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Z okazji nadchodzących 

Świąt Wielkanocnych 
wielu radosnych i ciepłych chwil 
przy rodzinnym stole oraz 
pomyślności składają 
Przewodniczący Rady Gminy 
Bogdan Łasecki
oraz Wójt Gminy Budzyń 
Marcin Sokołowski

Trwają także prace na ulicy Napiecka  (na zdjęciu). Obejmują one także ulice 
Dębową oraz Leśną i Chodzieską. Zakres prac obejmuje wykonanie odcinka 
2,3 km nowej nawierzchni, budowę ścieżek rowerowych, chodników, oświe-
tlenia ulicznego na ulicy Napiecka oraz kanalizacji deszczowej. Warto dodać, 
że na powyższe zadanie gmina po raz kolejny otrzymała dofinansowanie z 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wartość dofinanso-
wania wynosi 50 procent kosztów przetargowych a wartość prac to 1 milion 
750 tysięcy zł. Planowany termin zakończenia inwestycji nastąpić ma w III 
kwartale bieżącego roku.  

Budzyń - trwają prace drogowe

Kolejne inwestycje 

W Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży

Konkurs recytatorski

8 kwietnia 2014 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży od-
był się III Konkurs Recytatorski Twórczości Własnej. Zadaniem konkur-
su było przede wszystkim rozbudzanie wrażliwości uczniów na piękno 
poezji, a także doskonalenie umiejętności recytatorskich. Wydarzenie 
uświetnili swoją obecnością starosta chodzieski, pan Julian Hermaszczuk 
oraz dyrektor MDK w Chodzieży, pani Zofia Braciszewska.
Uczestnicy prezentowali własne utwory poetyckie w dwóch kategoriach wie-
kowych: szkół podstawowych oraz gimnazjów. Szkołę Podstawową z Budzy-
nia reprezentowały: Jagoda Polak z klasy V b oraz Martyna Szurpit z klasy V a, 
deklamujące wiersze własnego autorstwa.                          więcej na stronie 8
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XXXV sesja Rady Gminy  

Pracowite obrady
Przygotowania do sesji absolutoryjnej

Obradowały komisje

Mieszkańcom sołectwa Prosna zdrowych 
i pogodnych Świąt 
Wielkanocnych 
życzy sołtys 
Leonard Sell
wraz z 
Radą Sołecką 

9 kwietnia odbyła się kolejna pra-
cowita sesja Rady Gminy, podczas 
której podjęto ogółem 12 uchwał. 
W obradach uczestniczyli Komen-
dant Powiatowy Policji w Chodzieży, 
oraz komendant Komisariatu Policji 
w Margoninie.  Komendanci złożyli 
informację o stanie bezpieczeństwa 
na terenie naszej gminy w 2013 roku. 
Z przedłużonego sprawozdania wy-
nika, że ilość prowadzonych postępo-
wań utrzymuje się na stałym pozio-
mie - w roku 2012 takich postępowań 
było 144, a w 2013 - 141. Jeśli chodzi 
o wykroczenia, to w roku 2012 od-
notowano 99, a w roku 2013 - 82. 
Natomiast znacznie wzrosła ilość 
interwencji, prowadzonych przez 
policję w różnych sprawach; w roku 
2012 policjanci interweniowali 181 
razy, a w roku 2013 tych interwencji 
było aż 376! Jeśli chodzi o mandaty, 
to w 2012 roku było ich 186, a w 
roku 2013 było ich 207. Warto do-
dać że funkcjonariusze zatrzymali na 
gorącym uczynku 40 przestępców z 
różnych kategorii przestępstw, w tym 
osoby prowadzące pojazdy w stanie 
nietrzeźwości. 
Następnie radni przystąpili do podej-
mowania uchwał. 
W związku ze zbliżającymi się wy-
borami do parlamentu europejskiego, 
oraz wyborami samorządowymi, 
radni podjęli uchwałę, zmieniającą 
uchwałę w sprawie podziału gminy 
na okręgi wyborcze. Obwieszczenie 
w tej sprawie publikujemy na łamach 
tego wydania informatora. 
Następnie podjęto uchwałę zmie-
niającą uchwałę w sprawie podziału 
gminy na okręgi wyborcze, ustalenie 
ich granic i numerów, oraz liczby 
radnych wybieranych w okręgu wy-
borczym. Uchwalenie powyższych 
dwóch uchwał spowodowane było 
koniecznością włączenia do okrę-
gów wyborczych oraz obwodów 
głosowania nowo powstałych ulic w 
Budzyniu. 
W kolejnej uchwale radni podjęli 
decyzję o zwolnieniu z podatku od 
nieruchomości domów przedpogrze-
bowych oraz placów targowych. 
Następnie radni, w kolejnej uchwale, 
określili warunki udzielania pomocy 
de minimis w zakresie zwolnień po-
datku od nieruchomości dla  przed-
siębiorców tworzących nowe miejsca 
pracy związane z nową inwestycja 
na terenie Gminy Budzyń. Bliższe 

informacje dotyczące warunków ja-
kie musi spełnić przedsiębiorca, aby 
uzyskać to zwolnienie, udziela referat 
finansów komunalnych Urzędu Gmi-
ny (pok. nr 4). 
W kolejnej uchwale radni określili 
wymagania, jakie powinien speł-
niać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzę-
tami oraz prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt a także grze-
bowisk oraz spalarni zwłok zwierzę-
cych i ich części. 
Radni podjęli także decyzję w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej 
gminie Piła w wysokości 1914 zło-
tych z przeznaczeniem na zakup 
usług w ośrodku profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholo-
wych w Pile w zakresie działań pro-
filaktycznych przebywających tam 
nietrzeźwych osób. 
W kolejne uchwale radni podję-
li decyzję o zgłoszeniu sołectw do 
programu Wielkopolska Odnowa 
Wsi. Zgodnie z decyzjami podję-
tymi na zebraniach wiejskich niżej 
wymienione sołectwa, tj.  Budzyń, 
Brzekiniec, Bukowiec, Dziewoklucz, 
Kąkolewice, Ostrówki, Podstolice, 
Prosna, Wyszynki zostały zgłoszone 
do tego programu. Pozostałe  sołec-
twa zostały do tego programu zgło-
szone już wcześniej i skorzystały ze 
środków finansowych dostępnych w 
tym programie. 
W ostatniej uchwale radni podjęli 
decyzję w sprawie wyznaczenia go-
spodarstwa rolnego na terenie gminy 
Budzyń, które zapewni miejsce dla 
zwierząt gospodarskich odebranych 
w wyniku interwencji służb wetery-
naryjnych dotychczasowym właści-
cielom. 
Została również podjęta decyzja w 
sprawie zmian w budżecie na 2014; 
po dokonanych zmianach budżet sta-
nowi obecnie po stronie dochodów 
kwotę 27 milionów 679 tysięcy 342 
złote, natomiast po stronie wydatków 
stanowi kwotę 28 milionów 991 ty-
sięcy 573 złote. 
W następne uchwale radni dokona-
li zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej gminy Budzyń na lata  
2014 - 2023. 
Na zakończenie obrad wójt złożył 
sprawozdanie z realizacji zadań w 
zakresie wspierania rodziny w 2013 
roku.   

W dniu 10 kwietnia odbyło się 
kolejne  posiedzenie komisji rewi-
zyjnej, w czasie której zakończony 
został proces opiniowania wyko-
nania budżetu Gminy Budzyń za 
2013. 
Budżet gminy po stronie dochodów 
zamknął się kwotą w wysokości 31 
milionów 284 tysiące 698 złotych 
5 groszy, co stanowi 97,87 procent 
planowanych dochodów. Natomiast 
po stronie wydatków budżet ten za-
mknął się kwotą w wysokości 28 
milionów 475 tysięcy 875 złotych 
43 grosze, co stanowi 94,97 procent 
planowanych wydatków. Warto za-
znaczyć,  że wydatki majątkowe 
stanowiły kwotę 6 milionów 920 
tysięcy 753 złote 8 groszy. Gmina w 
2013 roku uzyskała nadwyżkę ope-
racyjną w wysokości 4 miliony 55 
tysiące 338 złotych 9 groszy. Warto 
podkreślić wysoki udział wydatków 
majątkowych w budżecie, co wpły-

wa bezpośrednio na dalszy rozwój 
naszej gminy. Posiedzenie komisji 
zakończyło się podjęciem uchwały 
komisji rewizyjnej, w której wnio-
skuje o udzielenie absolutorium 
Wójtowi gminy za 2013 rok. 

*   *  *
W dniu 14 kwietnia na kolejnym 
posiedzeniu spotkała się komisja 
zdrowia, oświaty, spraw socjalnych 
sportu i turystyki. Podczas obrad 
radni wysłuchali sprawozdań z 
działalności za 2013 rok złożonych 
przez kierowników Przedszkoli Sa-
morządowych w Budzyniu iw Wy-
szynach, Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej, Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz Gminnego 
Ośrodka Kultury. Komisja po wy-
słuchaniu sprawozdań oraz dodat-
kowych wyjaśnień złożonych przez 
kierowników placówek  nie wniosła 
większych uwag do sprawozdań. 

Trwają prace związane z drugim etapem budowy drogi na osiedlu Piaski. W 
ramach tego zadania powstaje droga długości ok. 400 m wraz z kanalizacją 
deszczową, chodnikiem i ścieżką rowerową. Droga ta docelowo umożliwi 
także dojazd do kilkudziesięciu nowych działek budowlanych. 
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Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim 
mieszkańcom gminy Budzyń 

życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności 
składa 

Dyrektor GOK 
Marek Bocheński  

wraz z pracownikami

3 Maja - Święto Konstytucji 
w Gminie Budzyń

W dniu 3 maja na godzinę 10.15 wyznaczono 
zbiórkę pocztów sztandarowych i delegacji 

przy GOK, a następnie o 10. 30 zaplanowany 
jest przemarsz z orkiestrą dęta ulicami Łokiet-
ka, Dworcową i Rynkową do kościoła p.w. św. 
Andrzeja, a następnie udział we Mszy świętej. 

Po Mszy nastąpi przemarsz pod Pomnik Pamięci 
ulicami Rynkową, Rogozińską oraz Łokietka. 
Zostaną tam złożone wieńce i  wiązanki kwia-

tów. 
Wszytskich mieszkańców naszej gminy zaprasz-

my do udziału w obchodach.

Gmina Budzyń 
oraz Gminny Ośrodek Kultury w 
Budzyniu serdecznie zapraszają 

wszystkich mieszkańców 
na stację PKP Budzyń  

W dniu 10.05.2014r.  ( sobota) o godz. 12.30  
zawita Pociąg Jubilat reklamujący Obchody 135 

– lecia Linii Kolejowej Poznań – Piła.
Pociąg Jubilat przywita Budzyńska Orkiestra 

Dęta, poczęstunek jubileuszowym tortem  oraz 
przejazd pociągiem do Chodzieży.

DNI BUDZYNIA
zaproszenie

W dniach 31.05 – 1.06.2014r. Gminny 
Ośrodek Kultury w Budzyniu 

organizuje jak co roku 
Dni Budzynia. 

W tym roku Dni Budzynia 
będą się odbywać przez 2 dni. 

W sobotę, 31 maja gwiazdą wieczoru będzie 
zespół BRATHANKI.

 Natomiast w niedzielę,  1 czerwca odbędzie się 
Przegląd Kapel Podwórkowych .

Bliższe informacje znajdziecie państwo na plakatach.

Piknik rodzinny z okazji 
wstąpienia Polski 

do Unii Europejskiej
Wójt Gminy Budzyń Sołtys Wsi Bukowiec 
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu 
zapraszają 1 maja godz. 14.00 – 18.00 na 
piknik rodzinny do Bukowca (świetlica 

wiejska) z okazji 10 – lecia wstąpienia Polski 
do Unii Europejskiej. 

      W programie :
•	 Występ Budzyńskiej Orkiestry Dętej 
•	 Występ dzieci z Przedszkola z Wyszyn 
•	 Studio piosenki z GOK w Budzyniu 
•	 Pokaz pierwszej pomocy 
•	 Ognisko z kiełbaskami 
•	 Od 18.00 – 24.00 zabawa  ludowa  

Serdecznie zapraszamy !!

Mieszkańcom sołectwa Bukowiec zdrowych Wesołych 
Świąt Wielkanocnych życzy sołtys Wacław Pasch          
                                            wraz z Radą Sołecką 

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
mieszkańcom wsi Wyszyny 
najserdeczniejsze życzenia  zdrowia 
i wszelkiej pomyślności składa 
Rada Sołecka i sołtys Tadeusz 
Grochowalski 
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Na podstawie art. 37a § 4 ustawy z 
dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wybor-
czy (Dz. U. Nr 21 poz. 112, Nr 26 poz. 
134, Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz. 588, 
Nr 134 poz. 777, Nr 147 poz. 881, 
Nr 149 poz. 889, Nr 171 poz. 1016, 
Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 
951, 1529. z 2014 r. poz. 179, 180) w 
związku z postanowieniem Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 
lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia 
wyborów posłów do Parlamentu Eu-
ropejskiego (Dz. U. poz. 231) Wójt 
Gminy Budzyń podaje do wiadomo-
ści wyborców informację o uprawnie-
niach wyborców niepełnosprawnych 
w wyborach posłów do Parlamentu 
Europejskiego zarządzonych na dzień 
25 maja 2014 r.

1/ do 25 maja 2014 r. - niepełno-
sprawni wyborcy mają prawo do 
uzyskiwania informacji o wybo-
rach. 
Wyborca niepełnosprawny wpisa-
ny do rejestru  wyborców  w danej 
gminie  ma  prawo  do uzyskiwania  
szczegółowych  informacji na temat 
organizacji wyborów i obowiązują-
cych zasad itp. Informacje są przeka-
zywane wyborcy niepełnosprawnemu 
po podaniu przez wyborcę  jego   na-
zwiska,   imienia   (imion)   oraz   adre-
su   stałego zamieszkania 
Sposób realizacji - informację prze-
kazuje upoważniony przez Wójta 
Gminy Budzyń pracownik Urzędu 
Gminy Budzyń w godzinach pracy 
urzędu: telefonicznie: 67 28 43 201 
lub 67 28 43 313, a także w druko-
wanych materiałach informacyjnych 
przesłanych na wskazany adres kore-
spondencyjny, w formie elektronicznej 
na wskazany we wniosku adres email.

2/ do 5 maja 2014 r. - niepełno-
sprawni wyborcy mają prawo do 
głosowania korespondencyjnego. 
Głosować korespondencyjnie mogą 
wyborcy posiadający orzeczenie o 
znacznym lub umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 
poz. 721, ze zmianami) w tym także 
wyborcy posiadający orzeczenie orga-
nu rentowego o:
- całkowitej niezdolności do pracy, 
ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i 
niezdolności do samodzielnej egzy-

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów 
do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

stencji, ustalone na podstawie art. 13, 
ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 
r. o emeryturach  i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 
2013 poz. 1440 ze zmianami);
- niezdolności do samodzielnej egzy-
stencji, ustalone na podstawie art. 13, 
ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
- całkowitej niezdolności do pracy, 
ustalone na podstawie art. 12, ust. 2 
ustawy wymienionej w pkt 1;
- o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
- o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
- a także osoby o stałej albo długotrwa-
łej niezdolności do pracy w gospodar-
stwie rolnym, którym przysługuje za-
siłek pielęgnacyjny.
Zgłoszenie może być dokonane 
ustnie, pisemnie, telefaksem lub w 
formie elektronicznej i każdorazo-
wo musi zawierać nazwisko, imię 
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, 
numer ewidencyjny PESEL wybor-
cy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy 
do rejestru wyborców w Gminie Bu-
dzyń, oznaczenie wyborów, których 
dotyczy zgłoszenie (do Parlamentu 
Europejskiego),a także wskazanie 
adresu stałego zamieszkania, na któ-
ry ma być wysłany pakiet wyborczy. 
Do zgłoszenia należy dołączyć  kopię 
aktualnego orzeczenia właściwego or-
ganu orzekającego o ustaleniu stopnia 
niepełnosprawności.
Sposób realizacji - wniosek składa się 
do Wójta Gminy Budzyń:
- ustnie: przed pełnomocnikiem wy-
borczym, pok. 13, I piętro, Urząd Gmi-
ny Budzyń, ul. Lipowa 6;
- pisemnie: w sekretariacie urzędu, 
pok. 12, I piętro, ul. Lipowa 6;
- telefonicznie: 67 28 43 201 lub 67 28 
43 313
- telefaksem: 67 28 43 370
- w formie elektronicznej na adres 
email: urzad@budzyn.pl
Uwaga: wnioski do pobrania: bip.bu-
dzyn.pl, lub w pok. 10, I piętro, Urząd 
Gminy Budzyń
Ważna informacja:  Dla celów głoso-
wania korespondencyjnego na terenie 
Gminy Budzyń w wyborach posłów 
do Parlamentu Europejskiego, zarzą-
dzonych na dzień 25 maja 2014r. wy-
znaczona została Obwodowa Komisja 
Wyborcza Nr 3 w Budzyniu z siedzibą 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Bu-
dzyniu ul. Władysława Łokietka 31

3/ do 12 maja 2014 r. - niepełno-
sprawni wyborcy mają prawo do 
dopisanie do spisu wyborców w 

lokalu dostosowanym do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.
Wyborca niepełnosprawny może 
głosować w wybranym przez siebie 
lokalu wyborczym dostosowanym 
do potrzeb osób niepełnosprawnych 
na obszarze Gminy, w której stale 
zamieszkuje. W tym celu wyborca 
powinien złożyć wniosek o dopisanie 
do spisu wyborców w obwodzie wła-
ściwym dla tego lokalu wyborczego.
Sposób realizacji - wniosek składa się 
pisemnie do Urzędu Gminy Budzyń 
w sekretariacie, pok. 12, I piętro, ul. 
Lipowa 6.
Uwaga: wnioski do pobrania: bip.bu-
dzyn.pl, lub w pok. 10, I piętro, Urząd 
Gminy Budzyń.
Ważna informacja - Obwodowa Ko-
misja Wyborcza Nr 3 w Budzyniu ma 
siedzibę w lokalu wyborczym dosto-
sowanym dla potrzeb wyborców nie-
pełnosprawnych mieszczącym się w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Budzy-
niu, ul. Władysława Łokietka 31.

4/ do12 maja 2014 r. - niepełno-
sprawni wyborcy mają prawo do 
głosowanie w lokalu wyborczym 
przy użyciu nakładek na karty do 
głosowania sporządzonych w alfa-
becie Braille’a. 
Wyborca niepełnosprawny może 
głosować w lokalu wyborczym przy 
użyciu nakładek  na karty do głosowa-
nia sporządzonych w alfabecie Bra-
ille’a, po wcześniejszym zgłoszeniu 
takiego zamiaru. W dniu wyborów 
obwodowa komisja wyborcza wraz z 
kartami do głosowania wyda wyborcy 
niepełnosprawnemu, na jego prośbę, 
nakładki na te karty. Po oddaniu głosu 
wyborca obowiązany jest zwrócić ko-
misji obwodowej nakładki na karty. W 
zgłoszeniu wyborca obowiązany jest 
wskazać właściwy dla niego obwód 
głosowania.
Sposób realizacji  - wniosek składa się 
do Wójta Gminy Budzyń:
- ustnie: przed pełnomocnikiem wy-
borczym, pok. 13, I Pietro, Urząd 
Gminy Budzyń, ul. Lipowa 6
- pisemnie: w sekretariacie urzędu 
pok. 12, I piętro, ul. Lipowa 6
- telefonicznie: 67 28 43 201 lub 67 28 
43 313
- telefaksem: 67 28 43 370
- w formie elektronicznej na adres 
email: urzad@budzyn.pl
Uwaga: wnioski do pobrania: bip.bu-
dzyn.pl, lub w pok. 10, I piętro, Urząd 
Gminy Budzyń.

5/ do15 maja 2014 r. - niepełno-
sprawni wyborcy mają prawo do 
głosowania przez pełnomocnika.
Wyborcy posiadający orzeczenie o 
znacznym lub umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności (o których 
mowa w punkcie 2 informacji) oraz 
wyborcy, którzy najpóźniej w dniu 
głosowania ukończą 75 lat, wpi-
sani do rejestru wyborców Gminy 
Budzyń, mają prawo głosowania za 
pośrednictwem pełnomocnika.
Wniosek powinien zawierać na-
zwisko i imię (imiona), imię ojca,  
datę urodzenia, numer ewidencyjny 
PESEL oraz adres zamieszkania za-
równo wyborcy jak i osoby, której 
ma być udzielone pełnomocnictwo 
do głosowania, a także wyraźne 
oznaczenie wyborów, których doty-
czy pełnomocnictwo do głosowania. 
Pełnomocnikiem może być osoba 
wpisana do rejestru wyborców w 
tej samej gminie, co udzielający 
pełnomocnictwa do głosowania  lub 
posiadająca zaświadczenie o prawie 
do głosowania. Wyborca ma prawo 
cofnięcia udzielonego pełnomoc-
nictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa 
następuje przez złożenie najpóźniej 
na 2 dni przed dniem wyborów 
stosownego oświadczenia Wójtowi 
Gminy Budzyń lub doręczenie ta-
kiego oświadczenia właściwej ob-
wodowej komisji wyborczej w dniu 
głosowania. Wyborca, który udzielił 
pełnomocnictwa może głosować 
osobiście w lokalu wyborczym, je-
żeli wcześniej nie oddał głosu pełno-
mocnik. Głosowanie osobiste przez 
wyborcę powoduje wygaśnięcie 
pełnomocnictwa.
Sposób realizacji - wniosek składa 
się pisemnie do Wójta Gminy Bu-
dzyń w sekretariacie Urzędu Gminy 
Budzyń, pok. 12, I piętro, ul. Lipowa 
6
Uwaga: wnioski do pobrania: bip.
budzyn.pl, lub w pok. 10, I piętro, 
Urząd Gminy Budzyń.

6/ 25 maja 2014 r - niepełno-
sprawni wyborcy mają prawo do 
korzystanie z pomocy innej osoby 
w trakcie głosowania w lokalu wy-
borczym.
Wyborcy niepełnosprawnemu, na 
jego prośbę, może pomagać w gło-
sowaniu w lokalu wyborczym inna 
osoba, w tym także niepełnoletnia. 
Pomoc ta może mieć tylko technicz-
ny charakter. 
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Nie pytaj, co Budzyń  może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla Bu-
dzynia. Grupa  ambitnych gimnazjalistów parafrazując  słowa prezydenta USA  
z 1961 roku  podjęła  decyzję, że w ramach  kolejnej edycji projektu  e-szkoła 
Moja Wielkopolska  skupi się na  uporządkowaniu otoczenia przy budzyńskim  
wiatraku paltrak.
Zaplanowaliśmy szereg działań  związanych z poszerzeniem wiedzy o wiatrakach 
znajdujących się  w Wielkopolsce, instytucjach zajmujących się ochroną zabytków. 
Ponadto  zapoznaliśmy się z różnymi gatunkami roślin ozdobnych  i   i ich wymagania-
mi  glebowymi.  Nade wszystko cenna jest dla nas współpraca z lokalną społecznością 
i władzami  Budzynia. Nasze propozycje przeprowadzenia prac  zostały  zaakceptowa-
ne  a doświadczenie i cenne wskazówki  techniczne są pomocne w realizacji naszych 
zamierzeń. Końcowy efekt podejmowanych działań to uporządkowanie terenu przy 
zabytkowym wiatraku, posadzenie roślin ozdobnych, wytyczenie placu pod parking  a 
także  umieszczenie tablicy informacyjnej dla zwiedzających. Jako opiekunowie tego 
obiektu pragniemy aktywnie współpracować z Muzeum Młynarstwa  w Jaraczu.  

Kolejna inicjatywa gimnazjakistów

Wiatrak  nie do poznania

Na przełomie marca i kwietnia 
dzieci z Przedszkola Samorządo-
wego w Budzyniu bardzo aktyw-
nie uczestniczyły w życiu przed-
szkola.
Grupa „Motylki” wraz z wycho-
wawcą panią Lucyną Dziemińską 
przygotowała montaż słowno-mu-
zyczny pt. „Wiosna idzie przez 
świat” Na przedstawienie zostały 
zaproszone dzieci z Przedszkola 
Państwowego w Chodzieży. Po 
spektaklu 6-latki wspólnie integro-
wały się podczas wesołych zabaw w 
ogródku przedszkolnym.
Nasze przedszkolaki przeszły eli-
minacje do udziału w festiwalu 
„Śpiewających Przedszkolaków”. 
Wyłoniono 9 uczestników, którzy 
zakwalifikowali się  do kolejnego 
etapu, odbywającego się w Chodzie-
ży. Przedszkolaki otrzymały drobne 
upominki oraz dyplomy.
„Misie” pod opieką pani Mari Mul-
ler wybrały się na wycieczkę do 
Gospodarstwa Agroturystycznego 
w Szamocinie. Głównym tematem 
wycieczki było poznanie tradycji 
wielkanocnych. Wiele radości spra-
wiło dzieciom pieczenie i ozdabia-
nie mazurków, dekorowanie palm 
wielkanocnych oraz przejazd brycz-
ką.
14.04.2014 pani Maria Wierciak 
zorganizowała wycieczkę do Pijalni 

Przedszkole w Budzyniu

Z życia przedszkolaków  
czekolady i kawy „Belgian Choco-
late Club” w Pile. Dzieci z grupy 
„Biedronki” zaliczyły warsztaty 
podczas których wykonały rysunek 
z czekolady, przygotowały smako-
wite szaszłyczki z pianek marsh-
mallows i świeżych owoców, degu-
stowały czekoladę pitną na gorąco 
oraz obejrzały prezentację procesu 
produkcji czekolady. 
W naszym przedszkolu zagościł 
świąteczny nastrój. Przedszkole 
zdobią pisanki, wykonane przez 
dzieci na konkurs plastyczny „Ko-
lorowa pisanka”. Wyróżnione prace 
można podziwiać w holu.
„Żabki” z panią Bożeną Mąka oraz 
„Motylki” z panią Lucyną Dziemiń-
ską udały się do piekarni w Budzy-

niu, gdzie upiekły pyszne świątecz-
ne ciastka.
Pracownicy Przedszkola Samo-
rządowego wykonali ozdoby na 
świąteczne stoły, które sprzedawane 
były na zorganizowanym kiermaszu 
świątecznym. Za udział i zaangażo-
wanie serdecznie dziękujemy.

Życzymy Państwu pełnych radosnej 
nadziei świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego, a także słonecznych spo-
tkań z budzącą się do życia przyrodą.

Dyrekcja oraz Grono Pedagogicz-
ne, a także pracownicy oraz dzieci 
z Przedszkola Samorządowego w 

Budzyniu

Z okazji Świąt Wielkanocnych
mieszkańcom wsi Budzyń
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej 
pomyślności składa Rada Sołecka 
oraz sołtys Zenon Nowicki
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Turnieje w szachy i warcaby 

Małe bitwy na planszach
W dniach 23 i 30 marca 2014 r. 
w Sokołowie Budzyńskim odbyły 
się Gminne Turnieje: Szachowy 
„O Złotą Wieżę” i warcab – 64 
polowych.
Organizatorami turnieju byli: Wójt 
Gminy Budzyń, Gminny Ośrodek 
Kultury w Budzyniu, Gminne Zrze-
szenie LZS w Budzyniu oraz koło 
LZS w Sokołowi Budzyńskim.
Ogółem uczestniczyło blisko 130 
zawodniczek i zawodników.
Atmosfera była znakomita i pełna 
emocji gdyż walczyli najlepsi. Tur-
nieje były super, znakomite nagro-
dy i medale które wręczał przewod-
niczący Gminnego Zrzeszenia LZS 
w Budzyniu Roman Schlabs oraz 
sędzia główny Irena Jankowski.
Wszystkim fundatorom, organiza-
torom, sędziom i członkom koła 
LZS w Sokołowie Budzyńskim 
serdecznie dziękujemy za pomoc w 
przygotowaniu i przeprowadzeniu  
Turnieju. 
Zwycięzcy w poszczególnych ka-
tegoriach:
Warcaby - mężczyźni
Kat. I      
Nowicki Kacper  - LZS Sokołowo 
Budzyńskim
Kaczmarek Mateusz  - LZS Bu-
dzyń
Bonikowski Mikołaj  - LZS  Pod-
stolice
Uszko Mikołaj -  GOK Budzyń

Kat. II      
Cybulski Oskar -  LZS Ostrówki 
Fryska Piotr -  LZS Prosna
Nadolinski Jonasz -  LZS Budzyń
Goślinski Kacper -  LZS  Dziewo-
klucz
Kat. III    
Matuszak Krzysztof – LSZ  Bu-
dzyń
Przybylski Michał -  LZS Prosna
Polowy Sambor -  LZS Ostrówki
Góra Piotr – LZS Sokołowo Bu-
dzyńskim
Warcaby - kobiety
Kat   I     
Uszko Roksana  - LZS Prosna
Prech Dominika – LZS Sokołowo 
Budzyńskim
Grodzka Sandra – GOK Budzyń
Marek Wiktoria  -  GOK Budzyń
Kat. II     
Prech Weronika – LZS Sokołowo 
Budzyńskim
Zawisła Magdalena – LZS Budzyń
Prech Karolina – LZS Sokołowo 
Budzyńskim
Kubik Nikola   - LZS Sokołowo 
Budzyńskim
Kat. III   
Polowa Monika – LZS Ostrówki
Janicka Angelika – LZS Budzyń
Rozpłochowska Marika – LZS So-
kołowo Budzyńskie.
Szachy - mężczyźni;
Kat.  I    
Nowacki Karol – GOK Budzyń

Szurpit Igor – LZS Sokołowo Bu-
dzyńskie.
Nowacki Wiktor – GOK Budzyń
Kat.  II   
Nadoliński Jonasz  - LZS Budzyń.
Ślesinski Krystian  - LZS Sokoło-
wo Budzyńskie 
Pilarski Sebastian  -  LZS Dziewo-
klucz
Kat. III  
Dąbrowicz Mateusz – GOK Bu-
dzyń
Polowy Michał  - LZS Ostrówki
Srebrny Krzysztof – LZS Ostrówki.
Szachy - kobiety:
Kat. I    Prech Dominika -  LZS So-
kołowo Budzyńskie.
Nowicka Nikola -  LZS Sokołowo 
Budzyńskie
Szurpit Julia – LZS Sokołowo Bu-
dzyńskie.
Kat. II   
Prech Karolina  - LZS Sokołowo 

Budzyńskie.
Prech Weronika  - LZS Sokołowo 
Budzyńskie.
Kubik Nikola  - LZS Sokołowo Bu-
dzyńskie. 
Zwycięzcy w poszczególnych kate-
goriach wiekowych w szachach jak 
i w warcabach reprezentowali Gmi-
nę Budzyń na Powiatowej Sparta-
kiadzie gdzie zdobyliśmy pierwsze 
miejsce i tym samym reprezento-
wać będziemy powiat  chodzieski 
na Wielkopolskim Turnieju Sza-
chowo – Warcabowym 26 kwietnia 
2014 r. w Łeknie k. Wągrowca.
Składy reprezentacji:  
- szachy - Dąbrowicz Mateusz, Na-
dolinski Jonasz, Góra Mieczysław, 
Nowacki Karol, Prech Dominika.
- warcaby - Polowa Monika, Góra 
Piotr, Cybulski Oskar, Prech Wero-
nika.

GZ LZS w Budzyniu

1 kwietnia w całej Polsce ucznio-
wie klas szóstych przystąpili do 
sprawdzianu szóstoklasisty. W 
Szkole Podstawowej w Budzyniu 
do sprawdzianu przystąpiło 59  
uczniów. 
Uczniowie piszą sprawdzian w 
trzech salach. Jedna uczennica zo-
stała zwolniona z pisania spraw-
dzianu ponieważ jest laureatką 
Wojewódzkiego Konkursu Przy-
rodniczego . Nad prawidłowym 
przeprowadzeniem sprawdzianu 
czuwa przewodniczący szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego dyrektor 
szkoły pan Stanisław Krumplewski. 
Dla prawidłowego przeprowadzenia 
sprawdzianu trzy zespoły egzami-
nacyjne. Pierwszy zespół egzami-
nacyjny pod przewodnictwem pani 
Doroty Banach sprawuje pieczę nad 
piszącymi w sali gimnastycznej. 
Drugiemu zespołowi przewodni-
czy pani Marzena Hinc-Sawicka, 
trzeciemu pani Grażyna Dudziak . 
Sprawdzian  przebiegał według pro-
cedur i bez zakłóceń. Wyniki spraw-
dzianu poznamy 30  maja.                                        

Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Egzamin szóstoklasistów

Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkiej Nocy 
dla mieszkańców wsi Grabówka składa 

Rada Sołecka i sołtys Edmund Galon  
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W Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży

Konkurs recytatorski
8 kwietnia 2014 roku w Młodzie-
żowym Domu Kultury w Cho-
dzieży odbył się III Konkurs Re-
cytatorski Twórczości Własnej. 
Zadaniem konkursu było przede 
wszystkim rozbudzanie wrażli-
wości uczniów na piękno poezji, 
a także doskonalenie umiejętno-
ści recytatorskich. Wydarzenie 
uświetnili swoją obecnością sta-
rosta chodzieski, pan Julian Her-
maszczuk oraz dyrektor MDK w 
Chodzieży, pani Zofia Braciszew-
ska.
Uczestnicy prezentowali własne 
utwory poetyckie w dwóch kate-
goriach wiekowych: szkół podsta-
wowych oraz gimnazjów. Szkołę 
Podstawową z Budzynia reprezen-
towały: Jagoda Polak z klasy V b 
oraz Martyna Szurpit z klasy V a, 
deklamujące wiersze własnego au-
torstwa. W kategorii szkół podsta-
wowych swoje wiersze recytowało 
czternastu uczniów, a ich poziom 
artystyczny był naprawdę wysoki. 
Jury konkursu doceniło zarówno 
literackie walory tekstu, jak i zdol-
ności recytatorskie Jagody Polak i 
przyznało jej specjalne wyróżnienie.  
Jednak na docenienie zasługują ta-
lent i odwaga obu uczennic, dlatego 
poniżej zamieszczono ich autorskie 
wiersze. 
 
Jagoda Polak
***
Słońce świeci, grzeje,
Czuję się… radośnie.
Chciałabym tak bardzo
Podziękować wiośnie!
Idę łąką złotą
Między kasztanami
Tak jak gdyby rankiem

Przechadzać się lasami.
Wnet ze wszystkich norek
Zwierzątka też wychodzą.
Chyba się sprzykrzyło
Żerowanie nocą.
Lecz jak tu nie wyjść
Gdy słońce promieniuje
Na cztery strony świata?
Tam w górze dominuje!
Obłoki też pływają
Niczym żegluga morska,
A kształty mają…
Tak jakby mgiełka górska.
Jest tu tak cudnie i miło!
I wszystko brzęczy i bzyczy
Tak, jakby myślało,
Że brak tu słodyczy!
Więc idę i marzę,
Przechadzam się łąkami,
I mówię: „Jak tu cudnie!
Chcę zawsze zostać z wami!”

***
Martyna Szurpit 
W lesie
W lesie ptaki ćwierkaniem powi-
tają cię hojnie,
Czas więc minie ci wesoło, spo-
kojnie,
Drzewa tobie zasłonią słońce,
Popatrzysz na hasające zające.
Odpoczniesz na ławeczce,
Popatrzysz jak kaczuszki pływają 
po rzeczce.
Piękno lasku cię zachwyci,
A Janek za głowę się chwyci,
Bo zobaczy zaskrońca,
A on boi się nawet malutkiego za-
jąca.
Gdy już twoje wędrówki dobiegną 
końca
Pożegnają ciebie sowy – 
Tak zwane „mądre głowy”.

Liga Gminna Pilki Nożnej  2013/2014 - terminarz

Runda wiosenna
4 maja  2014 r., 
I kolejka, mecze na boisku 
sportowym w Prośnie godz. 
13.00, gospodarz LZS Prosna:
I mecz 13.00 – 14.15
LZS Ostrówki – LZS Budzyń
II mecz 14.30 - 15.45     
LZS Bukowiec – LZS Kąkole-
wice
III mecz 16.00 – 17.15    
LZS Prosna – LZS Podstolice

11 maja  2014 r.
II kolejka, mecze na boisku 
sportowym w Kąkolewicach 
godz. 13.00 gospodarz LZS 
Kąkolewice:
I mecz 13.00 – 14.15    
LZS Budzyń – LZS Podstolice
II mecz 14.30 – 15.45    
LZS Ostrówki – LZS Bukowiec
III mecz 16.00 – 17.15    
LZS Kąkolewice – LZS Prosna

18 maja  2014 r.  
III kolejka, mecze na boisku 
sportowym w Podstolicach  
godz.  13.00, gospodarz LZS 
Podstolice:
I mecz 13.00 – 14.15    
LZS Bukowiec – LZS Budzyń .
II mecz 14.30 – 15.45     

LZS Prosna – LZS Ostrówki
III mecz 16.00 – 17.15     
LZS Podstolice – LZS Kąkole-
wice 

25  maja  2014 r.  
IV kolejka, mecze na boisku 
sportowym w Bukowcu godz. 
13.00, gospodarz LZS Buko-
wiec
I mecz 13.00 – 14.15    
LZS Budzyń – LZS Prosna
II mecz 14.30 – 15.45     
LZS Ostrówki – LZS Kąkole-
wice
III mecz 16.00 – 17.15    
LZS Bukowiec – LZS Podsto-
lice 

22 czerwca  2014 r.  
V kolejka, mecze na boisku 
sportowym w Ostrówkach   
godz. 13.00, gospodarz  LZS  
Ostrówki.
I mecz 13.00 – 14.15    
LZS Budzyń – LZS Kąkolewice
II mecz 14.30 – 14.45     
LZS Bukowiec – LZS Prosna
III mecz 16 00 – 17 15     
LZS Ostrówki – LZS Podstoli-
ce.     

W dniu 15 kwietnia 2014 r. dzieci z Przedszkola Samorządowe-
go w Budzyniu złożyły wizytę w Urzędzie Gminy Budzyń. Na 
ręce Wójta Gminy Budzyń - p. Marcina Sokołowskiego złożyły 
specjalnie na tą okazję przygotowaną kartkę z życzeniami świą-
tecznymi.

Dzieci pojawiły się w Urzędzie Gminy z... życzeniami

Niespodziewana wizyta 
przedszkolaków
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Konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” 

Wielki sukces
2 kwietnia w Poznaniu odbył się fi-
nał wojewódzki Ogólnopolskiego 
Konkursu Historycznego im. ma-
jora Marka Gajewskiego „Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego 
w latach 1939 – 1945. Polski czyn 
zbrojny w okresie II wojny świa-
towej”. 
W bieżącym roku szkolnym odbywa 
się już XIX edycja tegoż konkursu, 
którego organizatorem jest Mazo-
wiecki Kurator Oświaty, a patronat 
sprawują Ministerstwo Obrony Na-
rodowej i Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. W tegorocznym finale 
wojewódzkim w kategorii szkół 
podstawowych uczestniczyło trzech 
uczniów Szkoły Podstawowej im. T. 
Kotarbińskiego w Budzyniu, którzy 
wcześniej zajęli czołowe miejsca 
na etapie rejonowym. W Poznaniu 
po raz kolejny wykazali się dosko-
nałym przygotowaniem i wielką 

ambicją. Wspaniały sukces osią-
gnął Wiktor Nowacki, który zajął I 
miejsce z rewelacyjnym wynikiem 
98% punktów! W ten sposób za-
kwalifikował się do ogólnopolskie-
go wielkiego finału, który odbędzie 
się w pierwszej połowie czerwca 
w Warszawie. III miejsce zajął Ra-
dosław Tokarz i dzięki uzyskaniu 
87% punktów zdobył tytuł laureata 
konkursu. Na miejscu V uplasował 
się Maciej Świergosz, dzięki cze-
mu zdobył tytuł finalisty. Udział w 
konkursach historycznych jest waż-
nym elementem szkolnego wycho-
wania patriotycznego, a odnoszone 
sukcesy są możliwe dzięki zaanga-
żowaniu nauczycieli budzyńskiej 
podstawówki. Do kolejnych eta-
pów Konkursu „Losy żołnierza...” 
uczniowie przygotowywali się pod 
kierunkiem nauczyciela historii w 
SP Budzyń Dariusza Dudziaka.

Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowcu

Wiosenne warsztaty
W przygotowaniu do Świąt 
wielkanocnych Koło Gospodyń 
Wiejskich  w Bukowcu zorga-
nizowało warsztaty, na których 
uczestniczki zdobiły jajka i 
układały wiosenne bukiety. 
Pierwsze warsztaty odbyły się 2 
kwietnia. Prowadziła pani Kry-
styna Adamska z Chodzieży, któ-
ra uczyła nas zdobić jajka meto-
dą decoupage. Wszystkie panie z 
wypiekami na twarzy pracowały 
nad zdobieniem pisanek. Efek-

ty były bardzo zadawalające. 
Drugie spotkanie odbyło się 12 
kwietnia i prowadziła je pani 
Danuta Zubowicz z Ryczywołu. 
Na tym spotkaniu panie uczyły 
się sposobu układania bukietów. 
Spotkanie przebiegło w bardzo 
miłej atmosferze. Wszystkie je-
steśmy zadowolone,  gdyż nasze 
świąteczne stoły będą zdobiły 
własnoręcznie wykonane deko-
racje.
 

W rocznicę śmierci Jana Pawła II

W hołdzie Papieżowi  

2 kwietnia 2014r. w Szkole Pod-
stawowej im. Tadeusza Kotarbiń-
skiego w Budzyniu  miała miejsce 
niecodzienna uroczystość. W 9. 
rocznicę śmierci Papieża – Polaka 
uroczystą akademią rozpoczęto 
duchowe przygotowanie młodzie-
ży do kanonizacji Jana Pawła II, 
która odbędzie się 27 kwietnia w 
Watykanie.  
Mottem przewodnim stały się słowa: 
Człowiek jest wielki nie przez to, co 
posiada, lecz przez to, kim jest! Nie 
przez to co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi. W pięknym mon-
tażu słowno muzycznym ucznio-
wie naszej szkoły oraz uczennice z 
Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. 
w Budzyniu oddali hołd wielkiemu 
Polakowi.
Papież podbił nasze serca słowami: 
Nie mam złota ani srebra, nie mam 
też gotowych odpowiedzi. Przycho-
dzę do Was jako świadek Jezusa 
Chrystusa i mówię Wam, powtarzam 
za Chrystusem i Piotrem – stań i idź. 
Nie skupiaj się na swoich słabościach 
i zwątpieniach, żyj wyprostowany. 
Ojcze Święty! Cała społeczność 

szkolna odpowiada na Twoją naukę 
i Ewangelię. Możemy przyrzec, że 
słowa te będą drogowskazem na-
szego życia. Zawsze będziesz żył w 
naszych sercach.
Uczniowie klas I wykonali prace 
plastyczne a klasy II - III przepiękne 
albumy poświęcone pontyfikatowi 
Jana Pawła II. Wystawa najlepszych 
prac została umieszczona na holu 
szkoły.
Uroczystość uświetnili zaproszeni 
goście w osobach: ks. prof. Jan Kan-
ty Pytel, ks. proboszcz  Przemysław 
Prętki, Wójt Gminy Marcin Soko-
łowski, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Bogdan Łasecki, przewodnicząca 
Rady Rodziców Beata Brychczyń-
ska, emeryci szkoły, nauczyciele i 
uczniowie.
Apel został przygotowany przez na-
uczycieli religii i języka polskiego: 
p. Annę Nadolną, p. Danutę Bent-
kowską oraz p. Dominikę Disterheft. 
Uczniów Gimnazjum do występu 
przygotowała pani Krystyna Świ-
niarska. Oprawą plastyczną apelu 
zajęła się p. Justyna Barczak.
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Gminny Ośrodek Kultury - rozstrzygnięcie konkursu

„Legenda o Budzyniaszku”
Legenda 
o Budzyniaszku
Aleksandra Dudziak

Bór gęstniał i ciemniał. Cienka 
linia traktu nikła pomiędzy gałę-
ziami. Wozy toczyły się bardzo 
powoli. Przodem szedł chłop 
niewysoki, barczysty, kiwał się 
na boki, oczyma bystro naokoło 
błyskał. Wiódł zaprzęg – kro-
wę i wołu – krótko, przy pysku. 
Za nim cztery kolejne wozy, a 
przed nimi inni kmiecie. Baby, 
stare i młode szły za wozami, a 
na nich dziecisków gromadka, 
ciekawych świata, ale i wystra-
szonych. 
Niespodziewanie trakt rozsze-
rzył się. Wozy i ludzie wyszli 
na niezbyt rozległą polanę. Na 
jej północnym skraju w górę 
szła cieniutka strużka dymu. 
Stanęli. Niski chłop ostrożnie 
ruszył w stronę ogniska. Dopie-
ro w połowie polany spostrzegł 
dwie, mocno zagłębione w zie-
mi, kurne chaty na skraju pusz-
czy. Chłop przystanął, badawczo 
wpatrując się w mrok lasu. Budy 
wydawały się puste. Stukot sie-
kier w głębi przerwał ciszę. Męż-
czyzna ruszył naprzód. Gdy zbli-
żył się do chat, zza jednej z nich 
wyłonił się mocno pochylony, 
ogorzały dziad. W prawym ręku 
trzymał wyszczerbioną siekierę, 
drugą dłoń wspierał na sękatym 
kosturze. 
- Pochwalony – odezwał się 
obcy. 
- Na wieki wieków – odparł 
dziad. Spojrzał na obcego, a po-
tem na wozy na drugim skraju 
polany. – A dokąd to Bóg prowa-
dzi?
- My kmiecie. Kasztelan Rogo-
ziński Sławnik z roku Pałuków z 
rozkazu króla Władysława pusz-
czę tutejszą trzebić nam kazał. 
Co to za osada? Jak się zwie?
- To nie osada, dyć tylko dwie 
budy. My tutejsi, budnicy, ży-
jem z puszczy. Zwą mnie Sem-
ko. Była tu ongiś wieś. Kilka 
roków mi było, gdy książę Prze-
mysł, ten co go Brandenbury w 
Rogoźnie usiekły, kazał tu wieś 
założyć. Tam, na tamtym skraju 

W ubieglym roku ogłoszony został 
konkurs literacki pod nazwą „Le-
genda o Budzyniaszku”.  
Celem konkursu było wyłonienie 
najciekawszej pracy literackiej, 
która poruszałaby wątki związane 
z przeszłością Budzynia. Praca ta 
może mieć charakter przypowieści, 
klechdy, opowiadania lub legendy.  
Konkurs został rozstrzygnięty! Jury 
konkursu, w ktorego skład wcho-
dzili: Hanna Danielewicz, Elżbieta 
Kurkowiak-Pauszek, Ilona John-
Jańczak, Paweł Kujawa oraz Józef 
Wróblewski, niemal jednogłośnie 
przyznało pierwsze miejsce Alek-
sandrze Dudziak, która uzyskała 
95 pkt /100 (nadesłaną na konkurs 
legendę publikujemy obok). Warto 
dodać, że oceniane prace oznako-
wane były tylko godłem. Drugie 
miejsce uzyskały ex equo Kinga 
Romanowska oraz Magdalena Sło-
wińska (75 pkt), III miejsce uzyskał 
Mieczysław Góra (52 pkt). 
Aleksandra Dudziak otrzy-
ma główną nagrodę ufun-
dowaną przez Wójta Gminy  
Budzyń Marcina Sokołowskiego. 
Natomiast pozostali laureaci kon-
kursu otrzymają nagrody rzeczowe 
od organizatora dyrektora GOK-u 
pana Marka Bocheńskiego. Zapro-
szenie laureatów i wręczenie nagród 
nastąpi podczas obchodów tego-
rocznych Dni Budzynia w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Budzyniu. 

*   *   * 
UWAGA! Konkurs dla czytelników 
Informatora Gmina Budzyń!
Koordynator konkursu Anna Za-
ranek zaprasza do przeczytania 
legendy o Budzyniaszku Aleksan-
dry Dudziak i wykonanie do niej 
ilustracji. Prace proszę dostarczyć 
do 20 maja 2014r do GOK-u w 
Budzyniu. Prace proszę podpisać.  

W opracowanym przez spe-
cjalistów Politechniki Po-
znańskiej serwisie www.za-
wodowcy.org błyskawicznie i 
całkowicie za darmo można 
znaleźć praktykanta, stażystę 
lub pracownika. Do dyspozy-
cji pracodawców jest ponad 
10 tyś. uczniów wielkopol-
skich szkół.
Każda firma z powiatu chodzie-
skiego, wzorem już ponad pół 
tysiąca wielkopolskich firm, 
może całkowicie za darmo za-
rejestrować się w systemie i 
bardzo precyzyjnie określić, 
jakich praktykantów, stażystów 
lub pracowników szuka. W od-
powiedzi otrzyma informację o 
kandydatach z odpowiednimi 
umiejętnościami w formie listy 
uczniów uszeregowanych we-
dług procentowego wskaźnika 
dopasowania kompetencji. To 
duża oszczędność czasu, bo na 
rozmowę kwalifikacyjną pra-
codawca będzie mógł zaprosić 
osoby w najwyższym stopniu 

spełniające jego oczekiwania.
Do dyspozycji pracodawcy 
mają 10,4 tys. opisanych profi-
li kompetencyjnych uczniów i 
uczennic wielkopolskich szkół 
zawodowych ponadgimnazjal-
nych, w tym 361 z powiatu 
chodzieskiego. Ich liczba cały 
czas dynamicznie rośnie.
Aktualne informacje o pro-
jekcie, w tym przewodniki jak 
zarejestrować się w systemie, 
znaleźć można na stronie www.
zawodowcy.org.
Projekt „Czas zawodowców” 
realizowany jest przez Samo-
rząd Województwa Wielkopol-
skiego i Politechnikę Poznań-
ską we współpracy z partnerami 
i instytucjami współpracujący-
mi, m.in. wielkopolskimi Sta-
rostwami Powiatowymi, Po-
wiatowymi Urzędami Pracy, 
organizacjami pracodawców 
z Wielkopolski oraz wielo-
ma instytucjami związanymi 
z kształceniem zawodowym i 
rynkiem pracy.

Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkiej Nocy 
dla mieszkańców wsi Brzekiniec 

składa Sołtys Ludwik Soloch

Życzenia pogodnych  
Świąt Wielkiej Nocy   

wszystkim strażakom 
składa Komendant 

Gminny Ludwik Soloch

Pełnych miłości, radości 
i zdrowia Świąt Wielkiej 

Nocy oraz nadziei i pokoju w 
sercach życzy Stowarzyszenie 
Artystów Ziemi Budzyńskiej   

wszystkim mieszkańcom 
Gminy Bu-

dzyń 
Pozdra-
wiam!
Ania 

Zaranek
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polany. 
Obcy obrócił się, lecz dostrzegł 
tylko drzewa i krzaki. 
- A gdzie ta wieś?
- Cosik z dziesięć wiosen nazad 
Brandenbury spaliły. Chłopów i 
baby w niewolę powiedli. My w 
puszczę uciekli, tamci nie wydo-
lili. Wieś Bugaje się zwała. 
- Bugaje? Czemu tak? 
- A tak. Powiadał mi mój dziad, 
a jemu jego, co dawniej Budniki 
dary tam nosili leśnym stworom, 
co by im w puszczy robić zwolili. 
Powiadali, że to święty gaj był. 
Drewniany bałwan tam stał. Dłu-
go stał. Potem, gdy książę Prze-
mysł ludzi przysłał, do wody go 
wrzucono. O tam. 
Dopiero teraz obcy dostrzegł 
błysk wody na skraju olszyny. 
- Zwą mnie Budza – rzekł obró-
ciwszy się. – Kasztelan Sławnik 
zasadźcą mnie naznaczył. Pusz-
czę tutejszą karczować mamy, 
pola obsiewać, chałupy zbudo-
wać. Król Władysław ziemie tu 
zająć kazał. Nikczemnego wzro-
stu to pan, ale ducha wielkiego. 
Wieś tu powstanie, a za nią ko-
lejne. Po wsze czasy ziemie te do 
naszych króli należeć będą. 
- Tu ziemia kiepska, piaski. Ale 
tam, za olszyną, grunt dobry, 
można zboże siać. Tylko puszcza 
gęsta, twarde topory, mocarne to-
pory mieć trza i wiele, wiele potu 
wylać. 
Skoro świt grały już siekiery za 
olszyną. Osadnicy cięli ostro, w 
pocie, bez ustanku. Nie gadali po 
różnicy. Prostowali bolące ple-
cy, opierali się na toporzyskach, 
zmęczonym wzrokiem ogarniali 
zwartą gęstwinę, w która ledwo 
co się wdarli. Spluwali w twarde 
garście, siekali krzewy i młode 
pniaki, wszystko czemu podoła 
siekiera, co połozy szeroki za-
mach ramion. Po chwili oddechu 
naginali się znowu, znów rąbali, 
zaś baby i dzieciaki starsze zgar-
niały gałęzie. Co dzień szli głę-
biej w puszczę i głębiej, zostawa-
ły za nimi tylko najtęższe pnie, 
pradawne olbrzymy, szumiące 
konarami nad leśnym pobojowi-
skiem…
 *   *   *   
Minęło wiosen kilka. Spora po-
łać puszczy uległa mocarnym 
ramionom osadników. Na jej 
skraju wyrosła niewielka wieś. 
Wokół zażółkły łany zbóż. Nie-
wysoki, jasnowłosy chłopiec, 
skoro świt wymknął się z chału-
py. Za pas zatknął krótki kozik, 

w ręku trzymał pajdę czarnego 
chleba. W drugiej ręce dzierżył 
krótki, cisowy łuk. – Może uda 
się ubić jakiegoś dzikiego króli-
ka lub zająca? Ociec się ucieszy 
– pomyślał. Stary Budza ciężko 
zaniemógł wiosną, i od tamtej 
pory w ich chałupie niedostatek 
zagościł. Matula trwożyła się, 
gdy uciekał sam w puszczę, on 
jednak nie bał się lasu. Ruszył na 
zachód, gdzie niedaleko osady 
wznosiły się niewielkie wzgó-
rza. Lubił szczególnie najwięk-
sze z nich, okrągłe, porośnięte 
rzadkim lasem. Gdy wspinał się 
na któreś z drzew, mógł sięgnąć 
wzrokiem ponad niekończą-
cą się puszczę. Tak tez zrobił i 
tym razem. Długo rozglądał się. 
Drzewa, wszędzie może zieleni. 
Słońce powoli wychylało się zza 
ściany lasu. Chłopiec spojrzał w 
drugą stronę. Wśród drzew mi-
gnęło coś białego. Zaciekawiony, 
szybko zsunął się na dół, zbiegł 
ze wzgórza i ostrożnie, pochylo-
ny, ruszył naprzód. Po kilkudzie-
sięciu krokach zwolnił i jeszcze 
bardziej przygiął się do ziemi. 
Usłyszał rżenie konia. To musiał 
być obcy. Nikt we wsi nie miał 
konia. Na niewielkiej polanie stał 
rycerz w długim, białym płasz-
czu. Krzyż czerniał na jego pra-
wym boku. Obok dwóch innych 
w szarych okryciach z połową 
krzyża zajmowało się  końmi i 
przygotowywało strawę. Rycerz 
rzekł coś do tamtych. Chłopiec 
słyszał już ten gardłowy, chrapli-
wy język. Mówili tak kupcy, któ-
rych widział na targu w grodzie 
nad rzeką, gdzie zabrał go ojciec 
zeszłego lata. Ojciec nazywał 
ten gród Rogoźnem. – To Niem-
ce – przypomniał sobie. Rycerz 
co chwila rozglądał się badaw-
czo. Wyglądało, jakby na kogoś 
czekał. Z oddali dobiegło drże-
nie kolejnych koni. Na polankę 
wjechali konni. Przodem jechał 
rycerz w hełmie zasłaniającym 
twarz. Na tarczy widniał czar-
ny orzeł na żółtym polu. Rycerz 
zsiadł z konia, zdjął hełm i pod-
szedł do wojownika w białym 
płaszczu.   
Narada trwała długo, ale chłopiec 
i tak nie rozumiał obcej mowy. 
Ruszył szybko do wsi. Pędem 
wbiegł do chałupy. W głębi, na 
posłaniu leżał jego ojciec. Budza 
z grymasem bólu uśmiechnął się 
na widok syna. – Ojcze, Niemce, 
tam, za okrągłym wzgórze! Maja 
konie i broń. 

- Mów, co widziałeś – Budza 
uniósł się na posłaniu. Ze zmarsz-
czoną twarzą wysłuchał relacji 
syna. Nie namyślał się długo. – 
Jam stary, nie dam rady. Musisz 
iść do grodu nad rzeką. Do Ro-
goźna. Pójdziesz do kasztelana 
Sławnika. Opowiesz mu, co wi-
działeś. On będzie wiedział, co 
robić. Trzymaj się traktu. Na noc 
zostań w grodzie, a rano wracaj.
Chłopiec chwycił kromkę chleba 
i wybiegł z chałupy. Droga była 
długa. Późnym popołudniem, 
bardzo już zmęczony, dostrzegł 
wysoki wał, zwieńczony palisa-
dą. Wąsaty strażnik zagrodził mu 
drogę w bramie – Ja do kaszte-
lana. Ociec kazali. Widziałem 
obcych. Rycerze, Niemce! – wy-
krzyczał zmęczonym głosem. 
Kasztelan Sławnik był starszym, 
siwowłosym, wysokim mężczy-
zną. Uważnie wpatrywał się w 
chłopca – Więc tyś jest synem 
Budzy? Dzielny to człek, lata 
temu dobrze stawał, gdy Brande-
bury napadły. Co z nim?
- Jam jest syn Budzy, panie. 
Ociec zachorzał srodze, bieda ci 
u nas, poszedłem w las ustrzelić 
zwierza małego – chłopiec po raz 
drugi opowiedział o porannym 
zdarzeniu. Kasztelan siedział z 
zasępioną twarzą. – Źle z nami 
będzie, jeśli Brandebury napadną 
od zachodu, gdy my wyruszym 
na Kujawy przeciw Krzyżakom. 
Król Władysław wczoraj wici 
przysłał. Wojsko pruskich panów 
niszczy Kujawy ogniem i mie-
czem. Nikomu nie przepuszczą, 
nawet kościoły rabują. A krzyże 
na płaszczach noszą, tfu… Ilu 
ich było, powiadasz?
Chłopiec wyciągnął obie dłonie. 
– Mniej niż tylu. 
- Nas wielu nie jest, ale może 
rady im damy. Przemko, każ sio-
dłać konie. Broń gotować, Niem-
ce w puszczy. Ruszamy za dwa 
pacierze. A ty – kasztelan rzekł 
do chłopca – pokażesz drogę.  
Słońce powoli zachodziło, gdy 
niewielki oddział ruszył na pół-
noc. Na przedzie, na kasztelań-
skim koniu, przed Sławnikiem, 
siedział syn Budzy. Mimo kilku-
godzinnego marszu do grodu, nie 
czuł zmeczenia. On, syn proste-
go kmiecia, jedzie z rycerzami 
przeciw Niemcom wojować. W 
dłoni kurczowo dzierżył swój ci-
sowy łuk…
Do wsi dotarli po zmroku. Chło-
piec zastanawiał się, czy obcy ry-
cerze wciąż obozuyja za okrągłym 

wzgórzem. Kasztelan Sławik nie 
chciał czekać do świtu. – Dasz 
rade poprowadzić? – rzekł do 
chłopca. – Tak, panie. Znam pusz-
czę. To niedaleko. 
Konie zostawili we wsi i mimo 
ciemności ruszyli naprzód. Była 
pełnia, więc posuwali się żwawo. 
Minęli okrągłe wzgórze. – Już bli-
sko, panie – rzekł chłopiec. – Tam. 
W ciemności widać było migotanie 
ogniska. Więc obcy nie odjechali. 
Zostań tu – rzekł Sławnik. – Ryce-
rzy żywcem brać – obrócił się do 
swoich. Błysnęły miecze, grodowi 
naciągnęli kusze. Chłopiec przez 
chwilę patrzył za odchodzącymi, 
poczem ruszył za nimi. Wyciągnął 
strzałę i napiął swój cisowy łuk. 
- Na nich, bij! Słysząc to przy-
spieszył kroku. Walka już wrza-
ła, gdy stanął na progu polanki. 
Dwóch obcych knechtów leżało, 
jeden z bełtem sterczącym z pier-
si, ale pozostali rychło ochłonęli 
z zaskoczenia. Rycerz w białym 
płaszczu potężnie pchnął jednego 
z grodowych, wyszarpnął miecz 
z upadającego ciała i ruszył na 
kasztelana Sławnika. Stal uderzy-
ła w stal. Kasztelan stawał dziel-
nie, lecz rychło widno się stało, 
że Krzyżak góruje i siłą, i spraw-
nością. Chłopiec z przerażeniem 
dostrzegł, jak jeden z knechtów, 
dzierżąc potężny topór, zachodzi 
kasztelana z boku. Żelazo już bły-
snęło w powietrzu, gdy nie zwle-
kając wycelował. Świst strzały, 
obcy pachołek zwinął się w bok 
i zwalił na ziemię. Znów napiął 
łuk. Drugi pocisk uderzył w tar-
czę Krzyżaka, tez zwrócił się w 
stronę chłopca, gdy wtem miecz 
kasztelana trafił go w ramię. Broń 
wypadła z ręki rannego, a miecz 
Sławnika znalazł się przy jego 
szyi. Walka dogasała. Oprócz 
Krzyżaka także rycerz z czarnym 
orłem na tarczy i dwaj pachołko-
wie jego złożyli broń. Sześć ciał 
zasłało niewielką polankę.
- Wiązać ich! – rozkazał Sław-
nik. Obrócił się w stronę chłop-
ca – Dzielny z ciebie pacholik, 
godny syn Budzy. Budzyniaszek 
prawdziwy - uśmiechnął  się. – 
Życieś mi zratował. Wyjął zza 
pasa sztylet i wyciągnął w stro-
nę chłopca. Bierz, godzien żeś. 
A jutro medyka przyślę do oćca 
twego. My ruszamy do grodu,  
potem do króla. Cenną zdobycz 
mu zawieziem. Nie omieszkam 
wspomnieć panu o tobie i waszej 
osadzie.  Tylko wieś tą trza by 
nazwać jakoś…    
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Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Garbach

„Wesołe” nutki dla rozśpiewanego Budzynia
Festiwal Piosenki Dziecięcej i 
Młodzieżowej w Garbach/ k. 
Jarocina osiągnął pełnoletność 
- już po raz XVIII  w konkur-
sie „Wesołych Nutek” wystar-
towali wokaliści z całej Polski. 
Budzyńskie wokalistki bardzo 
lubią rywalizować w Garbach  
i często ich zmagania wokalne 
kończą się sukcesami. Tym ra-
zem nie mogło być inaczej, w 
każdej z trzech kategorii wie-
kowych na podium znalazła się 
Budzynianka.
W najmłodszej grupie II miejsce 
wyśpiewała sobie  rezolutna Wik-
toria Bugnacka piosenką „Słodki 
strach”, w kategorii średniej rów-
nież II miejsce zajęła Kamila Gór-
na, która już wielokrotnie i z suk-
cesami rywalizowała w Garbach. 
Swoje wokalne marzenia spełniła 
w 100 % Wiktoria Holka. W tym 
roku musiała się zmierzyć z wo-

kalistami z najstarszej kategorii i 
ta właśnie dojrzała grupa  okazała 
się dla niej szczęśliwa ! Wiktoria 
zajęła zaszczytne I miejsce śpie-
wając piosenkę „ Nadzieja”.  
Jak widać marzenia okupione 
ciężką pracą  mogą się spełniać !   

Honorata Struzik 

Z inicjatywy Anny Zaranek, prezes Stowarzyszenia Artystów 
Ziemi Budzyńskiej, grupa artystek działająca w Stworzysze-
niu po raz kolejny  przygotowała niezwykłą ozdobę - wielka-
nocne palmy, które zostały umieszczone w kościele p.w. św. 
Andrzeja w Budzyniu przed Niedzielą Palmową. 
Wspaniałe palmy, za zgodą ks. proboszcza Przemysława Prętkie-
go, stały się ozdobą  ołtarza i będą towarzyszyć wiernym przez 
cały okres świąt Wielkanocy.
Dwie ponad 3,5 metrowe palmy są niezwykle okazałe. To efekt 
wspólnej pracy członkiń Stowarzyszenia, a także pomocy, jakiej 
udzielili sponsorzy. Warto dodać, że artystki przygotowały także 
dekorację Grobu Pańskiego. 
Jak zapowiadają członkinie Stowarzyszenia, każdego roku palmy 
będą wykonywane nieco inną techniką i może ich być więcej. 
Stowarzyszenie zaprasza chętnych do współpracy. Wszyscy, któ-
rzy się zgłoszą do Stowarzyszenia Artystów Ziemi Budzyńskiej 
będą mile przyjęci. A wspólnych zadań i projektów na pewno nie 
zabraknie.

Już po raz kolejny 

Wielkanocne palmy w kościele


