drużyna Ostrówek w 
skaldzie: Monika Polowa, Woj-
ciech Postek .
Wielobój rodzinny – w którym 
startowały tylko 3 mieszane ro-
dziny, najlepsza była rodzina z 
Ostrówek, druga była rodzina z 
Prosny a trzecia rodzina z Soko-
łowa Budzyńskiego. 

W sumie po świetnej zabawie i 
sportowej rywalizacji.
I miejsce zajęła drużyna reprezen-
tująca sołectwo i LZS Ostrówki
II miejsce zajęła drużyna repre-
zentująca sołectwo i LZS Prosna
III miejsce zajęła drużyna repre-
zentująca sołectwo i LZS Sokoło-
wo Budzyńskie
IV miejsce zajęła drużyna repre-
zentująca sołectwo i LZS Buko-
wiec
V miejsce zajęła drużyna repre-
zentująca sołectwo i LZS Budzyń
Zwycięzcy w poszczególnych 
konkurencjach otrzymali meda-
le które wręczali: Sołtys Sołec-
twa Prosna pan Leonard Sell oraz 
przewodniczący Gminnego Zrze-
szenia LZS w Budzyniu pan Ro-
man Schlabs.
Myślimy że w tym miejscu nale-
ży podziękować wszystkim orga-
nizatorom : aktywni sołectw i kół 
LZS za pomoc w przygotowania 
tego festynu.
Szczególne podziękowania nale-
żą się gospodarzom – kołu LZS 
Prosna, sołtysowi i radzie so-
łeckiej w Prośnie oraz druhom z 
OSP w Prośnie za przygotowanie 
obiektu i pomoc w przeprowadze-
niu konkurencji.
Po zakończonym Festynie rozpo-
częły się dożynki wiejskie które 
trwały do białego rana.
Mamy nadzieje ze przy tak dobrej 
organizacji i wzajemnemu zro-
zumieniu impreza ta ponownie 
zagości w Prośnie w przyszłym 
roku. 

Gminne Zrzeszenie 
LZS w Budzyniu  
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Dobrą tradycja się stało, że co 
roku Koło PZW w Budzyniu or-
ganizuje zawody wędkarskie dla 
dzieci młodzieży z okazji Między-
narodowego Dnia Dziecka.
Zostały one rozegrane 1 czerwca 
nad jeziorem Zbyszewice. W zawo-
dach udział wzięło 28 dzieci, w kate-
gorii dziewcząt i chłopców, w wielu 
od 7 – 12 lat oraz 12 – 15 lat. 
Wyniki w kategorii dziewcząt:
I miejsce Weronika Rucka
II miejsce Natalia Stepczyńska
Wyniki w kategorii chłopców 7 – 
12 lat:

Z życia PZW 

Dzień Dziecka z wędką
I miejsce  Jakub Walczak
II miejsce Jakub Wawrzyniak
III miejsce Sławomir Głowacki
Wyniki w kategorii chłopców 12 
– 15 lat:
I miejsce Jakub Witt
II miejsce Mateusz Zagórski
III miejsce Oskar Tyczyński
Zarząd Koła PZW w Budzyniu 
pragnie podziękować Zarządowi 
Głównemu PZW, wójtowi gmi-
ny Marcinowi Sokołowskiemu, 
Andrzejowi i Tadeuszowi Kabat, 
Mieczysławowi Kędzierskiemu 
oraz właścicielowi apteki św. 

Wita z Rogoźna za wsparcie za-
równo finansowe, jak i przeka-
zanie upominków. Podziękowa-
nia składamy również paniom z 
firmy Komfort za przygotowa-
nie i obsługę posiłku. Dziękuje-

my również wszystkim tym oso-
bom, które pomogły przy orga-
nizacji zawodów nad jeziorem i 
zadbały o bezpieczeństwo i po-
moc. 

Zarząd Koła PZW

Z życia PZW 

Rywalizacja zakończona
Rywalizacja wędkarzy z Koła 
PZW w Budzyniu rozpoczęła się 
19 maja 2013 roku, kiedy to na 
jeziorze Żoń rozegrane zostały 
pierwsze w tym roku zawody spła-
wikowe z cyklu Grand Prix Koła. 
W kategorii seniorów zawody wy-
grał Maciej Walczak (2.440 punk-
tów), przed Andrzejem Walczakiem 
(2.260 punktów) oraz Rafałem Za-
górskim (2.160 punktów). 
W kategorii emerytów i renci-
stów zwyciężył Kazimierz Pauszek 
(2.820 punktów), przed Janem Mi-
ziołkiem (1.100 punktów), oraz Ta-
deusz Zbączyniak (780 punktów). 
Kolejne zawody z tego cyklu roze-
grano 16 czerwca. W kategorii se-
niorów najlepszy tym razem okazał 
się Krzysztof Pauszek 4.160 pkt), 
który wyprzedził  Rafała Zagórskie-
go (4.020 pkt.) oraz Andrzeja Wal-
czaka (3.900 pkt.)

W kategorii  emerytów i rencistów 
wygrał Kazimierz Pauszek (3.380 
pkt.),wyprzedził on Jana Miziołka 
(1.920 pkt.) oraz Zenona Kozłow-
skiego, który zdobył 1.580 pkt. 
Trzecie z kolei Grand Prix na je-
ziorze Margonin w kategorii senio-
rów wygrał Andrzej Walczak (5.100 
pkt.), przed Rafałem Zagórskim 
(3.440 pkt.) i Piotrem Szablewskim 
(3.120 pkt.,).  W kategorii emerytów 
i rencistów wygrał Kazimierz Pau-
szek (3.440 pkt.), przez Zenonem 
Kozłowskim (1.860 pkt.) oraz Tade-
uszem Zbączyniakiem (1.600 pkt.).   
Na kolejnych zawodach wędka-
rze spotkali się 25 sierpnia na je-
ziorze Zbyszewice.  W kategorii se-
niorów  wygrał Waldemar Walczak 
(5.940 punktów), drugie miejsce za-
jął Marcin Sokołowski (3.720 punk-
tów), trzecie miejsce Maciej Wal-
czak (2.880 punktów).  

W kategorii rencistów i emerytów 
na pierwszym miejscu znalazł się 
Kazimierz Pauszek (4.040 punk-
tów), drugie miejsce zajął Jan Mi-
ziołek (2.740 punktów), trzecie Ze-
non Kozłowski (1.780 punktów).  
22 września na jeziorze Żoń odby-
ły się ostatnie zawody wędkarskie 
Grand Prix 2013 w których zwy-
cięzcą  został Marcin Sokołowski. 
To były ostatnie zawody w cyklu, po 
których podsumowano tegoroczną 

klasyfikację. 
Klasyfikacja końcowa w kategorii 
seniorów:
I miejsce – Andrzej Walczak
II miejsce – Rafał Zagórski
III miejsce – Krzysztof Pauszek
W kategorii emerytów i rencistów:
I miejsce – Kazimierz Pauszek
II  miejsce – Jan Miziołek
III miejsce – Zenon Kozłowski

Zarząd Koła PZW   

Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Rok szkolny rozpoczęty
2 września 2013 roku po przerwie wakacyjnej  w murach Szkoły 
Podstawowej w Budzyniu znowu zabrzmiał szkolny dzwonek. Na-
ukę w szkole rozpoczęło 77 pierwszoklasistów.
Rozpoczęcie roku szkolnego wiąże się nierozerwalnie z ważnym dla każ-
dego Polaka wydarzeniem – rocznicą wybuchu II wojny światowej. Z tej 
okazji 1 września w Kościele św. Barbary w Budzyniu odprawiona zo-
stała uroczysta Msza święta poświęcona 74 rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. Po mszy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kotar-
bińskiego w Budzyniu złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze przy 
grobie ofiar II wojny światowej na miejscowym cmentarzu parafialnym.
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Ogólnopolskie i Międzynarodowe biegi w Jarosławcu

„Powitanie Lata” 
Finał Pucharowych Mistrzostw Gminy 

Puchar dla LZS Prosna
W niedzielne po południe 14 lipca 
2013 roku na boisku sportowym 
w Bukowcu odbył się kolejny Fi-
nał Pucharowych Mistrzostw 
Gminy w Piłkę Nożną o Puchar 
Wójta.
Organizatorem Mistrzostw byli: 
Gminny Ośrodek Kultury w Budzy-
niu, Gminne Zrzeszenie LZS w Bu-
dzyniu, Koło LZS w Bukowcu.
Uczestniczyło 6 drużyn piłkarskich 
które rozegrały mecze między sobą 
w systemie pucharowym.
I miejsce Puchar Wójta zdobyła dru-
żyna LZS Prosna, drugie miejsce 
zdobyła drużyna LZS Budzyń, trze-
cie miejsce zdobyła drużyna LZS 
Bukowiec. Kolejne miejsca zajęły: 

LZS Podstolice, LZS Kąkolewice, 
LZS Ostrówki
W minionych latach Puchar ten zdo-
bywali: 2011 – LZS Kąkolewice, 
2012 – LZS Dziewoklucz. Zwy-
cięzcom i uczestnikom Mistrzostw 
puchary wręczali: w imieniu Wójta 
Gminy  - pan Piotr Jankowski, sołtys 
sołectwa Bukowiec pan Pasch Wa-
cław oraz Przewodniczący Gminne-
go Zrzeszenia LZS w Budzyniu pan 
Roman Schlabs. 
Zwycięska drużyna będzie repre-
zentować Gminę Budzyń w Turnie-
ju o Puchar Starosty Chodzieskiego, 
życzymy im dużo zdobytych bra-
mek i samych zwycięstw. 

Organizatorzy

W niedzielę 7 lipca 2013r. repre-
zentująca Gminę Budzyń uczest-
niczyła w XXIII Ogólnopolskim 
Biegu Młodzieżowym „Powita-
nie Lata” Jarosławiec 2013 w ra-
mach XXIII Międzynarodowego 
Biegu Po Plaży. 
Organizatorem wyjazdu  było 
Gminne Zrzeszenie LZS w Budzy-
niu pod patronatem Wójta Gminy.
Na ogółem zgłoszonych 20 zawod-
ników do biegu młodzieżowego 
wystartowało 15 w swych katego-
riach wiekowych. 
500 m dziewcząt rocznik 2002 
– 2003: Gruszczyńska Wiktoria 
(15 miejsce), Nowicka Nikola (18 
miejsce). 
500 m chłopców rocznik 2002-
2003: Rusiniak Jakub  (4 miejsce). 
1000 m dziewcząt rocznik 2000 
– 2001: Ludowicz Angelika  (14 
miejsce). 
1000 m chłopców rocznik 2000 – 
2001: Szak Kamil  (6 miejsce), Fry-
ska Jan (10 miejsce), Ślesinski Kac-
per (11 miejsce),  Fryska Paweł (13 
miejsce). 
1000 m dziewcząt rocznik 1998 
– 1999: Odor Danuta (5 miejsce), 
Ludowicz Klaudia (7 miejsce), 
Krawczyk Kinga (8 miejsce), Tu-
paj Patrycja (9 miejsce), Grzymska 
Sylwia (10 miejsce). 
2000 m chłopców rocznik 1998 – 
1999: Fryska Piotr (19 miejsce), 
Fryska Adrian (20 miejsce). 
Nasza ekipa w klasyfikacji open 
zajęła miejsca: Tupaj Damian 
(104 miejsce), Jędrzejewski Kamil 
(200), Lisiewicz Emilian (352), Li-
siewicz Lidia (402), Przywarczak 
Łukasz (500 miejsce), Marcinkow-
ski Janusz (502 miejsce), Ko-
zioł Piotr (516), Wierzbiński Woj-
ciech (586), Podyasek Jan (610), 

Drewniak Michał (674). Biegu nie 
ukończyli: Marchlewicz Jakub, 
Piochacz Anna.
I miejsce w tym biegu zajął zawod-
nik z Keni Joshua Munywoki z cza-
sem 0.48.01
Zawodnicy nasi w swych katego-
riach wiekowych zajęli:
K – 16 Lisiewicz  Lidia (3 miej-
sce);
M – 16 Tupaj Damian (3 miej-
sce), Jędrzejewski Kamil (8 miej-
sce), Lisiewicz Emilian (10 miej-
sce);
M – 20 Przywarczak Łukasz (73 
miejsce), Przybylski Michał (74 
miejsce), Kozioł Piotr (75 miejsce), 
Podyasek Jan (84 miejsce), Drew-
niak Michał (93 miejsce); 
M – 50 Marcinkowski Janusz 
(63 miejsce), Wierzbiński Wojciech 
(75 miejsce). 
Drużynowo zdobyliśmy 10 miej-
sce.
Młodzież wracała zadowolona i 
pełna wrażeń a zdobyte miejsca 
zmobilizują ich do dalszych star-
tów.

Gminne Zrzeszenie 
LZS w Budzyniu  

W tym roku obchodzimy w Polsce 20-lecie akcji „Sprzątanie Świata”. 
Hasło przewodnie brzmi „Odkrywamy czystą Polskę”. W Szkole Podstawo-
wej w Budzyniu uczniowie biorą udział w Sprzątaniu Świata już  dziewięt-
nasty raz. W tym roku uczniowie z klas czwartych  posprzątali  teren  Okre-
gliku i Olszynki. Zorganizowano konkurs plastyczny dla klas I - III na temat 
segregowania odpadów. Natomiast uczniowie z klas IV - VI mieli za zadanie 
w formie plastycznej zachęcić  do zbierania elektrośmieci.

Szkoła Podstawowa w Budzyniu  

Sprzątanie świata 
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Przedszkole Samorządowe w Wyszynach

Dzień Przedszkolaka
20 września 2013 roku w przed-
szkolu w Wyszynach obchodzo-
ny był Dzien Przedszkolaka. 
Z tej okazji przygotowaliśmy dla 
naszych milusińskich wiele atrak-
cji w ogrodzie przedszkolnym: 
były zabawy przy muzyce, kon-
kursy, gry sprawnościowe, tań-

ce, malowanie twarzy. W zma-
ganiach towarzyszył dzieciom 
klaun, który rozbawiał i wręczał 
drobne upominki i słodycze. Cie-
szymy się, że Dzień Przedszkola-
ka wpisał się w kalendarz uroczy-
stości przedszkolnych.

UWAGA!

Czytelnicy Biblioteki Publicznej
W związku z prowadzonym remontem GOK na-

stąpiła konieczność zamknięcia Biblioteki 
na okres ok. 2 miesięcy

Zainteresowanych informujemy, że do 
4.10.2013r. (piątek) można jeszcze wypożyczać 

książki.
Terminy zwrotów wszystkich książek wypoży-

czonych po 1.09.2013r. zostają przedłużone 
do 31.01.2014r. 

SZANOWNI PAŃSTWO!
Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego stanowi-
ska finansowego w Urzędzie Pocztowym w Budzyniu. 
Pragniemy przedstawić Państwu ofertę ubezpieczeń 

komunikacyjnych i ubezpieczeń majątkowych. Udzie-
lamy również kredyty na preferencyjnych warunkach. 
W swoim wachlarzu usług mamy lokaty, konta, konta 

oszczędnościowe, karty kredytowe.

Przyjdź, zobacz, zapytaj lub zadzwoń - to nic nie kosz-
tuje a możesz wiele zaoszczędzić.

Tel.: 67 284 33 32, Małgorzata Komorowska

VI Gminny Turniej Piłki Nożnej drużyn 6-osobowych

Finałowa kolejka
31 sierpnia 2013r. w ostatnią so-
botę wakacji na boisku sporto-
wym w Dziewokluczu rozegra-
no II finałową kolejkę VI Gmin-
nego Turnieju Piłki Nożnej dru-
żyn 6 osobowych o puchar Prze-
wodniczącego Rady Gminnej 
Zrzeszenia LZS w Budzyniu. 
W Finałowym Turnieju brało 
udział 5 drużyn męskich i 1 dru-
żyna kobiet. 
W ogólnej klasyfikacji I miejsce 
zajęła drużyna LZS Dziewoklucz 
przed drużyną LZS Podstolice 
które zajęła II miejsce, III miej-
sce zajęli piłkarze LZS Budzyń, 
IV miejsce przypadło drużynie 
LZS Bukowiec natomiast V miej-
sce zajęła drużyna kobiet z LZS 
Prosna a tuż za nimi drużyna LZS 
Prosna – mężczyzn. 

Najlepszym strzelcem turnieju 
został Bartosz Makowiecki z LZS 
Dziewoklucz (8 bramek).6 bra-
mek strzelił Patryk Ludowicz z 
LZS Podstolice, a Błażej Szafra-
nek z LZS Budzyń 5 bramek.  
Impreza była udana, mecze ro-
zegrane w sportowej atmosferze, 
pogoda dopisała, skromny poczę-
stunek smakował, wszyscy wra-
cali zmęczeni ale zadowoleni z 
świetnej zabawy. 
Puchary i dyplomy pamiątkowe 
wręczali: Wójt Gminy Budzyń 
pan Marcin Sokołowski, Prze-
wodniczący Gminnego Zrzesze-
nia LZS pan Roman Schlabs oraz 
pan Janusz Polcyn. 

 Gminne Zrzeszenie 
LZS w Budzyniu
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Sklep 

zaprasza na zakupy

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

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 

Kolejne sukcesy, kolejne talenty w Budzyniu 

Studio piosenki GOK

U NAS KUPISZ HERBATY NA WAGĘ!

DUŻY WYBÓR, W TYM HERBATY ZIELONE, OWOCOWE, 

CZARNE, YERBA MATE. NOWA OFERTA! KUBKI, FILIŻANKI, 

DZBANKI DO PARZENIA HERBATY 

WYPRZEDAŻ FIRAN!
Obniżki od 30 do 50%

Nowa kolekcja ręczników frotte!  
Nowe wzory fiarn i poduszek i narzut. ZAPRASZAMY!

Studio Piosenki GOK w Budzy-
niu powstało z ogromnej potrzeby 
śpiewania. Wystarczyło kilka nie-
oszlifowanych talentów, chęć do 
pracy twórczej i  przede wszyst-
kim dobry opiekun. 
Pani Krystyna Świniarska swo-
ją energią i niekończącymi się ni-
gdy pomysłami obdzieliłaby nie je-
den dom kultury w Polsce.  Tak oto 
od kilku lat możemy czytać o suk-
cesach budzyńskich  wokalistek i 
wokalistów na  ogólnopolskich fe-
stiwalach.
W położonej niedaleko Jaroci-
na miejscowości Garby już po raz 
XVII odbył się Festiwal Piosen-
ki Dziecięcej „Wesołe nutki”. Pod-
opieczne pani Krystyny Świniar-
skiej z nowym repertuarem i opra-
wą sceniczną, postanowiły bronić 
ubiegłorocznych, zdobytych laurów 
, a może i sięgnąć po te najwyższe? 
Główną nagrodą tego przeglądu jest 
puchar poznańskiego Radia Merku-
ry, a przy tym też zaistnienie w owej 
rozgłośni muzycznej. Nie trzeba za-
tem dodawać jak bardzo wokalist-
ki pragnęły znaleźć się w pierwszej 
„trójce”. W najmłodszej grupie naj-
lepsza okazała się Kamila Górna, 
która śpiewając piosenkę „Księżyc 
wędrowiec” zajęła II miejsce. W 
średniej kategorii, od 11-12 lat, III 
lokata przypadła  Wiktorii Holce, 
a w grupie gimnazjalnej, tej najpo-
ważniejszej, zaszczytne II miejsce 
zajęła Weronika Mścisz z piosenką 
Maryli Rodowicz „Dworzec”. 
Studio Piosenki GOK w Budzyniu, 
pomyślnie przeszło również kwali-
fikacje do regionalnego konkursu 
„śpiewać każdy może” w Pile. Po 
pierwszych eliminacjach, spośród 
90 osób wyłoniono grupę 20 najlep-
szych wokalistów w 4 kategoriach. 
W kategorii szkoły ponadgimna-

zjalne  bezapelacyjnie zwyciężyła 
Agata Rembacz, śpiewając aktor-
ską piosenkę Agnieszki Osieckiej 
„Miasteczko cud”. W nieco młod-
szej grupie na II miejscu znalazła 
się Weronika Mścisz, a wyróżnienie 
pocieszyło Wiktorię Holkę i Niko-
lettę Truszkowską.
Wśród młodych artystów pojawi-
ły się niedawno nowe talenty. Naj-
młodsza z nich Wiktoria Bogacka, 
ma niespełna 8 lat. Zachęcona przez 
rodziców, nieśmiało zawitała na 
próbach  i regularnie pod czujnym 
okiem, a właściwie uchem, pani 
Krystyny ćwiczy swój głos.  Po 6 
miesiącach pojawiają się pierwsze 
sukcesy – na festiwalu „Graj muzy-
ko” w Wągrowcu zajęła II miejsce, 
a w Pile zdobyła wyróżnienie.
Drugą przyszłą wokalistkę, Domi-
nikę Kruszkę, na jednym ze szkol-
nych apeli wypatrzyła pani Świniar-
ska. Dominika ma 16 lat  i świetnie 
zdaje sobie sprawę, że aby odnosić 
sukcesy trzeba ćwiczyć i bywać na 
festiwalach – choćby w roli obser-
watora. 
Dużym zaskoczeniem, a jednocze-
śnie odkryciem jest rodzynek w 
tym damskim gronie – Jakub Her-
fort, który swoją przygodę wokalną 
rozpoczynał w Wyszyńskim Domu 
Kultury i za namową instruktora 
dołączył do Studia Piosenki GOK. 
Siedemnastoletni Kuba swoim głę-
bokim i mocnym głosem zaczaro-
wał festiwalowe jury w Kaczorach. 
Potrafi śpiewać zarówno piosenki 
Franka Sinatry, jak i operowe duety.  
Do tego wzbudza sympatię skrom-
nością i dojrzałością. 
Z  pewnością  będziemy śledzić po-
czynania młodych wokalistów, oby 
jak najwięcej dobrych niespodzia-
nek spotkało ich na festiwalowej 
drodze.

Honorata Struzik – instruktor 
WDK Wyszyny

Regulamin konkursu literackiego 
„Opowiadanie o Budzyniaszku”

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury.
2. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej pracy literackiej, która 
poruszałaby wątki związane z przeszłością Budzynia. Praca ta może mieć 
charakter przypowieści, klechdy, opowiadania lub legendy.  
3. Konkurs jest adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Bu-
dzyń powyżej 14 roku życia. 
4. Warunki uczestnictwa w konkursie:
- praca literacka przygotowana na potrzeby konkursu powinna mieć obję-
tość nie przekraczającą 3 strony maszynopisu 
- pracę należy opatrzyć godłem i złożyć ją w Gminnym Ośrodku Kultury 
(lub wysłać na adres GOK-u) w kopercie z dopiskiem „Legenda”, zawie-
rającą także zapieczętowaną i oznaczoną takim samym jak praca godłem 
kopertą z informacją o autorze: imieniem i nazwiskiem,  adresem oraz te-
lefonem kontaktowym;
5. Termin nadsyłania prac – do 31 grudnia 2013 rok. Prosimy wysyłać je 
(lub dostarczać osobiście) na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Łokiet-
ka 31, 64-840 Budzyń.
6. Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu, Anna Zaranek, tel. 
698 707 642.   
7. Prace będą oceniane przez jury konkursu powołane przez organizatora. 
8.  Jury wyłoni trzech laureatów konkursu, w tym pracę, która zostanie na-
grodzona nagrodą główną. Jednocześnie organizator konkursu zastrzega 
sobie prawo do zmiany liczby osób nagrodzonych.
9. Fundatorem głównej nagrody w wysokości 500 złotych jest Wójt Gmi-
ny Budzyń. Dla pozostałych laureatów organizatorzy przewidzieli nagro-
dy rzeczowe. 
10. Uwagi:
- prace nadesłane na konkurs mogą zostać wykorzystane w materiałach i 
publikacjach promujących Gminę Budzyń; 
- udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na udostęp-
nianie danych osobowych;
- autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni przez organizatorów 
o wynikach konkursu i zostaną zaproszeni na jego rozstrzygnięcie;
- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czasie obchodów Dni Budzynia w 
2014 roku.    
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Lotto Poznań Triathlon nad Maltą

Rywalizowali ludzie z żelaza
Grali w piłkę na budzyńskim stadionie 

Summer Cup Budzyń 2013
21 lipca na stadionie w Budzy-
niu odbył się turniej SUMMER 
CUP BUDZYŃ 2013. Wzięło w 
nim udział 108 zawodników w 
trzech kategoriach wiekowych. 
W kategorii obejmującej rocznik 
2002 i młodsi zwyciężyła drużyna 

„Szatany” z Budzynia. 
W kategorii obecjmującej rocznik 
2000 i młodsi zwyciężyła drużyna 
„Midsports” z Budzynia. 
W kategorii obejmującej rocznik 
1997 i młodsi zwyciężyła drużyna 
z Parkowa. 
 

W niedzielę 4 sierpnia odbyła 
się pierwsza edycja Lotto Po-
znań Triathlon. 

Uczestnicy rywalizowali na 
dwóch dystansach: długi (1900 m 
pływania, 90 km na rowerze, 21,1 

km bieg) oraz krót-
ki (kolejno 950 m, 
45 km, 10,55 km). W 
gronie „ludzi z żela-
za” nie zabrakło na-
szych reprezentan-
tów! Na dystansie 
długim startował Sła-
womir Krumplew-
ski z Budzynia który 
zajął 338 miejsce na 
700 startujących. (na 
zdjęciu obok z nume-
rem 356).

LZS Sokołowo Budzyńskie najlepsze

Letni turniej w siatkówkę
W dniach 11 i 18 sierpnia 2013 
roku na obiekcie sportowym Or-
lik w Budzyniu, odbył się Letni 
Turniej LZS w Piłkę Siatkową 
kobiet i mężczyzn. 
Organizatorami byli Gminne Zrze-
szenie LZS w Budzyniu Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Budzyniu i 
Koło LZS Budzyń.
Ogółem uczestniczyło 7 drużyn 
(3 kobiet i 4 mężczyzn). Spotka-
nia rozgrywano systemem każdy 
z każdym do 15 punktów i dwóch 
setów wygranych. 
W rywalizacji kobiet I miejsce za-
jęła drużyna z LZS Sokołowo Bu-
dzyńskie, II miejsce drużyna z 
LZS Podstolice, III miejsce druży-
na z LZS Prosna.
W Turnieju Mężczyzn: I miejsce 

zajęła drużyna z LZS Sokołowo 
Budzyńskie, II miejsce druży-
na z LZS Kąkolewice, III miej-
sce drużyna z LZS Budzyń i IV 
miejsce drużyna z LZS Prosna.
Zwycięskie drużyny otrzymały 
medale pamiątkowe które wrę-
czali: przewodniczący Gminne-
go Zrzeszenia LZS pan Roman 
Schlabs oraz sędziowie: pani Ire-
na Jankowska i panowie Ryszard 
Dziemiński i Mariusz Ajchsztet.
Następne wzmagania siatkarek i 
siatkarzy 12 i 13 października na 
hali sportowej gdzie zostaną ro-
zegrane Mistrzostwa Gminy w 
Piłce Siatkowej Kobiet i Męż-
czyzn.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 



W roku szkolnym 2012/13 uczy-
ło się w naszej szkole 125 uczniów. 
Kończący rok był efektywny i ob-
fitował w wiele ciekawych wyda-
rzeń.
Artur Czyż, Marika Banak zajęli II 
miejsce W konkursie plastycznym 
Młodych Artystów FAI 2013 orga-
nizowanym przez Obornickie Sto-
warzyszenie Lotnicze, natomiast III 
miejsce przypadło Wojtkowi Rezne-
rowi. Wspomniana wcześniej Mari-
ka Banak zdobyła I miejsce w Ogól-
nopolskim Finale w Warszawie. Jej 
praca weźmie udział w Międzynaro-
dowym Finale w Szwajcarii. Uczen-
nica klasy VI, Marika Banak zdo-
była również II miejsce w IV po-
wiatowym konkursie plastycznym 
„Jan Paweł II - świadek wiary, ra-
dości i miłości” organizowanym 
przez Szkołę Podstawową w Li-
pinach. Zdobyliśmy puchar Wójta 
Gminy Budzyń w turnieju halowej 
piłki nożnej szkół podstawowych z 
gmin wiejskich. Miłosz Laskowski, 
uczeń V klasy, otrzymał tytuł naj-
lepszego bramkarza turnieju. An-
gelika Ludowicz zajęła III miejsce 
w indywidualnych biegach przeła-
jowych na szczeblu powiatu. Zdo-
byliśmy II miejsce w turnieju Or-
lik- CUP oraz III miejsce w turnie-
ju finału Orlik CUP na sczczeblu po-
wiatu. W konkursie „Palić nie pa-
lić” organizowanym przez Sane-
pid wyróżnienie uzyskała Kamila 
Piochacz. Odbył się również Wo-
jewódzki Konkurs Humanistycz-
ny, Matematyczny, Przyrodniczy. 

Szkoła Podstawowa w Wyszynach

Podsumowanie dokonań  

NASZA GMINA

Zorganizowaliśmy też wiele szkol-
nych konkursów. Dzieci miały moż-
liwość wzięcia udziału w konkursie 
wiedzy o krajach niemieckojęzycz-
nych, w konkursie świątecznym 
„Weihnachtsquiz” oraz w konkur-
sie języka niemieckiego „Deutsch 
ist prima”. Uczniowie udzielali się 
również w konkursie ortograficz-
no - gramatycznym z języka angiel-
skiego oraz w konkursie ortograficz-
nym z języka polskiego. W związ-
ku z Halloween zorganizowaliśmy 
konkurs na najpiękniejszy dynio-
wy lampion. Wielką radość, nie tyl-
ko wśród dzieci, wywołał konkurs 
fotograficzny „Rodzina w obiekty-
wie”. Samorząd szkolny zorganizo-
wał konkurs na najciekawszy list do 
Świętego Mikołaja oraz na najory-
ginalniejszy wielkanocny koszyk. 
Prace wykonano wieloma technika-
mi, każda była inna a wszystkie były 
piękne. 
Biblioteka Publiczna, z którą współ-
pracujemy zorganizowała ciekawe 
spotkania, dzięki którym mieliśmy 
okazję poznać interesujących ludzi 
np. pana Grzegorza Kasdepke - au-
tora książek dla dzieci i młodzieży.
Obejrzeliśmy także spektakl teatral-
ny „Dziadek do orzechów” oraz 
mieliśmy możliwość wyśpiewywa-
nia wierszy Juliana Tuwima.
Już po raz kolejny dzieci wzię-
ły udział w Dniu Języków Obcych. 
Tym razem uczniowie uczestniczy-
li w Festiwalu Piosenki Niemieckiej 
i Angielskiej oraz w quizie dotyczą-
cym znajomości języka angielskie-

go i niemieckiego.
Szkoła starała się integrować ze śro-
dowiskiem organizując festyn ro-
dzinny oraz majowy piknik. Wielkie 
podziękowania należą się pani pe-
dagog za pomysłowość i organiza-
cję, nauczycielom za zaangażowa-
nie oraz rodzicom, którzy, jak zwy-
kle nie zawiedli.
W ramach rozwoju obcowania ze 
sztuką dzieci obejrzały spektakl „Hi-
storia żółtej ciżemki” w ChDK oraz 
przedstawienie kukiełkowe w Te-
atrze Animacji w Poznaniu. Zor-
ganizowaliśmy wyjazdy do kina 
w Pile dla dzieci klas I - III na film 
„Renifer Niko 2”, „Zambezia”. 
Uczniowie obejrzeli też przedsta-
wienie w Domu Kultury w Wyszy-
nach pt. „Królewna Śnieżka” oraz 
mieli możliwość zobaczyć pracę 
jaką włożyli gimnazjaliści z Ryczy-
wołu prezentując przedstawienie 
pt. „Świętoszek”.
W szkole odbywały się apele oko-
licznościowe z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej, Święta Odzyska-
nia Niepodległości, Świąt Bożego 
Narodzenia oraz 3 Maja. W okre-
sie przedświątecznym najmłod-
sze dzieci uczestniczyły w quizie o 
Świętym Mikołaju i wykonywały 
prace plastyczne, które zdobiły ko-
rytarz szkolny.
Gościliśmy również przedszkola-
ków zaproszonych na uroczystość 
pasowania uczniów klasy I na czy-
telników biblioteki szkolnej.
Ciekawą propozycję koncertów 
przedstawił Artystyczny Kogel 
Mogel. Dzięki tym spotkaniom 
przygotowanym przez artystów z 
Poznania, uczniowie mieli okazję 
usłyszeć muzykę z różnych zakąt-
ków świata.

Pierwszy Dzień Wiosny stał się 
świętem dla wszystkich. Jaki by nie 
był początek wiosny dla nas zawsze 
jej przyjście jest wielką radością i 
odskocznią od szkolnych obowiąz-
ków. W tym dniu nasi uczniowie 
przygotowywali pyszne i zdrowe 
kanapki, a następnie pracowali nad 
prezentacją europejskiego śniada-
nia. Niektóre klasy stanęły na wy-
sokości zadania, bowiem zadbały o 
najdrobniejsze szczegóły.
Braliśmy udział w akcji „Góra Gro-
sza”, a pod patronatem Pilskiego 
Banku Żywności zorganizowali-
śmy zbiórkę żywności dla najuboż-
szych. Włączyliśmy się w akcję 
„Wielkopolska dzieciom Afgani-
stanu” zorganizowaną przez Wiel-
kopolski Urząd Wojewódzki. Ilość 
zebranych pluszaków przerosła na-
sze oczekiwania. Uczniowie klasy 
II rozpoczęli kurs pływania „Pły-
wam jak ryba”.
W czerwcu 2013 roku w naszej 
szkole odbyły się wybory do Samo-
rządu Uczniowskiego.  W maju od-
była się wycieczka do Torunia, na-
tomiast w czerwcu dzieci klas IV 
- VI uczestniczyły w wycieczce do 
Trójmiasta oraz odwiedziły Skan-
sen Kultury Ludowej w Osieku.
Uczestniczyliśmy w akcji krwio-
dawstwa zorganizowanej przez pa-
nią pedagog przy współpracy Wiel-
kopolskiego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Pozna-
niu.
Na koniec chcielibyśmy podzięko-
wać działającej w naszej szkole Ra-
dzie Rodziców. Dzięki tej współ-
pracy nasi podopieczni otrzymy-
wali słodkie upominki oraz nagro-
dy książkowe.

Magdalena Geisler

Święcili bukiety, świętowali Dzień Wojska Polskiego

Matki Boskiej Zielnej
W czwartek 15 sierpnia obchodzi-
liśmy święto Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny ustano-
wione przez papież Piusa XII w 
1950 roku. 
W tradycji ludowej jest to również 
święto Matki Boskiej Zielnej, trady-
cją tego dnia jest święcenie bukie-
tów z kwiatów i tegorocznych kło-
sów ze zbożem. W kościele św. An-
drzeja budzyński wikariusz ks. Ra-
fał Bachora poświęcił bukiety przy-
niesione przez wiernych. Ks. Rafał  
modlił się również za żołnierzy bo w  
tym dniu obchodzone jest również 

święto Wojska Pol-
skiego na pamiątkę 
Bitwy Warszawskiej z 
1920 roku, wielu bu-
dzyniaków walczyło 
na różnych frontach 
świata. 
W przeszłości w bu-
dzyńskiej parafii  była 
kultywowana piękna 
tradycja, kiedy to po-
borowi w ostatnią nie-
dzielę przed wstąpie-
niem do wojska zbie-
rali się w kościele św 

Barbary na porannej Mszy, a ówcze-
sny proboszcz ks. Eustachy Struk 
błogosławił ich i wręczał im  różań-
ce, które zabierali z sobą do jednost-
ki. 

Obecnie w czynnej służbie z Budzy-
nia są podporucznik Daniel Kles-
sa (który pełni służbę w 6 batalio-
nie dowodzenia Sił Powietrznych w 
Śremie), chorąży Andrzej Dworni-
czak, który jest szefem kompani III 
Batalionu Piechoty Zmotoryzowa-
nej w Stargardzie Szczecińskim, jest 
także weteranem misji w Afganista-
nie i Iraku (na zdjęciu obok), star-
szy szeregowy Michał Nowak słu-
ży w 12 Brygadzie Zmechanizowa-
nej w Szczecinie, a starszy bosman 
Mateusz Nowicki z Sokołowa Bu-
dzyńskiego uczy nawigacji w Cen-
trum Szkolenia Marynarki Wojen-
nej w Ustce. Szeregowy Tymoteusz 
Kozioł służy w Narodowych Siłach 
Rezerwowych w jednostce w Świe-
bodzinie.
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W tym roku w Brzeźnie Nowym 

Obchodziliśmy gminne święto plonów
1 września w Brzeźnie Nowym 
świętowaliśmy tegoroczne dożyn-
ki wiejsko – gminne. Po sformo-
waniu korowodu przy odnowio-
nym zbiorniku wodnym w cen-
trum wsi goście dożynek przema-
szerowali na plac przy świetlicy 
wiejskiej. Tam odprawiona zosta-
ła Msza św., którą koncelebrowa-
li  proboszczowie ks. Tomasz Ku-
biak z Potulic oraz ks. Zbigniew 
Spychaj z Wyszyn. 
Jak nakazuje tradycja, dożynkowe 
uroczystości prowadzili starościna 
i starosta dożynek. W tym roku za-
szczytu tego dostąpili Janina Kabat 
z Wyszyn oraz Marek Oko z Ostró-
wek. 
Program obchodów był bardzo bo-
gaty. Po występie zespołu śpiewa-
czego „Złoty Liść” głos zabrał go-
spodarz gminy wójt Marcin Soko-
łowski. Podziękował za plony i rol-
niczy trud.  
Dzielenie tradycyjnego bochna chle-
ba rozpoczął sołtys wsi Tomasz Ry-
bak, którego wspomogli - wójt Mar-
cin Sokołowski, starosta chodzieski 
Julian Hermaszczuk i radny powia-
tu Piotr Jankowski. Również staro-
sta złożył podziękowania rolnikom 
gminy za ich trud i pracę. 
Część rozrywkową rozpoczął tur-
niej wsi. Następnie estradę objął 
w posiadanie Robert Zuccaro z ze-
społem, który zaprezentował prze-
boje piosenki włoskiej. Część arty-
styczną uzupełniły występy dzieci z 
GOK Budzyń oraz grupy Jan-Boys.
W turnieju startowało 7 drużyn któ-
re reprezentowały sołectwa: Bu-
dzyń, Dziewoklucz, Nowe Brzeźno, 
Ostrówki, Podstolice, Prosna, Soko-
łowo Budzyńskie.

W konkurencji – rzut lotką do tarczy 
drużyna składała się z 2 zawodni-
ków – kobiety i mężczyzny. Najwię-
cej punktów wyrzucała reprezenta-
cja sołectwa Sokołowo Budzyńskie 
w składzie Wioletta Nowak i Hu-
bert Kostecki (41 punktów).  Dru-
gie  miejsce zdobyła drużyna sołec-
twa Prosna w składzie Danuta Odor 
i Robert Ksycki (40 punktów). Trze-
cie miejsce zdobyła drużyna so-
łectwa Podstolice, reprezentowana 
przez państwo Annę i Rafała Musiał 
(31 punktów).
W konkurencji podnoszenie odważ-
nika 17,5 kg drużyny składały się z 

2  zawodników – do 80kg i powy-
żej 80 kg. Pierwsze miejsce zajęła 
drużyna sołectwo Prosna reprezen-
towaną przez Michała Przybylskie-
go i Sławomira Nawrockiego (66 
punktów). Drugie miejsce wywal-
czyła drużyna sołectwa Ostrówki re-
prezentowaną przez Dariusza Nitka 
i Marka Grzelaka (62 punkty). Trze-
cie miejsce zdobyła drużyna sołec-
twa Nowe Brzeźno reprezentowaną 

przez Arkadiusza Sobczaka i Dariu-
sza Jasińskiego (47 punktów).
W konkurencji: dojenie krowy na 
czas i udojenie większej ilości mle-
ka przez sołectwa lub sołtysa i osobę 
towarzyszącą pierwsze miejsce zaję-
ła drużyna z sołectwa Nowe Brzeź-
no reprezentowaną przez pana soł-
tysa Tomasza Rybaka i  Marlenę 
Walaszczyk, którzy udoili najwię-
cej (1.10 litra mleka). Drugie miej-
sce zdobyła drużyna sołectwa Soko-

łowo Budzyńskie reprezentowaną 
przez państwo Małgorzatę i Walde-
mara Stapinskich (1,05 litra mleka). 
Trzecie miejsce zdobyła drużyna so-
łectwa Dziewoklucz reprezentowa-
na przez panią sołtys Marzenę Wal-
czak i Sławomira Tomaszewskiego 
(1,00 litra mleka).
W ostatecznej klasyfikacji pierwsze 
miejsce zajęło sołectwo Prosna któ-
re w nagrodę otrzymało czek o war-
tości 1500 złotych.Drugie miejsce 
zajęło sołectwo Ostrówki które w 
nagrodę otrzymało czek o wartości 
1000 złotych. Trzecie miejsce zaję-
ło sołectwo Nowe Brzeźno, które w 

nagrodę otrzymało czek o wartości 
750 złotych. 
Kolejne miejsca zajęły: sołectwo 
Sokołowo Budzyńskie, sołectwo 
Podstolice, sołectwo Budzyń, so-
łectwo Dziewoklucz (drużyny te 
otrzymały czeki o wartości 200 zło-
tych). 
Nagrody wręczali: Wójt Gminy 
Budzyń pan Marcin Sokołowski 
oraz starostowie dożynek Janina 
Kabat i Marek Oko.


