
W tym roku obchody 
Bożego Ciała przy-
padały 19 czerwca. 
Boże Ciało, czyli 
Uroczystość Naj-
świętszego Ciała i 
Krwi Pańskiej, jest w 
kościele katolickim 
obchodzone niezwy-
kle uroczyście. 
Na zaproszenie pro-
boszcza Bogdana 
Spychaja przez trzy 
dni gościł w Wyszy-
nach arcybiskup se-
nior Henryk Muszyński. Były metropolita gnieźnieński i prymas Polski 
wziął udział w procesji Bożego Ciała (fot. powyżej).
Procesja w Budzyniu (poniżej) przebiegała inną trasą niż w latach 
poprzednich. Z kościoła pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli wierni 
przeszli w stronę osiedla Piaski zatrzymując się przy ołtarzach obok 
kościoła św. Barbary, następnie przy ul Margonińskiej, na Olszynkach, 
a zakończyła się przy figurze na Piaskach.
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Uroczystości w Budzyniu i w Wyszynach 
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Rajd szlakami Prezydenta Mościckiego

Rowerowy Budzyń
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Nowa droga na osiedlu Piaski
Szybkimi krokami zbliża się finał prac związanych z budową drogi 
wraz z odwodnieniem na osiedlu Piaski na odcinku ok. metrów 450. 
Całkowity koszt tego zadania zamknie się kwotą ok. 750 tysięcy zło-
tych. 
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Zmienia się oblicze naszej gminy

Inwestycje, inwestycje...

Program przebudowy dróg lokalnych 
W ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w naszej gminie w 
szybkim tempie posuwają prace na ulicy Napiecka i ścieżki pieszo-ro-
werowej wzdłuż ulicy Leśnej. Planowany koszt tego zadania to 1 mi-
lion 800 tysięcy złotych. 

Remont drogi w Prośnie
Kolejna droga – dojazd do gospodarstw rolnych na terenie naszej gmi-
ny jest utwardzana. Prace prowadzone są w Prośnie na odcinku ok. 1,3 
km. Gmina uzyskała dofinansowanie na ten cel w wysokości prawie 
90 tysięcy złotych. Wartość prac ogółem wyniesie ogółem 150 tysięcy 
złotych, a wykonawcą prac wyłonionych w drodze przetargu nieograni-
czonego jest firma PUW Bimex z Rogoźna. 

Ulica Wągrowiecka – wkrótce nowe oblicze
W wyniku starań władz gminy oraz radnych rady powiatu w terenu 
gminy Budzyń kolejna druga powiatowa na terenie naszej gminy pod-
lega modernizacji. Wkrótce nowe oblicze uzyska ulica Wągrowiecka w 
Budzyniu, na której już od jakiegoś czasu trwają prace modernizacyjne. 
W wyniku postępowania przetargowego wykonawcą prac została firma 
Strabag z Poznania, a planowana wartość zadania wynosi 1 milion 570 
tysięcy złotych. Powiat uzyskał na powyższe zadanie dofinansowania 
w wysokości ok. 780 tysięcy złotych, pochodzących z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na powyższe zadanie gmina 
nasza udzieliła powiatowi pomocy finansowej w wysokości 212 tysięcy 
złotych, reszta środków pochodzi z budżetu powiatu. Planowany termin 
zakończenia prac - III kwartał br. Warto dodać, że w ramach tego zada-
nia planowane jest także położenie nowej warstwy bitumicznej w ciągu 
ulicy Lipowej i Rynkowej. 

Remont zaplecza sanitarnego w Kamienicy
Zakończyła się budowa nowego zaplecza sanitarnego w stanicy agro-
turystycznej w Kamienicy. Pozwoli to poprawić warunki higieniczne 
w czasie organizowanych w stanicy obozów szkoleniowych, turnusów  
i terapeutycznych oraz plenerów artystycznych. Wartość wykonanych 
prac to blisko 130  tysięcy złotych. Wykonawcą zadania, wyłonionym 
w drodze przetargu, była firma Zen Dach p. Zenona Szczurka  z Bu-
dzynia.  Środki na remont pochodziły w 80 procentach z pieniędzy 
uzyskiwanych przez gminę od podmiotów handlujących alkoholem, 
natomiast pozostałe 20 procent pochodziły z budżetu gminy. 

Rekultywacja – drugi etap
W ramach realizacji tegorocznego budżetu i planowanych przedsięwzięć 
odbył się przetarg na drugi etap rekultywacji byłego składowiska odpa-
dów komunalnych Budzyń - Łucjanowo. Wykonawcą wyłonionym w 
drodze przetargu nieograniczonego została firma PUW Bimex z Rogoź-
na. Wartość planowanych nakładów to kwota prawie  240 tysięcy złotych, 
zakres prac obejmuje nawiezienie na kwaterę o powierzchni ponad 0,6 
ha odpowiedniej ilości mas ziemnych, zainstalowania folii odpowiedniej 
grubości oraz wykonanie studni odgazowujących. Na powyższe zadanie 
gmina planuje zaciągnąć preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska w wysokości 173 tysiące złotych. Termin za-
kończenia prac związanych z drugim etapem rekultywacji to IV kwartał 
roku bieżącego. Wykonane prace pozwolą w najbliższych latach ograni-
czyć do minimum negatywny wpływ na środowisko zdeponowanych tam 
odpadów komunalnych. Planowane są także kolejne etapy rekultywacji, 
w tym między innymi nasadzenie roślinności. 
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Termomodernizacja obiektów publicznych   

Zakończenie projektu

Rewolucja śmieciowa - zmiana harmonogramu

Ważna informacja    

Debatowali o śmieciach i dożynkach 

Zebranie sołtysów   
Wraz z zakończeniem termo-
modernizacją Domu Kultury 
zakończyło się także duże przed-
sięwzięcie pod nazwą „Termo-
modernizacja pięciu obiektów 
użyteczności publicznej Gminy 
Budzyń”. 
Na przedsięwzięcie te 
uzyskano dofinanso-
wanie ze środków Na-
rodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 
ramach IV Konkursu 
Programu Prioryteto-
wego System Zielo-
nych Inwestycji Część 
I Zrządzanie Energią 
w Budynkach Użyteczności Pu-
blicznej. Odpowiednie umowy 
podpisane zostały w grudniu 2012 
w sprawie o  dofinansowanie w 
formie dotacji. W ramach tego 

W maju odbył się przetarg nieograniczony na odbiór i trans-
port odpadów komunalnych z terenu naszej gminy. Spośród 
trzech złożonych ofert do realizacji tego zadania wyłoniona 
została firma Zakład Oczyszczania Miasta „Ład” Aleksandra 
Drozdowska z Chodzieży, która będzie świadczyć usługę od 1 
lipca  2014 do końca czerwca  2015. Zaoferowania cena to 287 
tysięcy 214 złotych brutto. 
Opracowany został nowy terminarz i harmonogram odbioru odpa-
dów, który został listownie dostarczony do każdego z mieszkańców 
gminy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi i przestrzeganie 
wskazanych terminów. 
Uzyskana cena w przetargu oraz cena zagospodarowanie 1 tony 
odpadów w zakładzie utylizacji Kłoda k/Piły pozwalają utrzymać 
dotychczasową stawkę opłaty śmieciowej na niezmienionym po-
ziomie. 
Informujemy także, że pełna informacja na temat harmonogramu 
oraz tras znajduje się na stronie www.budzyn.pl. We wszelkich 
sprawach można dzwonić do odpowiedzialnej za sprawy związane 
z tematyką odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu 
naszej gminy pracownicą Urzędu Gminy, Renatą Ciesiółką, pod 
numer telefonu 67 2843 370, wew. 27. 
Miło nam poinformować, że mają siedzibę w Budzyniu firma Ata-
Technik wygrała i podpisała umowę z zarządem Międzygminnej 
Spółki „Kopaszyn” na dokończenie budowy zakładu unieszkodli-
wiania odpadów w tej miejscowości. Wysokość kosztów tego za-
dania oszacowano na kwotę ponad 30 milionów złotych. Miejmy 
nadzieję, że tym razem budowa szczęśliwie się zakończy i że w 
przyszłym roku odpady komunalne będą transportowane do zakła-
du położonego blisko naszej gminy. 

przedsięwzięcia wykonano prace 
w budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury w Budzyniu, Ośrodka 
Zdrowia w Budzyniu i w Wy-
szynach, Szkoły  Podstawowej w  
Wyszynach oraz Przedszkola w 

Budzyniu. Całkowity 
koszt realizacji projekt 
wyniósł 2 miliony 480 
tysięcy 432 złote. Uzy-
skana dotacja wyniosła 
478 tysięcy 560 zło-
tych. Wykonane prac 
pozwoliły zaoszczędzić 
określone środki zwią-
zane z ogrzewaniem 
oraz z oświetleniem, 
a przede wszystkim 

wpłyną na ograniczenie emisji 
dwutlenku węgla do atmosfery, co 
przełoży się na poprawienie stanu 
środowiska w którym żyjemy.    

Decyzją Prymasa Polski ks. Arcybiskupa Wojciecha Polaka 30 czerwca 
ks. Przemysław Prętki został zwolniony z obowiązków proboszcza para-
fii św. Barbary w Budzyniu i przeniesiony do archidiecezji poznańskiej.
Od 1 lipca proboszczem w Budzyniu będzie ks. Marek Piosik. Ks. Marek 
Piosik ma 52 lata pochodzi z parafii w Kaczorach. Święcenia kapłańskie 
przyjął z rąk prymasa Polski kard Józefa Glempa w 1989 roku, w 2004 roku 
został proboszczem w Podstolicach, gdzie cieszył się świetną opinią i dał się 
poznać jako bardzo dobry duszpasterz. 
Wprowadzenie na urząd proboszcza przez biskupa nastąpi w sobotę, 12 lipca 
o godzinie 18.00.

W środę, 18 czerwca 2014 r., w 
sali obrad Gminnego Ośrodka 
Kultury w Budzyniu odbyło się 
zebranie sołtysów z terenu gminy 
Budzyń. Zebraniu przewodniczył 
Wójt Gminy Budzyń Marcin So-
kołowski.
Podczas zebrania omówione zostały 
sprawy związane z gospodarką od-

padami komunalnymi, w tym m.in. 
nowy harmonogram odbioru odpa-
dów realizowany przez nową firmą, 
która od 1 lipca br. będzie odbierać 
od mieszkańców odpady. Omawia-
no również kwestie związane z or-
ganizacją i uczestnictwem sołectw 
w dożynkach gminnych, które od-
będą się w dniu 31 sierpnia 2014 r. 

Parafia Budzyń

Nowy proboszcz   
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Z życia OSP    

Ćwiczenia strażaków   

Kronika wypadków

W sobotę, 14 czerwca 2014 r., 
odbyły się ćwiczenia strażackie 
wszystkich jednostek OSP z te-
renu Gminy Budzyń. Ćwiczenia 
zostały zorganizowane przez 
Komendanta Gminnego OSP 
Budzyń dr. Ludwika Solocha 
oraz Zarząd Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP Budzyń.
Ćwiczenia odbyły się na terenie go-
spodarstwa rolnego druha Ryszarda 
Bigosa w Nowym Brzeźnie. Każda 
jednostka OSP miała wyznaczone 
zadanie do wykonania tj: ochrona 
obiektu, zasilanie współdziałającej 
jednostki. OSP Prosna zajmowała 
się sprawami kwatermistrzowski-
mi podczas ćwiczeń. Ćwiczenia 
było obserwowane przez wójta 
Gminy Budzyń Marcina Sokołow-

skiego,  przewodniczącego Rady 
Gminy  Bogdana Łaseckiego oraz 
wiceprezesa Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP druha 
Zenona Nowickiego i przedstawi-
ciela Komendy Powiatowej PSP w 
Chodzieży kapitana Krzysztofa So-
bisiaka który w imieniu Komendy 
podziękował wszystkim strażakom 
za udział w ćwiczeniach oraz za 
duży wkład pracy przy organizacji  
uroczystości wręczenia sztandaru 
Komedzie PSP Chodzież.
Na zakończenie, Komendant 
Gminny druh Ludwik Soloch po-
dziękował wszystkim strażakom za 
udział w ćwiczeniach, sponsorom, 
dzięki którym wszyscy uczestnicy 
zjedli strażacką grochówkę.

W piątek 13 czerwca 2014 roku 
na terenie zakładu LUMAG 
w Budzyniu obyła się próbna 
ewakuacja połączona z ćwicze-
niami taktyczno - bojowymi 
jednostek straży pożarnych z 
terenu powiatu chodzieskiego. 
W ćwiczeniach uczestniczyły 
również zastępy policji z po-
wiatu chodzieskiego, które za-
bezpieczały teren ćwiczeń oraz 
drogę dojazdową do zakładu 
pracy.
Działania przybyłych na miejsce 
zdarzenia zastępów państwowej 
i ochotniczej straży pożarnej 
polegały m.in. na zlokalizowa-
niu ogniska pożaru wewnątrz 
hali, ewakuacji pozorantów na 
zewnątrz, udzieleniu im kwa-
lifikowanej pierwszej pomocy, 
podaniu 4 prądów wody w natar-
ciu i obronie na palącą się halę. 
W ćwiczeniach wykorzystano 
również specjalistyczny sprzęt w 
postaci podnośnika hydraulicz-
nego, z którego podawano prąd 
gaśniczy wody na dach zakładu.
Ćwiczenia stały się doskonałą 
okazją dokonania oceny postę-

Ćwiczenia taktyczno - bojowe w Lumagu    

Zdane na piątkę   

powania pracowników w przy-
padku wystąpienia zagrożenia 
pożarowego na terenie zakładu. 
Przeprowadzone ćwiczenia na 
tym nowoczesnym obiekcie po-
zwoliły na ocenę praktycznych 
działań ratowniczo - gaśniczych 
prowadzonych przez straż pożar-
ną z terenu powiatu chodzieskie-
go.
Ćwiczeniom przyglądał się 
z-ca Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Chodzieży st. kpt. Leszek Nara-
nowicz, który po przeprowadzo-
nych manewrach podsumował 
i wysoko ocenił działanie służb 
ratowniczych. W ćwiczeniach 
brało udział 7 zastępów ratowni-
czo - gaśniczych w sile 28 stra-
żaków z Jednostki Ratowniczo 
- Gaśniczej PSP z Chodzieży, 
OSP KSRG Budzyń, OSP KSRG 
Margonin, OSP KSRG Milcz, 
OSP Stróżewo. Ponadto w ćwi-
czeniach wzięły udział 3 radio-
wozy Policji i 7 funkcjonariuszy.
mł. asp. Krzysztof Zawistowski. 
opr. jw, zdjęcia: Katarzyna Sta-

siorowska, Marcin Mendlik

Kolizja na obwodnicy 
Na obwodnicy Budzynia regularnie dochodzi do kolizji i wypadków. Do 
kolejnego doszło w czwartek, 5 czerwca, w godzinach popołudniowych na 
skrzyżowaniu drogi K11 z drogą Budzyń - Wyszyny. Wzięły w niej trzy sa-
mochody. Kierująca fordem kobieta nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i 
uderzyła w samochód marki Volkswagen a następnie w stojący na skrzyżo-
waniu mercedes. Nikt nie odniósł większych obrażeń. Kierująca za spowo-
dowanie kolizji w ruchu drogowym otrzymała mandat karny. 

Biblioteka Publiczna zaprasza
Biblioteka zaprasza do Gminnego Ośrodku 
Kultury (wejście od tyłu budynku) w następujących 
godzinach:
Poniedziałek  12.00 – 19.00
Wtorek     9.00 – 16.00
Środa     9.00 – 16.00
Czwartek 12.00 – 19.00
Piątek   12.00 – 19.00

Zapraszamy    
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VIII Ogólnopolski Zlot Szkół im. Powstańców Wlkp.   

Spotkanie w Lusowie    

Uroczystość uhonorowania mogił w Podstolicach

Pośmiertne odznaczenia    
W niedzielę, 8 czerwca 2014 r. w 
Podstolicach odbyła się ostatnia 
już uroczystość zamykająca cykl 
oznakowania mogił Powstańców 
Wielkopolskich w Gminie Budzyń 
Nagrobnymi Medalami Pamięci.
Uroczystości wcześniej odbyły się w 
Budzyniu (7 maja 2013 r.) i  w Wy-
szynach (11 maja 2014 r.). Dzień ten 
był ważną uroczystością w Podstoli-
cach, gdzie na cmentarzu przy mogi-
le powstańca Franciszka Wrzeszcza 
odbyła się symboliczna uroczystość 
upamiętnienia bohaterów ochotni-
czego zrywu powstańczego. 
Powstańczy Apel Pamięci rozpoczął 
się od Uroczystej  Mszy Św.  pod-
czas, której Ks. Adam Kucharski  
liturgii nadał oprawę patriotyczną, 
obecne były poczty sztandarowe: 

7 czerwca 2014r. w Lusowie pod 
Poznaniem spotkali się przedsta-
wiciele ponad 80 szkół noszących 
imię bohaterów Powstania Wiel-
kopolskiego. 
Otwarciem zlotu była uroczystość 
patriotyczna przy mogile gen. Jó-
zefa Dowbora Muśnickiego, który 
jest pochowany na miejscowym 
cmentarzu w Lusowie, następnie 
młodzież wraz z opiekunami zwie-
dzała pobliskie Muzeum dowódcy 
Powstania Wielkopolskiego.
W programie  były ponadto: warsz-
taty dla młodzieży dotyczące form 
upowszechniania pamięci o powsta-
niu oraz poszukiwania i zbierania 
eksponatów muzealnych. Opieku-
nowie brali udział w konferencji i 
wymianie doświadczeń o pracy pe-
dagogicznej związanej z patronem 
szkoły.  Swoje osiągnięci w tej dzie-

dzinie prezentowały szkoły z Lu-
sowa, Warszawy i Budzynia, gdzie 
p. Hanna Danielewicz przedstawiła 
formy patriotycznej edukacji w 
Gimnazjum im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Budzyniu oraz prace 
związane z utworzeniem Muzeum 
Regionalnego Ziemi Budzyńskiej 
i oznakowanie mogił powstańców 
Nagrobnymi Medalami Pamięci w 
Gminie Budzyń.
Szlak walk i historia naszego regio-
nu podczas Powstania Wielkopol-
skiego, to działania budujące naszą 
tożsamość narodową kolejnych 
pokoleń, zgodnie z mottem budzyń-
skiego gimnazjum „Być, trwać, 
pamiętać …W służbie Ojczyzny i 
edukacji…”

Gimnazjalne Forum 
Samorządowe w Budzyniu  

Szkoły im. Powstańców WLKP. 
w  Radwankach, Gimnazjum im. 
Powstańców Wielkopolskich w 
Budzyniu i Związku Kombatantów  
Rzeczypospolitej Polskiej. Po Mszy 
Św. we wspólnym przemarszu na 
cmentarz odbyła się główna część 
uroczystości: dzieci z radwaniec-
kiej szkoły podstawowej przed-
stawiły chwile poetyckiej zadumy 
nad dziejami nasze ojczyzny i pra-
prawnuczka odczytała życiorys 
Franciszka Wrzeszcza. Nagrobny 
Medal Pamięci został symbolicznie 
odsłonięty przez Przewodniczącego 
Rady Gminy     p. Bogdana Łasec-
kiego i poświęcony przez Księdza 
Proboszcza. Z Podstolic byli jeszcze 
powstańcy: Ignacy Gołąb i Michał 
Wołowicz, lecz ich grobów już dziś 

nie ma, tylko pozostaną w naszej 
pamięci  i w biogramach historycz-
nych. Pamięć powinna torować dro-
gę kolejnym pokoleniom Polaków, 
choć  przecież nieubłagany czas  
zaciera ślady…  a robiąc, coś dla in-
nych realizujemy siebie…
„Być, trwać, pamiętać …W służbie 

Ojczyzny i edukacji…” by ci, co 
po nas nadejdą pamiętali o bohater-
skich czynach swoich  przodków. 
Organizatorzy akcji: Wójt Gminy 
Budzyń Marcin Sokołowski i Towa-
rzystwo Pamięci Powstania Wiel-
kopolskiego w Budzyniu Hanna 
Danielewicz

Takie rekordowe ryby nie są łowione zbyt często. Świadczą nie tyl-
ko o rybności łowiska, ale przede wszystkim o niezwykłych umie-
jętnościach wędkarza. 
Lech Kamieński z Budzynia to doświadczony wędkarz, który jezioro 
Margonińskie zna jak własną kieszeń. Ma na swoim koncie wiele wspa-
niałych okazów, jednak dwa rekordowe amury, ważące 14,5 i 20 kg to 
niezwykły połów i na pewno zostanie zapisany w kronikach.  

Kapitalny połów w jeziorze Margonińskim 

Rekordowe amury 
pana Lecha
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Z życia Ludowych Zespołów Sportowych

Letnia Spartakiada 
W niedzielę, 8 czerwca 2014 roku 
w Żerkowie odbyła się  XVI Let-
nia Wielkopolska Spartakiada 
LZS o Puchar Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego.
Drużyna składająca się z zawod-
ników z terenu Gminy Budzyń 
reprezentowała Powiat Chodzieski 
i w Spartakiadzie zdobyła kilka 
godnych odnotowania sukcesów. 
W grach zespołowych - drużyna 
LZS Prosna w składzie – Danuta 
Odor, Wiktoria Polowa, Klaudia 
Ludowicz, Angelika Ludowicz,  
Weronika Binert, Patrycja Matu-
szak oraz Maja Mielisz zdobyła III 
miejsce w piłce nożnej kobiet.
W konkurencjach rekreacyjnych:   
- Nikola Nowicka z LZS Sokoło-

wo Budzyńskie  II miejsce – rowe-
rowy tor przeszkód;
- Artur Kałużny z LZS Budzyń III 
miejsce – rzut  beretem;
- Prech Weronika z LZS Sokoło-
wo Budzyńskie IV miejsce - rzut 
lotką;
- Prech Dominika z LZS Sokoło-
wo Budzyńskie V miejsce – węd-
kowanie na sucho;
- Magdalena Zawisła Z LZS Bu-
dzyń V miejsce - rzut do celu.
W konkurencji rodzinnej rodzina 
państwa Janickich (składająca się 
z mamy, taty i dziecka) z LZS Bu-
dzyń zajęła IV  miejsce.
W ogólnej klasyfikacji zajęliśmy 
11 miejsce zdobywając 265,80 
punktów.    

1 maja 2014 r. na boisku sporto-
wym w Dziewokluczu  rozegrana 
została pierwsza kolejka  Gmin-
nego Turnieju Piłki Nożnej dru-
żyn 6-osobowych rocznik 1999 
– 2000 o Puchar Przewodniczące-
go Gminnego Zrzeszenia LZS w 
Budzyniu. 
Jak corocznie gospodarzem tego 
turnieju jest koło LZS w Dziewo-
kluczu.
Pierwszą kolejkę rozegrano syste-
mem „każdy z każdym”  w dwóch 
grupach. W sumie grało 8 drużyn 
w tym 3 drużyny dziewcząt, ro-
zegrano 12 meczy. Najlepszymi 
są drużyny: LZS Bukowiec i LZS 
Podstolice.
Druga kolejka, jednocześnie finał, 
rozegrany zostanie ostatnią sobo-
tę wakacji tj. 30 sierpnia 2014 r. o 
godz. 10 również na boisku w Dzie-
wokluczu.

*   *   *
2 maja 2014 r. na boisku sporto-
wym w Kąkolewicach rozegra-
no Gminny Turniej Piłki Nożnej 
5-osobowej dzieci rocznik 2001 i 
młodsi. W turnieju brały udział 4 
drużyny.
Zwyciężyła drużyna reprezentująca 
LZS Budzyń, II miejsce zajęła dru-

Z życia Ludowych Zespołów Sportowych

Piłkarska wiosna 
żyna LZS Kąkolewice,  III miejsce 
LZS Sokołowo Budzyńskie, IV 
miejsce LZS Podstolice.

*   *   * 
4 maja 2014 r. ruszyła wiosenna 
runda Ligi Gminnej Piłki Nożnej 
i rozegrano VIII kolejkę na boisku 
sportowym w Prośnie. Następne 
mecze rozegrano 11 i 18 maja w 
Kąkolewicach, 25 maja w Bukow-
cu.  22  czerwca rozegrano ostatnią 
kolejkę meczy w Ostrówkach.
Pierwsze miejsce w Lidze Gminnej 
sezon 2013/2014 zdobyła druży-
na LZS Ostrówki zdobywając 26 
punktów,  II miejsce LZS Kąko-
lewice 24 punkty, III miejsce LZS 
Prosna 18 punktów, IV miejsce 
LZS Podstolice 16 pkt., V miejsce 
LZS Bukowiec 8 pkt., VI miejsce 
LZS Budzyń 6 pkt., VII miejsce 
LZS Dziewoklucz. Tytuł drużyny 
„fair-play” zdobyła drużyna LZS 
Kąkolewice. 
Zwycięskim drużynom puchary 
wręczali: sołtys sołectwa Ostrówki 
Kazimierz Kędzierski, przewodni-
czący Gminnego Zrzeszenia LZS.
Zwycięska drużyna reprezentować 
będzie Gminę Budzyń w Powiato-
wym Turnieju Piłki Nożnej o Pu-
char Starosty Chodzieskiego.                         

W sobotę, 7 czerwca 2014 roku, 
Koło Gospodyń Wiejskich z Bu-
kowca we współpracy z Komisją 
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych przy Urzędzie Gmi-
ny w Budzyniu zorganizowało 
festyn z okazji Dnia Dziecka. 
Goście z Budzynia przeprowadzili 
pogadanki z dziećmi na temat za-
grożeń jakie  mogą spotkać  one na 
swojej drodze. Kolejnym punktem 
spotkania były zawody sportowe 
dla dzieci z różnych grup wieko-
wych. Było dużo radości, śmiechu 
a jednocześnie zdrowej rywalizacji. 
Dzieci miały malowane twarze, 
odwiedził nas także klaun, który 
rozbawiał zgromadzonych i obda-
rowywał dzieci kolorowymi cza-
peczkami i balonami. Był też Ko-
ziołek z zaprzyjaźnionego „AGRO 

Bukowiec

Festyn z okazji Dnia Dziecka 
- DANMIS.” Razem z nami bawili 
się też strażacy z OSP Wyszyny, 
którzy zaznajamiali dzieci z wozem 
strażackim, polewali wodą i zabez-
pieczali ognisko, na którym piekły 
się kiełbaski. Chętne dzieci migły 
wsiąść do wozu i przejechać się. 
Każde dziecko zostało obdarowane 
drobnymi upominkami. Dziękuję 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do zorganizowania Dnia Dziecka i 
zapewnili dzieciom lody, słodycze, 
napoje, kiełbaski. Cieszymy się, 
że tak wiele osób wzięło udział w 
festynie, zarówno dzieci, jak i do-
rosłych, którzy chętnie pomagali. 
Mamy nadzieję, że tego rodzaju 
spotkania zawsze będą cieszyły się 
poparciem wszystkich mieszkań-
ców Bukowca. 

6 czerwca w Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży zorga-
nizowano wernisaż wystawy fotografii przyrodniczej pt. „Oblicza 
ptaków”. W wystawie prezentowane zdjęcia, których autorami są 
znakomici fotografowie przyrody, między innyi mieszkaniec na-
szej gminy, Grzegorz Wróblewski. Wystawa była czynna do końca 
czerwca, obecnie zdjęcia są prezentowane w Komendzie Woje-
wódzkiej Policji w Poznaniu. 
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Przedszkole w Budzyniu 

Olimpiada Przedszkolaków
Z okazji Dnia Dziecka w przed-
szkolu została przeprowadzona 
Olimpiada Przedszkolaków, któ-
ra odbyła się w hali sportowej 
przy gimnazjum. 
Przedszkolaki rozpoczęły Olimpia-
dę przez prezentacje grupy, następ-
nie dobrze się rozgrzały i przystąpiły 
do 11 konkurencji. Dzieci z wielką 
radością i zaangażowaniem: biega-
ły, rzucały piłką do kosza, celowały 
do bramki, skakały w workach oraz 
na piłkach kangurkach, przechodzi-
ły przez tunel, pokonywały slalom 

oraz przekazywały sobie piłki górą. 
Kibicowali nam rodzice i dziadko-
wie, którzy mogli oglądać sportową 
rywalizację z trybun. 
Dzieci za udział w Olimpiadzie 
otrzymały piłkę, dyplom oraz pu-
char dla całej drużyny. 
Cieszymy się, że ucząc dzieci zdro-
wej rywalizacji, promujemy także 
zdrowy styl spędzania wolnego 
czasu oraz dostarczamy im radości 
i satysfakcji z możliwości uczestnic-
twa w różnorodnych konkurencjach 
sportowych.

Miesiąc czerwiec to czas waka-
cyjnych przygód i podróży. Rów-
nież dzieci z naszego przedszkola 
wybrały się na wycieczkę. Dzieci 
spędzały czas nad jeziorem, na 
placach zabaw, w gospodarstwie 
agroturystycznym, a starszaki po-
jechały aż do Poznania. 
W Poznaniu dzieci miały okazję 
przejechać się kolejką Maltanką, 
odwiedziły Nowe ZOO oraz zwie-
dzały Cytadele. 

Przedszkole w Budzyniu 

Podróże przedszkolaków
W naszym przedszkolu odbyło się 
uroczyste zakończenie przedszko-
la przez najstarsze dzieci, które już 
od września pójdą do szkoły. Dzie-
ci ostatni raz zaprezentowały tańce, 
piosenki i wiersze w sali gimna-
stycznej w Szkole Podstawowej. 
Życzymy wszystkim udanych, sło-
necznych i bezpiecznych wakacji, a 
starszakom – już niedługo uczniom, 
samych dobrych ocen w szkole.

We wtorek, 24 czerwca 2014 roku, 
w przedszkolu w Wyszynach od-
była się uroczystość pożegnania 
starszaków. Do szkoły w tym roku 
pójdzie 31 dzieci. Z naszego za-
proszenia skorzystali: Wójt Gminy 
Budzyń, pan Marcin Sokołowski, 
Sołtysi, panowie Tadeusz Grocho-
walski i Wacław Pasch, Strażak, pan 
Wacław Ratajewski, byłi i obecni 
pracownicy naszego przedszkola 

Przedszkole w Wyszynach 

Pożegnanie starszaków

W niedzielę 15 czerwca 2014 r. na 
jez. Zbyszewice zostały rozegrane 
zawody II zawody wędkarskie z 
cyklu Grand Prix. Pomimo nie-
pewnej pogody wędkarze nie 
zawiedli. Startowano w dwóch 
kategoriach: seniorów oraz eme-
rytów i rencistów. 
W kategorii seniorów pierwsze 

Z życia PZW

Grand Prix po raz drugi
trzy miejsca zajęli: Maciej Walczak 
(4140 pkt.), Andrzej Walczak (3180 
pkt.), Rafał Zagórski (2760 pkt.)
W kategorii emerytów i rencistów 
czołowe miejsca zajęli: Kazimierz 
Pauszek (4920 pkt.), Zenon Ko-
złowski (1940 pkt.), oraz Jan Mi-
ziołek (1460 pkt.)  

oraz nasi drodzy rodzice. Uroczy-
stość rozpoczęła się polonezem w 
wykonaniu dzieci. Były wiersze, 
piosenki, tańce. Starszacy pięknie 
się prezentowali. Po części arty-
stycznej zostały wręczone birety i 
drobne upominki. Sześciolatki zo-
stały pożegnane przez młodszych 
kolegów wierszem i piosenką oraz 
pięknym upominkiem. 

Dobre wyniki uczniów z Budzynia

„Czyste wody - zdrowe ryby”
Jak co roku Okręg Nad-
notecki PZW w Pile ogło-
sił konkurs plastyczny dla 
dzieci pod tytułem „Czyste 
Wody - Zdrowe Ryby”. W 
tym roku nasi uczniowie 
zdobyli trzy wyróżnienia w 
kategorii 7-10 lat oraz  trze-
cie miejsce  w kategorii 11-13 
lat. 
Trzecie miejsce w kategorii 
11-13 lat zdobyła Agnieszka 
Nowak a osobami wyróżnio-
nymi w kategorii 7-10 lat zo-
stali Emilia Krion, Grasiela Dąbek 
oraz Marcel Czerwoniec. Serdecz-
nie gratuluję laureatom  konkursu  
i żywię nadzieję że nasi uczniowie 
nadal będą brali tak prężny udział 
we wszystkich konkursach organi-
zowanych przez  Środowisko węd-
karskie.
Zarząd Okręgu  Nadnoteckiego zło-
żył na moje ręce serdeczne podzię-

kowanie dla Pana Dyrektora  naszej 
szkoły za zaangażowanie  i przepro-
wadzenie konkursu plastycznego 
,,Czyste  Wody -Zdrowe Ryby”. 
Ja ze swojej strony też serdecznie 
dziękuję i mam nadzieję że nasza 
współpraca nadal będzie układała 
się tak pomyślnie.

Prezes Koła PZW w Budzyniu         
Rafał  Zagórski              
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Koniec roku szkolnego
Wzorem lat ubiegłych  koło PZW 
w Budzyniu zorganizowało z 
okazji Międzynarodowego Dnia 
Dziecka  zawody wędkarskie. 
Zawody rozegrane zostały na jez. 
Zbyszewice, na starcie stanęło 22 
uczestników i rywalizowali oni w 
następujących kategoriach: dziew-
częta od 7 do 11 lat, chłopcy od 7 
do 11 lat oraz chłopcy od 12 do 16 
lat. Po zakończeniu  zawodów od-
było się wspólne  pieczenie kiełba-
sek na ognisku i wręczenie nagród. 
A oto zwycięzcy poszczególnych  
kategorii.
Dziewczęta 7 - 11 lat
1.Rudzka  Natalia   1520 pkt
2.Rudzka  Weronika   1080 pkt

3.Stepczyńska Natalia  800 pkt
Chłopcy  7 - 11 lat
1. Droszcz  Oliwier   1040 pkt
2. Kulupa Kacper     700 pkt
3. Pech Olaf     140 pkt
Chłopcy 12 - 16 lat
1. Witt  Adam               2040 pkt
2 .Księżniakiewicz Dawid 
                                    1440 pkt
3. Nowak Patryk    420 pkt
Największą rybę zawodów złowił 
Dawid Księżniakiewicz, był to 
leszcz o wadze 940 gr. 
Zarząd Koła PZW w Budzyniu 
składa serdeczne podziękowania 
instytucjom i osobom prywatnym 
za udzielone wsparcie i pomoc przy 
realizacji zawodów dla dzieci. 

Z życia PZW

Dzień Dziecka nad wodą
Piątek, 27 czerwca to najpiękniej-
szy dzień w roku dla setek tysięcy 
uczniów w całej Polsce. To koniec 
roku szkolnego i początek wyma-
rzonych wakacji. Jest to również 
czas pożegnań dla tysięcy absol-
wentów szkół różnych typów. 
W tym roku szkołę w Budzyniu 
ukończyło w komplecie 60 absol-
wentów. Wśród nich na szczegól-
ne wyróżnienie zasłużyło dwóch 
uczniów: Joanna Bucholc laureatka 
Wojewódzkiego Konkursu Przyrod-
niczego, za co na sprawdzianie klas 
VI otrzymała maksymalną ilość 40 
pkt oraz Wiktor Nowacki, który na 
sprawdzianie szóstoklasistów uzy-
skał 40 punktów i bardzo wysoką 
średnią ocen. Z tej okazji otrzyma-
li specjalną nagrodę ufundowaną 
przez Wójta Gminy Budzyń Mar-
cina Sokołowskiego. Najwyższą 
wśród absolwentów średnią ocen 
5,5 uzyskała Wiktoria Zielińska. 
9. absolwentów otrzymało stypen-

dia za wysokie wyniki w nauce. 8. 
absolwentów otrzymało również 
stypendia za sukcesy osiągnięte w 
rozgrywkach sportowych. Stypen-
dia, fundowane przez władze sa-
morządowe, dodatkowo motywują 
uczniów szkoły. Świadczą o tym 
choćby wyniki tegorocznego spraw-
dzianu klas szóstych. 
W piątek rok szkolny zakończyli 
uczniowie klas I – V. Wielu również 
osiągnęło świetne wyniki. W klasach 
I – III nagrody książkowe otrzymało 
54. uczniów. W klasach starszych 
kolejnych 10. uczniów otrzymało 
stypendia za wyniki w nauce. Naj-
wyższą średnią osiągnął tu uczeń 
klasy czwartej Karol Nowacki – 5,5. 
Sześcioro uczniów otrzymało sty-
pendia za osiągnięcia sportowe. Tra-
dycyjnie wręczono również nagrody 
książkowe uczniom szczególnie an-
gażującym się w pracę Samorządu 
Uczniowskiego oraz redagującym  
szkolną gazetką Szkolniak. 

Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Niezwykła wizyta
„Chciałbym aby wszystkie dzieci 
były szczęśliwe” - z tak pięknym 
przesłaniem przyjechał aż ze 
Szczecina, na spotkanie z ucznia-
mi klas drugich Szkoły Podsta-
wowej w Budzyniu, Kawaler 
Orderu Uśmiechu, pan Jacek 
Janiak. Spotkanie odbyło się 
dzięki zaproszeniu, jakie skiero-
wał do swego wujka Antoś, uczeń  
klasy II a.
Pan Jacek, absolwent Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Szcze-
cinie, obecnie sprawuje funkcję 
dyrektora Domu Kultury Słowia-
nin w Szczecinie. Od wielu lat 
czynnie zaangażowany w pomoc 
dzieciom, osobom starszym, bied-
nym i chorym. Jest organizatorem 
i inicjatorem wielu akcji i wyda-

rzeń, m. in.: dziecięcej imprezy na 
dzień dziecka „Brzdąc”, Mikołajek 
dla dzieci z ośrodków wychowaw-
czych, zbiórek charytatywnych na 
rzecz dzieci w Gruzji i na Litwie, 
międzynarodowego turnieju piłki 
nożnej Szczecin Cup.
Uczniowie burzą oklasków powi-
tali Kawalera Orderu Uśmiechu 
i z wielkim zaciekawieniem wy-
słuchali jego opowieści, ogląda-
jąc przy tym  przygotowaną przez 
gościa prezentację. Pan Jacek ze 
szczegółami opowiedział o swojej 
pasji pomocy wszystkim dzieciom, 
oraz o tym, jak wyglądała ceremo-
nia wręczenia orderu. Uczniowie 
mogli także na własne oczy zoba-
czyć Medal Uśmiechu. Lecz naj-
bardziej ciekawiło dzieci jak można 

wypić, bez skrzywienia się, puchar 
soku z cytryny. 
 Na zakończenie tak miłego spo-
tkania dzieci wręczyły gościowi 

kwiaty, laurkę i oczywiście szklan-
kę soku z cytryny, którą Kawaler 
Orderu Uśmiechu wypił z wielkim 
uśmiechem na twarzy. 
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XIV Powiatowy Turniej Wiedzy Prewencyjnej 

O bezpieczny powiat
W Budzyniu na terenie gimna-
zjum odbył się „XIV Powiatowy 
Turniej Wiedzy Prewencyjnej”. 
Zwyciężyli gimnazjaliści z Mar-
gonina i uczniowie z podsta-
wówki w Budzyniu. W tym roku 
organizatorem tej imprezy była 
Komenda Powiatowa Policji 
w Chodzieży we współpracy z 
Urzędem Gminy w Budzyniu.
Impreza ma za zadanie rozpo-
wszechnianie szeroko rozumianej 
wiedzy prewencyjnej, a więc takich 
zachowań, które będą zapobiegały 
powstawaniu sytuacji niebezpiecz-
nych. Młodzież poprzez zabawę 
uczy się podstawowych zasad 
bezpieczeństwa, poszerza swoją 
wiedzę o Policji, a dzięki formule 
turnieju także ma okazję rozwijać 
kulturę fizyczną.
Reprezentanci szkół najpierw pisali 
test z wiedzy prewencyjnej, a na-
stępnie strzelali z wiatrówki, rzuca-
li piłką do kosza, strzelali na bram-
kę i jeździli po specjalnym torze 
przeszkód na rowerze. Zwyciężyli 
najlepsi. W kategorii gimnazjów 
miejsce pierwsze zajęli ucznio-
wie z Gimnazjum w Margoninie, 
drugie miejsce z Gimnazjum im. 
Św. Barbary w Chodzieży, a trze-
cie z Budzynia. W kategorii szkół 
podstawowych na miejscu pierw-
szym byli uczniowie z Budzynia 
w składzie: Daria Kubanek, Maciej 
Świergosz, Radek Tokarz, Wiktoria 
Zielińska, na drugim z Margoni-
na, a na trzecim z Lipin. Uczniów  
Szkoły Podstawowej w Budzyniu 
do Turniej  Wiedzy  Prewencyjnej 
przygotowywali: Irena Jankowska i 
Roman Ostradecki.

Zwycięzcy odjechali nowymi ro-
werami, za dalsze miejsca były ta-
blety, aparaty fotograficzne i inne 
wartościowe nagrody.
Policjanci i samorządowcy chcąc 
uatrakcyjnić imprezę zaprosili do 
udziału w tym przedsięwzięciu 
służby ratownicze - straż, WOPR. 
Podczas imprezy zatrzymywano 
bandytów, strzelano, ścigano po-
dejrzanych, rzucano granatami. 
Sporym zainteresowaniem cieszy-
ły się pokazy przygotowane przez 
Nadleśnictwo Podanin, Zespół 
Prywatnych Szkół Ponadgimna-
zjalnych i Prywatne Gimnazjum w 
Chodzieży przy ul. Mickiewicza, 
Chodzieskie Towarzystwo Lotni-
cze, Komfort w Budzyniu, który 
zaprezentował stare pojazdy, poka-
zy militarne Marka Promińskiego 
oraz Sławomira Grabowskiego, a 
także paintball przygotowany przez 
Tomasza Krupierko.
Nad całością przedsięwzięcia pie-
cze miała pomysłodawczyni Tur-
nieju nadkom. Elżbieta Żulewska.  

Od 5 do 7 czerwca w Warszawie 
odbywał się finał Ogólnopolskiego 
Konkursu Historycznego im. ma-
jora Marka Gajewskiego „Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskie-
go w latach 1939 – 1945. Polski 
czyn zbrojny w okresie II wojny 
światowej”. Była to już XIX edy-
cja Konkursu, którego głównym 
organizatorem jest Mazowiec-
ki Kurator Oświaty, a patronat 
sprawują między innymi Mini-
sterstwo Obrony Narodowej i Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej.
W tegorocznym finale Konkursu 
uczestniczył Wiktor Nowacki, uczeń 
klasy VI Szkoły Podstawowej im. T. 
Kotarbińskiego w Budzyniu, który 
wcześniej zajął I miejsce w finale 
wojewódzkim w Poznaniu. W finale 
ogólnopolskim Wiktor potwierdził 
swą olbrzymią wiedzę historycz-
ną i zaprezentował się doskonale. 
Zajmując ostatecznie X miejsce w 
klasyfikacji generalnej znalazł się 
w najlepszej dziesiątce młodych 
historyków ze szkół podstawowych 
całego kraju. Ucznia do Konkursu 
przygotowywał nauczyciel historii 
Dariusz Dudziak. Przez dwa dni 
uczestnicy Konkursu rywalizowali 
w 7 niezwykle wymagających kon-
kurencjach, które odbywały się w 
Muzeum Wojska Polskiego (Ekspo-
nat Muzealny, Broń i Barwa, Geo-
grafia Militarna), Centralnej Biblio-
tece Wojskowej (Literatura i Poezja, 
Pieśń i Muzyka, Kroniki Filmowe), 
oraz na ulicach Warszawy (oprowa-
dzanie po obiektach zabytkowych). 
Wiktor Nowacki zajął ex aequo I 
miejsce w konkurencji Eksponat 
Muzealny, II w konkurencji Broń i 

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego 

Wielki sukces Wiktora

Barwa, III w oprowadzaniu po za-
bytkach. W sobotę 7 czerwca w Sali 
Wielkiej Zamku Królewskiego od-
była się wspaniała gala finałowa, z 
udziałem wielu osobistości ze świa-
ta polityki, nauki, edukacji i kultury. 
Szczególnym gośćmi byli komba-
tanci z Klubu Kawalerów Orderu 
Wojennego Virtuti Militari, którzy 
dekorowali laureatów konkursu 
okolicznościowymi medalami. Pre-
zes Klubu płk Zygmunt Łabędzki, 
uczestnik  wojny obronnej 1939 
roku wygłosił do uczestników Kon-
kursu i wszystkich zgromadzonych 
poruszające serca przemówienie. 
Galę finałową umilił fantastycznym 
występem  Reprezentacyjny Zespół 
Artystyczny Wojska Polskiego. 
Przewodniczący komisji konkurso-
wej podkreślił, że poziom uczniów, 
którzy zajęli czołowe miejsca od 1 
do 10 był bardzo wysoki i wyrów-
nany. Ogółem w Konkursie, który 
organizowany jest dla uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół zawodowych oraz w Olim-
piadzie dla licealistów wzięło 
udział kilkanaście tysięcy uczest-
ników. Do finału dotarli najlepsi 
z najlepszych: 40 uczniów szkół 
podstawowych, 45 gimnazjali-
stów i 44 licealistów. Zdaniem 
członków komisji i organizato-
rów jest w tym, oprócz samych 
uczniów, wielka zasługa nauczy-
cieli – opiekunów naukowych 
oraz rodziców, za to że oprócz 
kwantum wiedzy przekazują to, 
czego nie da się odnaleźć w inter-
necie: atmosferę patriotycznej po-
stawy i polskiego ducha – tego co 
nieuchwytne a co najważniejsze.
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Rajd szlakami Prezydenta Mościckiego

Rowerowy Budzyń
Z okazji Dni Budzynia odbył się 
jubileuszowy XV Uliczny Bieg 
Budników na starcie którego 
stanęło ponad 100 zawodników. 
W pierwszej kolejności roze-
grano biegi dla przedszkolaków 
które wygrali Eliza Cybulska i 
Nikodem Kossakowski. Biegi dla 
szkół podstawowych rozgrywane 
były na ulicach Bugaje – Dwor-
cowa i Łokietka aż do Domu Kul-
tury. W kat. klas I i II zwyciężyli: 
Weronika Anastaziak i Mikołaj 
Burzak, kat. klas III i IV Wiktoria 
Gruszczyńska i Marcin Kamiń-
ski, w kat. klas V i VI zwyciężyli: 
Karolina Szymanowicz i Mikołaj 
Kanke.
O godzinie 15.00 rozpoczął się 
Bieg Główny na dystansie 4 km, 
na starcie którego stanęło 23 za-
wodników. Od samego początki 
na prowadzenie wysunął się Da-
mian Tupaj z Zacharzyna za nim 
był Kamil Jędrzejewski z Cho-
dzieży. 
Bieg zwyciężył Damian Tupaj 
z Zacharzyna z czasem 12,26 a 
wśród kobiet Wiktoria Marchle-
wicz, najlepszy wśród gimnazja-
listów okazał się Adrian Fryska 
i Katarzyna Kozioł, najlepszym 
zawodnikiem z gminy Budzyń 
został Bartek Makowiecki z Dzie-
woklucza. Najmłodszą zawod-
niczką okazała się Paulina Ksyc-
ka z Budzynia, a najstarszą Anna 
Czerwińska również z Budzynia. 
Organizatorzy składaj serdeczne 
podziękowania, przede wszyst-
kim, zawodnikom za wspania-
łą,  sportową rywalizację oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego, aby mógł odbyć się XV 
Uliczny Bieg Budników.

Dodatkowe podziękowania za 
zabezpieczenie trasy: Ogniwu 
Ruchu Drogowego Policji pod 
dowództwem komisarz Beaty 
Luberskiej, oraz Specjalnej Jed-
nostce Ratownictwa Drogowego 
Straży Pożarnej z Budzynia pod 
dowództwem aspiranta Rafała 
Grilla, emerytowanym funkcjona-
riuszom różnych służb munduro-
wych czyli panom: Zdzisławowi 
Otto, Andrzejowi Łukaszewskie-
mu, Henrykowi Świeżko i Woj-
ciechowi Wierzbińskiemu, oraz 
szczególne podziękowania dla 
sponsorów: Gmina Budzyń, Fir-
ma Tomex- AJC Czesław Tom-
czyk, Firma Tomex- T Tadeusz 
Tomczyk, Zakład Metalowy Ro-
man Hoffmann, Alladyn Konrad 
Bukowski, ATA Technik M. W. 
Gramowscy. 
Organizatorem XV Ulicznego 
Biegu Budników było Budzyńskie 
Towarzystwo Sportowe i Gminny 
Ośrodek Kultury, a nad prawidło-
wym przebiegiem czuwał komitet 
organizacyjny w składzie: Justy-
na i Jarosław Urbańscy, Walde-
mar Tomczak, Janusz Szozda, 
Roman Ostradecki, Janusz Mar-
cinkowski,  Maciej Czerwiński, 
Daria Kasztarynda i Piotr Ślęzak. 
W tym roku przypadł jubileusz 
piętnastolecia Biegu i z tej okazji 
Komitet Organizacyjny otrzymał 
pamiątkowe jubileuszowe statu-
etki, które wręczyli: Wójt Gminy 
Budzyń Marcin Sokołowski – 
człowiek sportu, oraz Stanisław 
Krumplewski niegdyś znakomity 
lekkoatleta, obecnie wieloletnie-
go dyrektora Szkoły Podstawo-
wej w Budzyniu.

Dni Budzynia - imprezy towarzyszące

XV Bieg Budników
Gdy w okresie międzywojen-
nym budzyńskie lasy odwiedzał 
prezydent Mościcki do głowy by 
mu nie przyszło, że kilkadzie-
siąt lat później grupa zapaleń-
ców zorganizuje rajd rowerowy 
do miejsc, w których prezydent 
polował.
Pomysł na rajd zrodził się w na-
szych głowach w długie zimowe 
wieczory, gdy rower zazwyczaj 
wisi na haku, a przygotowania 
zaczęliśmy kilka tygodni temu. 
Jak bardzo ucieszyliśmy się, gdy 
w niedzielę, 8 czerwca, kilka mi-
nut przed godziną 11.00 na placu 
przed Domem Kultury pojawiło 
się około 60 rowerzystów.
Punktualnie o 11.00 ten barw-
ny i uśmiechnięty peleton ruszył 
ulicami Budzynia w kierunku 
osiedla Piaski, gdzie wjechali-
śmy w drogę leśną numer 19. 
Tutaj nastąpił podział na 2 grupy 
rowerzystów. Pierwsza udała się 
w kierunku Dziewoklucza, dru-
ga po przejechaniu 2 kilometrów 
skręciła w lewo w drogę imienia 
prezydenta Koczorowskiego, któ-
ry odwiedził to miejsce w 2007 
roku. Dalej grupa rowerzystów 
miała okazję zobaczyć kamień 
upamiętniający X rocznicę pre-
zydentury Mościckiego, by po 
przejechaniu kilku kilometrów 
dotrzeć do ostoi „Przy Dębach” 
gdzie czekały pieczone kiełbaski 

oraz inne smakołyki. Grupa, która 
zdecydowała się na dłuższy dy-
stans po dojechaniu w okolice sta-
wów w Dziewokluczu zrobiła so-
bie przerwę na uzupełnienie wody 
i krótki odpoczynek, po chwili ru-
szyła w drogę, by śladami drugiej 
grupy dotrzeć brukową drogą pod 
dęby. Gdy już wszyscy odpoczę-
li, dla najmłodszych uczestników 
naszej wyprawy zorganizowali-
śmy kilka konkursów sprawno-
ściowych. Wszyscy zostali nagro-
dzeni pamiątkowymi medalami 
oraz drobnymi upominkami. Lek-
ko zmęczeni, ale z uśmiechem 
na ustach zakończyliśmy rajd na 
budzyńskim rynku. Serdecznie 
dziękujemy za uczestnictwo w 
naszym rajdzie i wiemy, że dla 
takich chwil warto się zorganizo-
wać. Chcemy też podziękować za 
pomoc Nadleśnictwu Podanin za 
udostępnienie ostoi, Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Budzynia za 
zabezpieczenie trasy przejazdu. 
Firmie „Ekopol” Alina Polcyn za 
ufundowanie nagród rzeczowych, 
Sławomirowi Janiszewskiemu i 
Mirkowi Sellowi za uwiecznienie 
na zdjęciach wszystkich rowerzy-
stów oraz całej rzeszy sympatycz-
nych ludzi, którzy wspomagali 
nas w organizacji całego przed-
sięwzięcia. Do zobaczenia na ro-
werowych trasach. 
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ciąg dalszy ze str 12
W ramach tego zadania wymieniono 
pokrycie dachu i docieplono go, wy-
mieniono stolarkę zewnętrzną, do-
konano termomodernizacji elewacji 
i wykonano nową instalację 
centralnego ogrzewania. 
Wartość tych prac to kwota 
570 tysięcy złotych, z tego 
dofinansowanie z NFO-
ŚiGW wyniosło 250 tysięcy 
złotych. Umowa dotycząca 
tego zadani została podpi-
sana w grudniu 2012 roku, 
wykonawcą zadania był Za-
kład Produkcyjno – Remon-
towy Sławomir Lisiewicz 
ze Stróżewa. Drugie zada-
nie pod nazwą „Rozbudowa 
i przebudowa Gminnego Ośrodka 
Kultury w Budzyniu - przebudowa 
sali widowiskowej z robotami towa-
rzyszącymi” obejmowało roboty bu-
dowlane i instalacyjne. Wykonawcą 
tego zadania było konsorcjum firm: 
KMC Administrator Nieruchomości 
i Inwestycje Sp. z o. o. z Piły oraz 
Przedsiębiorstwo Usług Specjali-
stycznych „Spadochroniarz” z Piły. 

Wartość wykonanych w ramach 
tego zadania prac to 1 milion 345 
tysięcy złotych, na to zadane nasza 
gmina uzyskała dofinansowanie w 
wysokości 500 tysięcy złotych z 

unijnego programu Leader 
+. Ogółem, wraz z zaku-
pionym wyposażeniem, 
odnowionym holem oraz 
wyremontowanym po-
mieszczeniem biblioteki, 
a także z podjazdem dla 
osób niepełnosprawnych 
wartość nakładów sięgnęła 
kwoty 2 miliony dwieście 
tysięcy złotych. Planowany 
jest także drugi etap prac, 
który będzie polegał na 
adaptacji części pomiesz-

czeń na salę nauki tańca i muzyki. 
Planowane jest także uruchomić 
stałe kino 3D. W części artystycznej 
wystąpiła Pauliny Mścisz i Jakub 
Herfort,  formacja taneczna „Cza-
dowe Gwiazdeczki”, oraz zespół 
Electrica Duo, które podbiły serca 
publiczności ekspresyjnymi inter-
pretacjami hitów muzyki klasycznej 
i irlandzkiej. 

Gminny Ośrodek Kultury po remoncie

Na miarę XXI wieku
„Brathanki” gwiazdą wieczoru 

Dni Budzynia 2014
ciąg dalszy ze str 12

Wójt i dyrektor GOK nagrodzili 
też zwycięzców kolejnego cyklu 
rozgrywek Bośka Kop. Nato-
miast kilkugodzinne „Prezentacje 
artystyczne” wypełniły popisy 
dzieci z Przedszkola Samorządo-
wego, dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Budzyniu, młodzieży z 
Gimnazjum, a także Chóru „Zło-
ty Liść” i wokalistów ze studia 
piosenki GOK. 
Podobnie jak i w latach poprzed-
nich organizatorami Dni Budzy-
nia był Urząd Gminy Budzyń i 
Gminny Ośrodek Kultury.

I Ogólnopolski Przegląd Kapel 
Podwórkowych, który w związku 
z dniami Budzynia odbył się na 
jego ulicach, to nowa, wspólna 
inicjatywa rezydującej w Budzy-
niu Kapeli „Kombinatorzy” i dy-
rekcji GOK. Kapele, który stanę-
ły do konkursu, zagrały najpierw 
na skwerach i ulicach Budzynia, 
po czym w wieczornym finale 
na głównej scenie przy GOK-u, 
gdzie wręczono nagrody.
Jury w składzie: przewodniczący 
Kazimierz Miller - etnomuzyko-
log, Jan Margowski - muzyk, chór-
mistrz, pedagog oraz Marcin Wojt-
kowiak - sekretarz, członek Kapeli 
Podwórkowej „Kombinatorzy” po 
obejrzeniu i wysłuchaniu programu 
zgłoszonych kapel, postanowiło 
przyznać miejsca w następują-
cym porządku: zwyciężyła Kapela 

„EKA - Cztery Pyry” z Hutniczego 
Domu Kultury w Gostyniu (nagro-
da kwota 1.800 zł), 2 miejsce - Ka-
pela „Szczuny z Sulęcinka” (kwota 
1.300 zł), 3 miejsce - Kapela „Ję-
drusia” z Poznania (kwota 800 zł), 
4 miejsce - Kapela „Swoja Wiara” 
z Murowanej Gośliny (kwota 600 
zł). Ponadto jury przyznało dyplom 
gratulacyjny Mieczysławowi Górze 
za rewelacyjnie opanowaną sztukę 
konwersacji scenicznej, całokształt 
prowadzenia i doskonałą komuni-
katywność w gwarze poznańskiej. 
Jurorzy wyrazili też uznanie dla ini-
cjatywy zorganizowania Pierwsze-
go Ogólnopolskiego Przeglądu Ka-
pel Podwórkowych w Budzyniu, 
w szczególności dla pracowników 
i dyrekcji GOK w Budzyniu, zain-
spirowanego przez kapelę podwór-
kową „Kombinatorzy” z Budzynia. 

I Ogólnopolski Przegląd Kapel Podwórkowych

Zwyciężyły „Cztery pyry”
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Gminny Ośrodek Kultury po remoncie

Na miarę XXI wieku

Zebranych na sali kinowej gości, 
a wśród nich byli między innymi 
starosta Powiatu Chodzieskiego Ju-
lian Hermaszczuk, przewodniczą-
cy Rady Gminy Budzyń Bogdan 
Łasecki, radni gminy i powiatu, 
a także proboszczowie parafii w 
Budzyniu i w Wyszynach, powitał 
dyrektor GOK-u, Marek Bocheń-
ski. Przedstawiona została prezen-
tacja dokumentująca stary budynek 
GOK-u oraz etapy modernizacji. 
Następnie głos zabrał wójt gminy, 
Marcin Sokołowski, który pod-
sumował dotychczasowe prace: 
- Decyzję o konieczności przepro-
wadzenia kompleksowej moder-
nizacji Rada Gminy podjęła kilka 
lat temu. W roku 2010 opracowana 
został dokumentacja techniczna, 
której wykonawcą była Pracownia 
„Arcus” z Ostrowa Wielkopolskie-
go pana Wiesława Motyla. Proble-
mem były, jak zawsze, środki na 
ten cel, ponieważ okazało się, że na 
rozbudowę i modernizację potrzeb-
na byłaby kwota ok. 7 milionów 
złotych. Dlatego też przedsięwzię-
cie to podzieliliśmy na dwa etapy . 
Obecnie zakończony został pierw-
szy etap prac modernizacyjnych w 
Budzyńskim Domu Kultury, który 
składał się z dwóch odrębnych 

„Brathanki” gwiazdą wieczoru 

Dni Budzynia 2014
W środę,  25 czerwca 2014 r., odbyło się uroczyste otwarcie Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Budzyniu, pierwsze po ponad rocznym 
remoncie. Warto było jednak czekać, bo ze „starego” GOK-u, pa-
miętającego lata 70. ubiegłego wieku, tak naprawdę pozostały tyl-
ko mury. Odnowiona została elewacja, a także wnętrza budynku. 
Obecnie obiekt robi imponujące wrażenie, na pewno jest to najbar-
dziej nowoczesny obiekt tego typu na terenie powiatu. Ogromne 
wrażenie robi elegancki design wnętrz, nową jakość stanowi nowej 
generacji, sterowane cyfrowo nagłośnienie i oświetlenie. 

zadań. Pierwsze zadanie to termo-
modernizacja budynku GOK-u 
(prace były prowadzone w ramach 
zadania pod nazwą „Termomoder-
nizacja 5 obiektów użyteczności 
publicznej Gminy Budzyń”, na któ-
re uzyskano  środki z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w ramach IV 
konkursu Programu priorytetowe-
go System Zielonych inwestycji 
(GIS – Green Investment Scheme) 
część 1) Zarządzanie energią w bu-
dynkach użyteczności publicznej). 

ciąg dalszy na str 11

Swój występ zaprezentował także 
budzyński chór „Złoty Liść” oraz 
dzieci i młodzież ze studia piosenki 
GOK. Ne zawiedli mieszkańcy Bu-
dzynia i naszej gminy, którzy tłum-
nie uczestniczyli we wszystkich 
ważnych wydarzeniach, a gwiazdy 
wieczoru, czyli zespół „Brathanki”, 
przywitany został brawami i wspól-
ną zabawą. Dwugodzinny koncert 
wzbudził duży aplauz.  
Jednak finał Dni Budzynia zaczął 
się dużo wcześniej, w sobotnie po-
południe. Na deskach estrady, dla  
której efektownym tłem był odno-
wiony Dom Kultury, uhonorowano 
najpierw zwycięzców biegów Bud-

ników. Kolejni nagrodzeni przez 
wójta Marcina Sokołowskiego i dy-
rektora GOK-u Marka Bocheńskie-
go to laureaci konkursu literackiego 
Legendy o Budzyniaszku, którego 
pomysłodawczynią była Anna Za-
ranek. Konkurs, poprzez wykorzy-
stanie elementów historycznych i 
nawiązanie do przeszłości ma w 
swoim założeniu promować miej-
scowość, znaną obecnie głównie 
jako siedzibę wielu zakładów róż-
nych branż. Jury najwyżej oceniło 
pracę Aleksandry Dudziak, ale wy-
sokie noty uzyskały też prace trójki 
innych uczestników. 

ciąg dalszy na str 11

Kolejna odsłona święta naszego regionu za nami. Dni Budzynia zor-
ganizowano tym razem w dniach  od 24 maja do 8 czerwca 2014 rok, 
w ramach tej imprezy odbyły się liczne zawody i konkursy sportowe 
w piłce nożnej, piłce ręcznej, tenisie, Biegi Budników oraz paraspar-
takiada seniorów. W trakcie imprezy można było uczestniczyć w pre-
zentacjach kapel podwórkowych w ramach Ogólnopolskiego Prze-
glądu Kapel Podwórkowych, zobaczyć występy dzieci i młodzieży z 
miejscowego przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. 


