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75. rocznica wybuchu II wojny światowej 

Kwiaty na grobach 
pomordowanych   
1 września odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem 75-
tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. 
W kościele pw. Św. Barbary w Budzyniu odbyła uroczysta Msza św. z 
udziałem władz samorządowych, pocztów sztandarowych oraz delega-
cji szkół i organizacji społecznych. Po Mszy św. delegacje udały się na 
miejscowy cmentarz gdzie złożyły wiązanki na grobie pomordowanych 
w czasie II Wojny Światowej.

Akcja zainicjowana przez Prezydenta RP 

Czytanie Narodowe    

Akcja „Czytanie Narodowe” zostało zorganizowane przez Bibliotekę 
Publiczną. Jest to akcja zainicjowana przez Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 
W tym roku odbyła się jej trzecia edycja. Dwa lata temu Narodowe Czyta-
nie zainaugurowane zostało przez wspólne czytanie lektury „Pana Tadeusza” 
Adama Mickiewicza.                                                          

więcej na stronie 3

Już od lat, corocznie na terenie Ośrodka Agroturystycznego w Kamie-
nicy nad jeziorem Kaliszany Duże, odbywał się obóz szkoleniowo-wy-
poczynkowych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy 
Budzyń.  
Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Budzyniu corocznie typuje 
inną jednostkę OSP odpowiedzialną za zorganizowanie obozu. W tym roku 
obowiązek ten przypadł OSP Prosna.                                 więcej na stronie 7

Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Jak co roku w Kamienicy



Przy udziale środków z Województwa Wielkopolskiego 

Kolejne drogi poprawione
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Na Osiedlu Zielonym

Wkrótce powstanie
pierwszy skate park

Inwestycje w Gminie Budzyń

Chodnik w Brzekińcu
We wrześniu zakończyły się 
prace związane z przebudową 
odcinka chodnika w miejscowości 
Brzekiniec.  
To pierwszy etap planowanych prac. 
Wykonawcą prac wyłonionym w 
przetargu nieograniczonym była 
firma Zen Dach Zenona Szczurka 
z Budzynia za kwotę 35 tysięcy 
złotych. Środki pochodziły z fundu-
szu sołeckiego w kwocie 13 tysięcy. 

W ramach wykorzystania  funduszy sołeckich zakończony został remont 
dachu na remizie strażackiej w Nowym Brzeźnie. Koszt tego zadania 
wyniósł ok. 40 tysięcy złotych, z tego 11 tysięcy złotych pochodziło 
z funduszu sołeckiego, resztę środków pochodziła z budżetu Gminy. 
Budynek nabrał nowego oblicza na 100 lecie OSP Nowe Brzeźno. 

Rozstrzygnięto przetarg nieogra-
niczony na dostawę i zamon-
towanie skate parku na Osiedlu 
Zielonym w Budzyniu. 
To pierwszy tego typu obiekt na 
terenie naszej gminy. Wartość 
złożonej oferty to prawie 90 tysięcy 
złotych. Środki w wysokości 
25 tysięcy złotych pochodzą z 
programu Lider Plus w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 

Po kilkunastu latach starań władz 
gminy i radnych Rady Powiatu 
ostatnia z ulic powiatowych 
na terenie Budzynia, w bardzo 
szybkim tempie zmieniła swoje 
oblicze i w tej chwili jest jedną z 
ładniejszych ulic w Budzynia.
Starostwo Powiatowe za kwotę 
ponad 1milion 600 tysięcy złotych 
wykonało gruntowną przebudową 
tej ulicy a także położyło nową 
nawierzchnię bitumiczną w cią-
gu ulicy Lipowej i Rynkowej. 
Środki finansowe pochodziły w 
50 procentach z Narodowego 
Programu Dróg Lokalnych w 
kwocie ok. 800 tysięcy złotych, 
z budżetu Gminy Budzyń dotacja 
do tej inwestycji wynosiła ok. 
200 tysięcy złotych, reszta 
środków pochodziła z budżetu 
powiatu. Należy dodać że w 

Wiejskich w UE, pozostała część 
wymaganych środków pochodzi z 
budżetu gminy. 
Inwestycja ta to pierwszy etap 
zagospodarowania centrum Osie-
dla Zielonego pod kątem rekreacji 
i sportu tej części Budzynia. 
Rowerzyści i deskorolkarze będą 
mogli spróbować swoich sił na skate 
parku jeszcze w tym roku. 

W ramach tej inwestycji wybu-
dowano odcinek chodnika na dłu-
gości ok. 80 metrów bieżących.
Zakończona inwestycja jest 
części zadania przebudowy 
chodników na terenie Gminy 
Budzyń. Obecnie trwają roboty 
związane z przebudową chodnika 
w Wyszynach, następnie będzie 
przebudowany plac  przed domem 
przedpogrzebowym w Budzyniu. 

W sierpniu zakończone zostały 
prace drogowe związane z prze-
budową kolejnej drogi na terenie 
Gminy Budzyń prowadzącej do 
gruntów rolnych  i posesji rolni-
ków. 
Tym razem prace zrealizowano na 
terenie sołectwa Prosna. Moderni-
zacja polegająca na  niwelacji dro-
gi, ułożeniu nawierzchni z tłucznia 
kamiennego, wykonaniu przepu-
stów i rowów odwadniających zre-
alizowana była na długości 1,25 
km. Wykonawcą prac wyłonionym 
w drodze przetargu nieograniczo-

nego była Firma PUW Bimex z 
Rogoźna za kwotę 150 tysięcy zł. 
Jest to kolejna inwestycja na terenie 
naszej gminy współfinansowana ze 
środków Województwa Wielkopol-
skiego. Wysokość  pomocy przy-
znanej przez Samorząd Wojewódz-
twa to kwota 86 tysięcy zł. 
To nie koniec prac związanych z 
drogami, wkrótce rozpoczną się 
kolejne inwestycje. Gmina Budzyń  
kompletuje już dokumenty na zło-
żenie następnego wniosku o pomoc 
finansową na przebudowę kolej-
nych dróg wiejskich w 2015r.

Nowe Brzeźno   

Remont dachu na remizie

ubiegłym roku na ulicy tej zakład 
energetyczny ENEA dokonał 
skablowania napowietrznych 
linii energetycznych, a gmina 
wykonała nowe oświetlenie 
drogowe. Wykonawcą całości 
prac była firma Strabag Polska 
z Poznania, która została  
wyłoniona w drodze przetargu 
nieograniczonego spośród 6 
złożonych ofert. Równocześnie 
właściciel części byłej 
tuczarni położonej przy ulicy 
dokonał rozbiórki budynków 
inwentarskich, co zmieniło 
także ogólny wygląd i poprawiło 
estetykę tej części Budzynia. 
Należą się słowa podziękowania 
Staroście i radnym Rady Powiatu 
za szczęśliwe zakończenie tego 
przedsięwzięcia. 

Inwestycje w Gminie Budzyń

Po remoncie ulica 
Wągrowiecka wypiękniała
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Jubileusz najstarszej jednostki OSP w naszej gminie   

Stulecie w Nowym Brzeźnie
Akcja zainicjowana przez Prezydenta RP 

Czytanie Narodowe    

W sobotę, 20 września, Mszą świę-
tą w intencji strażaków rozpoczę-
ły się uroczystości obchodów 100 
lecia jednostki OSP w Nowym 
Brzeźnie. Następnie kolumna 
strażaków oraz zaproszonych go-
ści, z orkiestrą na czele, przema-
szerowała pod odnowioną remizę 
OSP, gdzie w specjalnej gablocie 
została umieszczona figura święte-
go Floriana. 
Następnie, już na 
placu przed świe-
tlica wiejską, od-
były się główne 
uroczystości, a 
wśród nich oko-
l i cznośc iowe 
przemówienie 
prezesa OSP 
Nowe Brzeźno 
druha Ryszarda 
Bigosa. Przy-
pomniał on cel, 
jaki przyświecał 
twórcom jednostki – niesienie bez-
interesownej pomocy człowiekowi 
będącemu w potrzebie. Prezes Bi-
gos przypomniał, jak wielkie zna-
czenie miało powstanie jednostki, 
datowane ma 1 kwietnia 1914 roku; 
powołanie do życia polskiej jednost-
ki w ówczesnej sytuacji politycznej, 
przypomnijmy, że był to jeszcze 
czas zaborów, było przejawem chęci 
wzajemnej pomocy i przynależno-
ści do wspólnoty. Z ważniejszych 
wydarzeń w stuletniej historii pre-
zes bigos przypomniał uroczystość 
poświęcenia wozu strażackiego w 
1947 roku, był to pierwszy taki wóz 
w powiecie wągrowieckim. W la-
tach 1948 – 49 budowano pierwszą 
remizę OSP. Obecnie OSP w No-

wym Brzeźnie liczy 22 druhów, w 9 
przeszkolonych. 
Następnie zostały wręczone odzna-
ki „Strażak Wzorowy”, przyznane 
uchwałą Prezydium Zarządu Od-
działu Powiatowego OSP druhom: 
Dariuszowi i Tomaszowi Wala oraz 
Danielowi Nowakowi. Następnie 
odznakę „Za wysługę lat” otrzymali 
druhowi Rafał Wyka, Tomasz Bigos, 

Leszek Wyka, 
Daniel Nowak, 
Dariusz Wala, 
Tomasz Wala, 
Szymon Bigos, 
Kamil Bąk, Bog-
dan Paszkiewicz, 
Stanisław Wala, 
Ryszard Bigos, 
oraz druhowie 
Grochowski i 
Cholewiński. 
Następnie zapro-
szenie goście, 
w tym między 

innymi wójt Marcin Sokołowski 
wraz z przewodniczącym Rady 
Gminy Bogdanem Łaseckim, Ze-
non Nowicki – członek Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Alfred 
Polcyn – prezes gminnej OSP, Lu-
dwik Soloch - komendant gminnej 
OSP, Przemysław Skonieczny – ko-
mendant powiatowej PSP, Barbara 
Ksycka – dyrektor Banku Spółdziel-
czego w Budzyniu, oraz delegacja 
OSP Runowo złożyli na ręce preze-
sa Bigosa życzenia oraz przekazali 
okolicznościowe prezenty.         
Po części oficjalnej wszyscy uczest-
nicy uroczystości zostali zaproszeni 
na poczęstunek do świetlicy wiej-
skiej.    

Akcja „Czytanie Narodowe” 
zostało zorganizowane przez 
Bibliotekę Publiczną. Jest to ak-
cja zainicjowana przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego. 
W tym roku odbyła się jej trzecia 
edycja. Dwa lata temu Narodowe 
Czytanie zainaugurowane zosta-
ło przez wspólne czytanie lektury 
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewi-
cza. W zeszłym roku, podczas dru-
giej odsłony akcji, w której wzięło 
udział ponad 700 miejscowości w 
całym kraju czytano dzieła Aleksan-
dra Fredry. W tym roku czytaliśmy 
„Trylogię” Henryka Sienkiewicza.  
W sobotnie popołudnie 6 września 
o godzinie 15 w parku obok Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Budzy-
niu można było posłuchać tekstów 
polskiego noblisty. W kameralnej 
scenerii wśród zieleni czytane były 
fragmenty wszystkich trzech części 
„Trylogii”. Po krótkim przywitaniu 

przez dyrektor Marię Ganclerz i 
przypomnieniu życiorysu pisarza w 
rolę lektorów kolejno wcielili się: 
Natalia Paczkowska – uczennica 
gimnazjum, Barbara Ksycka – dy-
rektor Banku Spółdzielczego, Jakub 
Herfort – uczeń szkoły średniej, Jo-
anna Wróblewska – nauczycielka, 
Jakub Ganclerz – uczeń gimnazjum, 
Grażyna Przybyszewska – dyrek-
tor Przedszkola Samorządowego, 
Agnieszka Staszewska – lekarz, 
Anna Zaranek – instruktor GOK i 
Krzysztof Jabłoński – pracownik 
Orlika. Konferansjerem impre-
zy był znany humorysta i satyryk 
Mieczysław Góra. Czytaniu po-
szczególnych części towarzyszyła 
muzyka filmowa. Podczas wspólnej 
lektury wszyscy obecni częstowani 
byli jabłkami przez dziewczynki 
z nowo powstałego zespołuludo-
wego „Tolija”.  Już dziś wiemy, 
że w przyszłym roku czytać bę-
dziemy „Lalkę” Bolesława Prusa.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Budzyń ogłosił publiczny przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej.

Przedmiotem przetargu jest:
- Działka nr 2249/11 o pow. 852 m2 położona w Budzyniu przy ul. Leśnej. 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Budzyń i zapisana jest w księdze 
wieczystej KW Nr PO1B/00052240/3. Powyższa nieruchomość wolna jest 
od obciążeń.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość 
jest oznaczona symbolem „3MN” i stanowi teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z dopuszczeniem budowy budynku gospodarczo-ga-
rażowego lub gospodarczego. Nieruchomość położona jest w pobliżu drogi 
krajowej nr 11. Sąsiaduje z zabudową mieszkaniową i gruntami przezna-
czonymi pod taką zabudowę oraz z działką zabudowaną budynkiem usłu-
gowym. 
Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 2249/11 wynosi 47.500,00 
złotych netto. Wadium – 4.750,00 złotych 
Do ceny sprzedaży nieruchomości (działki) uzyskanej w wyniku przetargu 
będzie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami praw-
nymi.
Przetarg  odbędzie się w dniu 23 października 2014 r. o godz. 1000 w Urzędzie 
Gminy w Budzyniu przy ul. Lipowej nr 1, pokój nr 1.    
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, które wpłacą  
wadium  w podanej wysokości w gotówce na konto Gminy Budzyń Nr 26 
8945 0002 2600 0101 2000 0070 Banku Spółdzielczego Chodzież Oddział w 
Budzyniu najpóźniej do dnia 17 października 2014 r. z dopiskiem „prze-
targ na działkę nr 2249/11 Budzyń”.
Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jej 
wpływ na konto Gminy Budzyń w podanym wyżej terminie.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bu-
dzyń, sołectwa Budzyń oraz opublikowane na stronie internetowej urzędu, 
w BIP. 
Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży 
i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Budzy-
niu (pokój nr 7) lub telefonicznie (067) 2843 –201 wew. 28, jak również na 
stronie internetowej www.budzyn.pl 

Budzyń, dnia  15 września 2014 r.
    WÓJT GMINY BUDZYŃ
    /-/ Marcin Sokołowski

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Budzyń ogłosił publiczny przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej.

Przedmiotem przetargu jest:
1. Działka nr 225/2 o powierzchni 1.065 m2 położona w Podstolicach. 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Budzyń i zapisana jest w księdze 
wieczystej KW nr PO1B/00029052/8. Powyższa nieruchomość wolna 
jest od obciążeń.
Nieruchomość położona jest w centrum wsi, w ciągu istniejącej zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Dla powyższej nierucho-
mości została wydana decyzja o warunkach zabudowy, w której ustalono 
przedsięwzięcie polegające na budowie budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego  z dopuszczeniem lokalizacji budynku gospodarczo-gara-
żowego.
Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 225/2 wynosi 19.500,00 
złotych netto. Wadium – 1.950,00 złotych 
Do ceny sprzedaży nieruchomości (działki) uzyskanej w wyniku przetar-
gu będzie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi.
Przetarg  odbędzie się w dniu 29 października 2014 r. o godz. 1000 w Urzę-
dzie Gminy w Budzyniu przy ul. Lipowej nr 1, pokój nr 1.    
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, które wpła-
cą  wadium w podanej wysokości w gotówce na konto Gminy Budzyń 
Nr 26 8945 0002 2600 0101 2000 0070 Banku Spółdzielczego Chodzież 
Oddział w Budzyniu najpóźniej do dnia 23 października 2014 r. z dopi-
skiem „przetarg na działkę nr 225/2 Podstolice”.
Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić 
jej wpływ na konto Gminy Budzyń w podanym wyżej terminie.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Budzyń, sołectwa Podstolice oraz opublikowane na stronie internetowej 
urzędu, w BIP. 
Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprze-
daży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w 
Budzyniu (pokój nr 7) lub telefonicznie 67 2843 70 wew. 28, jak również 
na stronie internetowej www.budzyn.pl 

Budzyń, dnia  18 września 2014 r.
    WÓJT GMINY BUDZYŃ
    /-/ Marcin Sokołowski

We wrześniu zostały ogłoszone 
kolejne przetargi na budowę 
od podstaw dwóch kolejnych 
świetlic wiejskich, dla sołectwa 
Podstolice i Ostrówki. 
Dwa lata temu gmina złożyła wnioski 
w konkursie zorganizowanym przez 
Urząd Marszałkowski w ramach 
programu PROW 2007 – 2013, 
działanie Odnowa i Rozwój Wsi.
Na pierwszą w tych świetlic 
została już podpisana stosowana 
umowa z Urzędem Marszał-
kowskim,  natomiast druga będzie
zawarta w najbliższym czasie.

Termin realizacji tych inwestycji 
- koniec pierwszego półrocza 
przeszłość roku. W świetlicach 
tych, oprócz zaplecza części 
kulturalnej, znajdzie się także 
odpowiednie wyposażenie i 
zaplecze dla sportowców działa-
jących w wiejskich LZS. 
Aktualnie trwają procedury zwią-
zane z wyłonieniem wykonawcy 
zadania pod nazwą „Montaż 
siłowni zewnętrznej plenerowej 
we wsi Wyszyny przy boisku 
wiejskim”, która także ma być 
wkrótce zainstalowana.

Kolejne przetargi

Świetlice zostaną 
wybudowane od podstaw 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 

w Chodzieży przypomina 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży 

przypomina, że każdy rolnik zajmujący się produkcją pod-
stawową zobowiązany jest do zarejestrowania się w Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży, ul. 

Składowa 5, 64-800 Chodzież, tel.: 67 2820272.
Produkcja podstawowa oznacza: produkcję, uprawę lub hodowlę 

produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę 
zwierząt gospodarskich przed ubojem a także łowiectwo i rybo-

łówstwo oraz zbieranie runa leśnego.
                                      

Państwowy Powiatowy
Inspektor  Sanitarny

w   Chodzieży
lek. med. Wiesława Dominiak                                           
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Obwieszczenie 
Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego
z 28 sierpnia 2014 r.

o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu prze-
prowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego

Na podstawie art. 422 w zw.  Art.. 459 ustawy z 5 stycznia 
2011 Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, po 112 ze 
zm.) obwieszczam, co następuje:

Par. 1. 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego w celu przeprowa-
dzenia wyborów do Sejmiku  Województwa Wielkopolskie-
go Uchwałą Nr LI/722/2002 z dnia 9 lipca 2002 r. dokonał 
podziału Województwa Wielkopolskiego na sześć okręgów 
wyborczych i ustalił ich numery, granice oraz liczbę rad-
nych wybieranych w okręgu wyborczym w sposób nastę-
pujący:

1) Okręg wyborczy numer 1 obejmujący obszar miasta na 
prawach powiatu: Poznań. Liczba radnych wybieranych w 
okręgu wyborczym wynosi 6. 

2) Okręg wyborczy numer 2 obejmujący obszar powia-
tów: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodz-
ki, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, złotowski. 
Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 
7. 

3) Okręg wyborczy numer 3 obejmujący obszary powia-
tów: gnieźnieński, poznański, średzki, śremski,  wrzesiński. 
Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 
7. 

4) Okręg wyborczy numer 4 obejmujący obszary powia-
tów: koniński, kolski, słupecki, turecki oraz obszar miasta 
na prawach powiatu: Konin. Liczba radnych wybieranych 
w okręgu wyborczym wynosi 5. 

5) Okręg wyborczy numer 5 obejmujący obszary powia-
tów: jarociński, kaliski, kępiński, ostrowski, ostrzeszowski, 
pleszewski oraz obszar miasta na prawach powiatu: Kalisz. 
Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 
7. 

6) Okręg wyborczy numer 6 obejmujący obszary powia-
tów: gostyński, grodziski, kościański, krotoszyński, lesz-
czyński, nowotomyski, rawicki, wolsztyński oraz obszar 
miasta na prawach powiatu: Leszno. Liczba radnych wy-
bieranych w okręgu wyborczym wynosi 7. 

Par. 2
Siedzibą Wojewódzkiej Komisji Wyborczej jest miasto Po-
znań – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskie-
go w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, Budynek B, p. 205. 

                                                   MARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

                          /-/ Marek Wożniak  

Obwieszczenie
Starosty Chodzieskiego 

z dnia 2 września 2014 r.

na podstawie art. 454 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy  (Dz. 
U. nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje do wiadomości, że Rada Powiatu Chodzie-
skiego uchwałą NR XXXIV/234/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie 
podziału powiatu chodzieskiego na okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wy-
borów do Rady Powiatu Chodzieskiego dokonała podziału powiatu chodzie-
skiego z siedzibą władz w Chodzieży na następujące okręgi wyborcze:  

Powiatowa Komisja Wyborcza dla powiatu chodzieskiego mieści się w Staro-
stwie Powiatowym w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 1. 
Niniejsze obwieszczenie podlega rozplakatowaniu w miejscach zwyczajowo 
przyjętych w powiecie chodzieskim. 

STAROSTA CHODZIESKI
/-/ Julian Hermaszczuk

Nr okręgu 
wyborczego

Granice okręgu Liczba radnych 
w okręgu

1 
2 
3 
4

gmina miejska Chodzież
gmina Budzyń
gmina Szamocin
gmina Margonin, gmina Chodzież

7 
3 
3 
4

Już od lat, corocznie na terenie Ośrod-
ka Agroturystycznego w Kamienicy 
nad jeziorem Kaliszany Duże, odby-
wał się obóz szkoleniowo-wypoczyn-
kowych Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych z terenu gminy Budzyń.  
Zarząd Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP w Budzyniu corocznie typuje 
inną jednostkę OSP odpowiedzialną 
za zorganizowanie obozu. W tym roku 
obowiązek ten przypadł OSP Prosna. 
Obóz ten  nie odbyłby się, gdyby nie 
sponsorzy t.j: Zarząd Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP RP Woje-

Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Jak co roku w Kamienicy
wództwa Wielkopolskiego, Starostwo 
Powiatowe w Chodzieży, Bank Spół-
dzielczy w Budzyniu oraz Gmina Bu-
dzyń.
W roku bieżącym w obozie udział 
wzięło 51młodych ludzi zafascynowa-
nych strażą pożarną. Dla uatrakcyjnie-
nia ich pobytu została zorganizowana 
jednodniowa wycieczka  do Centrum 
Strzelectwa Sportowego „Tarcza” w 
Pile gdzie pod okiem instruktorów  od-
bywała się nauka strzelania, młodzież 
skorzystała z atrakcji  Aquaparku a na 
zakończenie odwiedzili McDonalds.

Komendantem 
obozu, jak co 
roku jest były 
z-ca Komen-
danta PSP Cho-
dzież – druh 
Damian Łuczak 
a zajęcia specja-
listyczne pro-
wadzą strażacy 
z OSP  Budzyń 
i Margonin.
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Za nami kolejne pucharowe zmagania

Grali w Bośka - Kop 

Gminny Ośrodek Kultury

„Tolija” już tańczy! 
Z inicjatywy Anny Zaranek, in-
struktorki kultury,  w styczniu br. 
został utworzony zespół folklory-
styczny „Tolija”, który działa przy 
GOK w Budzyniu. 
Zespół mógł powstać dzięki środ-
kom Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW 2007-2013). Z 
tych środków (a jest to kwota ponad 
25 tys. zł), zostały zakupione stroje 
ludowe oraz odpowiednie obu-
wie. Choreografem zespołu została 
Renata Lis - wieloletnia tancerka, 
choreograf, specjalista w dziedzi-
nie tańca ludowego, absolwentka 
Państwowej Szkoły Baletowej w 
Poznaniu, przez wiele lat związana 
z Zespołem Pieśni i Tańca „Wielko-
polska”. Żeby zespół mógł funkcjo-

nować potrzebna była osoba, która 
będzie tworzyła podkład muzyczny. 
Na tym etacie zatrudniliśmy akorde-
onistę Andrzeja Przybył, który jest 
doświadczonym muzykiem ludo-
wym, z ponad 30 letnim doświad-
czeniem, współpracującym z AWF 
w Poznaniu oraz z zespołem folk-
lorystycznym „Staropolanie”. Jest 
założycielem i kierownikiem zespo-
łu ludowego „Jędruś”. Chciałabym 
nadmienić, że obie osoby są opłaco-
ne przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Budzyniu. Dzieci spotykają się 
raz w tygodniu na dwie godziny i 
intensywnie ćwiczą układy tanecz-
ne. Za ich ciężką pracę w  nagrodę 
wyjechały na tygodniowy obóz tre-
ningowy do Podczela. Pobyt dzieci 
został opłacony przez rodziców, 

natomiast środek transportu został 
zasponsorowany przez dyrektora 
GOK-u Marka Bocheńskiego. Dzie-
ci miały możliwość doskonalenia 
układów tanecznych w wymiarze 
5 godzin dziennie. Pierwszy debiut 
zespołu miał miejsce na scenie w 
Ośrodku Bukowina nad Morzem 
Bałtyckim (w woj. zachodniopo-
morskim) dla zgromadzonych tam 

wczasowiczów. 
Życzymy im sukcesów i wytrwa-
łości w podtrzymywaniu tradycji 
związanych z naszym regionem. 
Szczególne podziękowania dla 
Wójta Gminy Budzyń Pana Marcina 
Sokołowskiego za zaangażowanie i 
wsparcie naszego projektu.

instruktor kultury
Anna Zaranek 

Rozpoczął się kolejny turniej gier 
karcianych „Bośka -Kop”. 
Pierwsza rozgrywka odbyła się 13 
lipca w Kąkolewicach. Sponsorem 
Pucharu dla zwycięzcy była firma 
„BK Ogrody” Bobowicz, Kujawa. 
Zwycięzcami byli: T. Grill, R. Fie-
dorowicz, Z. Kowalski. 
Następna gra miała miejsce w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Bu-
dzyniu 24 sierpnia. Tu najlepszymi 
okazali się: T. Błażej, J. Polowy, R. 
Fiedorowicz. Sponsorem pucharu 

była firma Pizza – Hit J. Czerwiński.
Kolejna tura również została ro-
zegrana w GOK dnia 14 września 
gdzie pierwsze zajęli: T. Zbączy-
niak, W. Olejniczak, R. Przyby-
szewski. Puchar ufundowała firma 
„Skrzypek” Marcin Skrzypczak.
Po trzech turniejach prowadzą: R. 
Fiedorowicz – 1411 pkt., T. Zbączy-
niak   – 1404 pkt., J. Polowy – 1377 
pkt., T. Błażej – 1306 pkt., T. Grill                
– 1265 pkt., R. Przybyszewski – 
1247 pkt. 

Z życia PZW w Budzyniu

Rozgrywki Grand Prix Koła
12 lipca na jeziorem Margoniń-
skim rozegrane zostały kolejne 
zawody z cyklu Grand Prix Koła 
PZW. 
W zawodach tych w kategorii se-
niorów pierwsze miejsce wywal-
czył  Maciej Walczak z wynikiem 
2.940 punktów, drugie miejsce zajął 
Łukasz Miziołek z wynikiem 2.660 
punktów, a trzecie miejsce przypa-
dło w udziale Damianowi Kuchar-
skiemu z wynikiem 2.540 punktów. 
Natomiast w kategorii „emerytów 

i rencistów” pierwsze miejsce za-
jął Kazimierz Pauszek z wynikiem 
2.600 punktów, drugie miejsce Jan 
Miziołek (1.180 punktów), a trzecie 
miejsce zajął Zenon Kozłowski z 
wynikiem 1.140 punktów. 
13 lipca drużyna reprezentująca 
nasze Koło wystartowała w zawo-
dach organizowanych przez PZW 
Wągrowiec. W zawodach wystar-
towało 12 drużyn. Po zakończeniu 
zawodów i podliczeniu pkt. drużyna 
naszego koła zajęła 4 miejsce.   

Niezwykły gość Biblioteki Publicznej w Budzyniu

Czarodziej fletni Pana 
Po raz kolejny Biblioteka Pu-
bliczna w Budzyniu zaskoczy-
ła niecodziennym spotkaniem 
swoich młodych czytelników 
w Budzyniu, a także w Wyszy-
nach.  
Niezwykłym gościem okazał się  
wirtuoz fletni Pana - Oleg Do-
wgal.  Muzyk od  piątego roku 
życia uczył się gry na skrzyp-
cach oraz Fletni Pana. Skończył 
szkołę średnią muzyczną oraz 
Konserwatorium w Charkowie. 
Koncertował z orkiestrami oraz 
jako solista w Rosji, Niemczech, 
na Ukrainie, w Mołdawii, Ru-
munii i w Polsce. Jego kalendarz 
koncertowy jest wypełniony po 
brzegi,  do Polski przyjechał na 
12-dniowe tournee, w tym aż dwa 
spotkania zarezerwował dla bu-
dzyńskiej biblioteki. Oleg zawsze 
chętnie wraca do Budzynia, gdzie 
jest przyjmowany z ogromną 
sympatią i entuzjazmem, można 
powiedzieć, że ma już stałe grono 
fanów.
Muzyk zaprezentował się uczest-
nikom koncertu w tradycyjnym, 
męskim stroju ludowym: w prze-
pięknie wyszywanej przez jego 
babcię koszuli, z szerokim pasem,  
podkreślił tym swoje lwowskie 
pochodzenie. Na fletni Pana za-

grał melodie ludowe, które jak 
mówią młodzi odbiorcy, koja-
rzyły się im, z lotem nad rwącą 
rzeką, rozległym zielonym lasem 
i wolnością, „Proszę Pani bo jak 
ja słuchałem tej fletni to byłem 
orłem” - powiedział mi 12-let-
ni chłopiec. Można było w nich 
wyczuć tęsknotę za przestrzenią, 
swobodą, to bardzo poruszające.
Oleg Dowgal udowodnił, że na 
fletni Pana można grać muzykę 
klasyczną, ludową a nawet współ-
czesną jak np. utwory zespołu 
ABBA. Zorganizował również 
konkurs dla młodzieży pn. „Jaka 
to melodia?”, nagrodą główną 
była płyta z jego nagraniami. Na 
koniec wszyscy wspólnie z akom-
paniamentem Olega Dowgala za-
śpiewali „Hej sokoły”. Uczestni-
cy spotkania nie chcieli wypuścić 
muzyka z sali, prosząc o jeszcze i 
jeszcze jedną piosenkę. 
Cieszą nas takie spotkania, cie-
szy możliwość poznania kultury 
tak różnej a tak bliskiej na ma-
pie świata. Oleg Dowgal  i jego 
muzyka udowadnia, że nie trzeba 
grać  w popularnych stacjach, by 
być popularnym i uwielbianym 
przez słuchaczy.

Honorata Struzik 
instruktor GOK Budzyń
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Pośród wielu propozycji festiwa-
lowych dla młodych wokalistów, 
pojawiają się nowe i  przyciąga-
jące swoją oprawą. Taką świeżą i 
ciekawą propozycją  był I Ogól-
nopolski Festiwal Piosenki Aktor-
skiej w Międzychodzie, organizo-
wany przez młodego chłopaka, 
również wokalistę w Miejskim 
Domu Kultury.  
Uczestników podzielono i na 2 kate-
gorie wiekowe.  
W pełni profesjonalne jury, składają-
ce się z wykładowców wokalistyki, 
aranżerów muzycznych zadecydo-
wało, iż I miejsce w kategorii 14-

Wokaliści z Budzynia na festiwalowych scenach

Hat - trick wokalnych 
nagród dla Budzynia!   

18 lat wyśpiewała sobie budzyńska 
wokalistka - Wiktoria Holka pio-
senką „Na brzozowej korze”. Jury 
szczególnie doceniło dykcję oraz 
możliwości wokalne Wiktorii. 
Grand Prix  festiwalu otrzymał rów-
nież wokalista Gminnego Ośrodka 
Kultury w Budzyniu  - Jakub Herfort 
za świetne zinterpretowanie tekstu 
piosenki „My way” Franka Sinatry. 
Od razu może warto wspomnieć, że 
Jakub tym samym utworem również 
zdobył Grand Prix festiwalu „Drzwi 
do kariery” w Kaczorach.
W Wieleniu na wokalistów czekała 
duża niespodzianka. Festiwal po-

zornie nie wyróżniał się od innych 
niczym. Wiktoria Holka po zaciętej 
wokalnej rywalizacji otrzymała wy-
różnienie śpiewając „Nadzieję”, po-
dobnie Weronika Mścisz została do-
strzeżona przez jury i wyróżniona. 
Tradycyjnie już, chciałoby się rzec, 
Grand Prix „Talent 2014”  wyśpie-

wał sobie w Wieleniu Jakub Herfort. 
A cóż to za niespodzianka na niego 
czekała? W ramach nagrody wystą-
pi jako support z własnym recitalem 
przed koncertem Kasi Kowalskiej 
w Wieleniu. To dopiero sceniczne 
wyzwanie!  

Honorata Struzik 

Każdy ma swoje święto, obcho-
dzimy dzień dziecka, dzień mamy, 
dzień taty, dzień babci i dziadka, a 
i przedszkolacy mają swoje świę-
to. W naszym przedszkolu święto-
waliśmy 17 września. 
Każdy wiedział, że to będzie wyjąt-
kowy dzień. Pod opieką pań nauczy-
cielek dzieci tańczyły przy muzyce, 
a także wzięły udział  w między 
grupowych  konkurencjach sporto-
wych. Dzieci wspaniale się zintegro-
wały, a także uczyły się przestrzegać 
ustalonych w zabawie zasad. Malu-
chy puszczały bańki mydlane, które 
utworzyły niezapomniany widok. 
Na koniec dnia każdy przedszkolak 
otrzymał drobny upominek i wracał 
do domu z uśmiechem na twarzy.

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu 

Dzień Przedszkolaka 
Przedszkole Samorządowe w Wyszynach

Święto w Przedszkolu  
Natomiast w piątek 19 września 
w naszym przedszkolu gościliśmy 
policjantów.  Starszy Posterunkowy 
Anna Lis przybliżyła dzieciom zasa-
dy bezpieczeństwa dotyczące ruchu 
drogowego, a także odpowiadała na 
pytania dzieci. Szczególnym zain-
teresowaniem przedszkolaków cie-
szyła się prezentacja wyposażenia 
policyjnego niezbędnego podczas 
wykonywania pracy. Dzieci chętnie 
przymierzały policyjne czapki, w 
których również co niektórzy pozo-
wali do zdjęcia. W podziękowaniu 
za ciekawe spotkanie, nasi pod-
opieczni wręczyli policjantom laur-
kę, zaśpiewali policjantom piosenkę 
i powiedzieli wierszyk o bezpiecz-
nym przechodzeniu przez jezdnię. 

W piątek, 19 września, w przed-
szkolu w Wyszynach zorganizo-
waliśmy po drugi Dzień Przed-
szkolaka. 
Z tej okazji przystroiliśmy pięk-
nie plac zabaw, przygotowaliśmy 
dla dzieci zabawy, gry. Zaprosili-
śmy do nas  dzielnicowego, sier-
żanta sztabowego, pana Mariusza 
Świętka. Dzieci powitały pana 
policjanta wierszem. Pan dziel-
nicowy przeprowadził z przed-
szkolakami pogadankę na temat 
zachowania się na ulicy, przy-
pomniał zasady przechodzenia 
przez jezdnię. Zwrócił także uwa-

gę na to, że nie wolno otwierać 
drzwi nieznajomym, ani wsiadać 
do samochodu osób, których nie 
znamy. Największą frajdę spra-
wiła  jednak dzieciom możliwość 
oglądania i zabawy w samocho-
dzie policyjnym. 
Po wizycie pana policjanta do 
dzieci przyszła „Dzidzia” wraz 
z klaunem. Te barwne postacie 
wesoło bawiły się z maluchami. 
Na zakończenie wyczerpującego 
dnia dzieci dostały odblaski i od-
znaki „Jestem przedszkolakiem”. 
Dzieci zmęczone ale bardzo 
szczęśliwe wracały do domu. 
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Trzecie spotkanie z książką
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Pucharowe Mistrzostwa o Puchar Wójta Gminy 

Mistrzem LZS Podstolice
Szkoła Podstawowa w Budzyniu

W trosce o bezpieczeństwo

12 września br. uczniowie klasy 
VI b wzięli udział w niecodzien-
nym wydarzeniu, które jednak 
już powoli wpisało się w trady-
cję tej klasy. 
W piątkowe popołudnie szósto-
klasiści razem z wychowawczy-
nią, panią Iloną John rozłożyli 
w swojej sali miękkie materace, 
na których bardzo szybko znala-
zły się też koce i poduszki, któ-
re uczniowie przynieśli ze sobą. 
Kwadrans po 15:00 wszyscy byli 
już gotowi na wspólne czytanie 
powieści Ireny Jurgielewiczowej 
pt. „Ten obcy”.
Jagoda, jedna z uczennic, tak 
wspomina III spotkanie z książ-
ką: „Na spotkanie przyszłam jako 
jedna z pierwszych. Pomagałam 

razem z innymi. W czasie gdy 
część klasy ruszyła po materace 
przybyła reszta uczestników na-
szego spotkania. Po ułożeniu ma-
teracy wzięliśmy swoje poduszki 
i koce, i położyliśmy się. Zaczęli-
śmy czytać od trzeciego rozdzia-
łu. Podczas czytania chrupaliśmy 
przekąski, a w przerwach pani 
przygotowała nam ciepłą herbatę. 
Bawiliśmy się na różne sposoby. 
Bardzo spodobał mi się humor 
pani, która bawiła się z nami. Do 
momentu przywiezienia pizzy 
przeczytaliśmy dwa kolejne roz-
działy. Zjedliśmy swoje kawałki 
pizzy i odbyło się losowanie, w 
którym wylosowałam dodatkowy 
kawałek. Uważam, że było to naj-
lepsze spotkanie!” 

W trosce o bezpieczeństwo 
dzieci Szkoły Podstawowej 
im. Tadeusza Kotarbińskiego 
w Budzyniu 9 września 2014 r 
uczniów  pierwszych klas od-
wiedziła policjantka st. post. 
Anna Lis.
Podczas spotkania uczniowie do-
wiedzieli się jak bezpiecznie po-
ruszać się po drogach w roli pie-
szego, rowerzysty jaki  i pasażera 

samochodu. Policjantka zwróciła 
uwagę na konieczność noszenia 
odblasków i przestrzegała przed 
beztroskim zawieraniem znajo-
mości z nieznajomymi osobami. 
Cierpliwie odpowiadała na  py-
tania dociekliwych pierwszokla-
sistów.
Spotkanie sprawiło dzieciom wie-
le radości.

Dobiegły końca rozgrywane na 
boiskach sportowych w Bukow-
cu i Kąkolewicach Pucharowe 
Mistrzostwa Gminy w Piłce 
Nożnej o Puchar Wójta Gminy.
W mistrzostwach brało udział 7 
drużyn piłkarskich -  LZS Bu-
dzyń, LZS Bukowiec, LZS Dzie-
woklucz, LZS Kąkolewice, LZS 
Ostrówki, LZS Prosna i LZS Pod-
stolice.
20 czerwca 2014 r. na boisku 
sportowym w Bukowcu rozegra-
no eliminacje w których odpadły 
drużyny z LZS Dziewoklucz, 
LZS Ostrówki i LZS Prosna.
W dniach 13 i 20 lipca 2014 r. na 
boisku sportowym w Kąkolewi-
cach rozegrano półfinał i finał mi-
strzostw. Mecz o trzecie i czwarte 
miejsce rozegrały drużyny LZS 
Budzyń i LZS Bukowiec który 

zakończył się zwycięstwem dru-
żyny LZS Budzyń  4 : 2.   
W meczu finałowym o  pierwsze 
i drugie miejsce spotkały się dru-
żyny  LZS Podstolice i LZS Ką-
kolewice gdzie drużyna LZS Ką-
kolewice pokonała drużynę LZS 
Podstolice 1 : 0 i została mistrzem 
zdobywając jednocześnie Puchar 
Wójta a drugie miejsce przypadło 
drużynie LZS Podstolice.
Puchary zwycięskim drużynom 
wręczał Wójt Gminy Marcin So-
kołowski.
Organizatorzy serdecznie dzię-
kują wszystkim którzy zaangażo-
wali się w pomoc w przeprowa-
dzeniu Pucharowych Mistrzostw 
Gminy – 2014.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu   
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Zawody dla ludzi o żelaznej kondycji 

ENEA Poznań Triathlon 2014
ENEA Poznań Triathlon to 
zawody dla ludzi o żelaznej 
kondycji. Zmagania „ludzi z 
żelaza” odbywały się w niesa-
mowitym upale.  
Zawodnicy pokonali nie tyl-
ko własne słabości, ale również 
bardzo wysoką temperaturę. Na 
starcie długiego dystansu zjawiło 
się 1025 uczestników. Ironamani 
mieli do pokonania 1900 m w pły-
waniu, 90 km jazdy na rowerze i 
21,1 km biegu. W gronie ludzi z 
żelaza nie zabrakło budzyniani-
na Sławomira Krumplewskie-
go. Jego końcowy rezultat to: 
05:21:16  i wysokie  71 miejsce 
w kategorii wiekowej 35 - 39. W 
klasyfikacji „open” nasz repre-
zentant zajął 262 miejsce.

Liga Gminna Piłki Nożnej 2014/2015

Za nami trzecie kolejka 

Rywalizacja drużyn 6-osobowych

Walczyli o Puchar 
30 sierpnia 2014 r. na stadio-
nie sportowym w Budzyniu 
rozegrano II finałową kolej-
kę Gminnego Turnieju Piłki 
Nożnej drużyn 6 osobowych 
rocznik 1998 – 2000 o Puchar 
Przewodniczącego Gminnego 
Zrzeszenia LZS w Budzyniu. 
W turnieju brało udział 8 drużyn 
piłkarskich - 3 drużyny kobiet i 5 
drużyn mężczyzn.
I miejsce i Puchar Przewodniczą-
cego GZ LZS zdobyła drużyna  z 
LZS Bukowiec.

II miejsce drużyna LZS Dziewo-
klucz – kobiety.
III miejsce drużyna LZS Podstoli-
ce – mężczyzn.
Najlepszym strzelcem został 
Oskar Wituchowski z LZS 
Ostrówki. Drużyną fair play zo-
stała kobieca drużyna z LZS Pro-
sna.
Puchary i dyplomy pamiątkowe 
wręczali przewodniczący Gmin-
nego Zrzeszenia LZS w Budzyniu 
Roman Schlabs oraz  prezes LZS 
Dziewoklucz Janusz Polcyn.

7 września 2014 roku na bo-
isku sportowym w Kąkolewi-
cach rozegrano trzecią kolejkę 
Ligi Gminnej w Piłkę Nożną  
2014/2015. 
W lidze gra 7 drużyn piłkarskich 
reprezentujących  LSZ – Bu-
dzyń, Dziewoklucz, Kąkolewice, 
Ostrówki, Podstolice i Prosna.
Po zaciętej grze LZS Dziewo-
klucz pokonał LZS Bukowiec 4 
: 3. Mecz pomiędzy drużynami 
LZS Prosna a LZS Podstolice 
zakończył się wysokim zwycię-
stwem drużyny z Podstolic 0 : 

6. Drużyna LZS Budzyń oddała 
walkowerem swój mecz z LZS 
Kąkolewice.
Tabela po trzeciej kolejce: 
LZS Kąkolewice              9 pkt.
LZS Podstolice               5 pkt.
LZS Ostrówki              4 pkt.
LZS Dziewoklucz              3 pkt.
LZS Budzyń              3 pkt.
LZS Bukowiec              1 pkt.                
LZS Prosna              0 pkt.
Serdecznie zapraszamy na mecze 
sympatyków piłki nożnej. Ka-
lendarz meczy na stronie : www.
budzyn.pl.

Jarosławiec 2014 

XXIV Bieg Po Plaży
W upalną niedziele 6 lipca 2014 
roku młodzież z LZS reprezen-
towała Gminę Budzyń w XXIV 
Ogólnopolskim Biegu Młodzie-
ży „Powitanie Lata Jarosławiec 
2014 oraz w XXIV Międzynaro-
dowym Biegu Po Plaży. Organi-
zatorem wyjazdu było Gminne 
Zrzeszenie LZS w Budzyniu.
W Ogólnopolskim Biegu Mło-
dzieżowym z naszej gminy star-
towało 12 biegaczy w swych 
kategoriach wiekowych i zajęli 
miejsca:
500 m chłopców 
- rocznik 2005 / 2006:
Szurpit Igor                   15 miejsce
Antoniewicz Wiktor      23 miejsce
Szynkiewicz Miłosz      30 miejsce
Walaszczyk Patryk        31 miejsce
500 m dziewcząt 
- rocznik 2003 / 2004:
Szurpit Julia                 10 miejsce
Grodzka Sandra           22 miejsce
500 m chłopców 
- rocznik 2003 / 2004:
Nowacki Karol            15 miejsce
Walaszczyk Dawid      39 miejsce 
1000 m dziewcząt 
rocznik 2001 / 2002
Walaszczyk Daria          4 miejsce
Szurpit Martyna           15 miejsce
2000 m chłopcy 
- rocznik 1999 / 2000:
Szak Kamil            9 miejsce
Fryska Paweł        10 miejsce
Ogółem w Ogólnopolskim Biegu 
Młodzieży startowało 242 biega-
czy.

W Biegu Głównym – XXIV Mię-
dzynarodowym Biegu Po Plaży 
na dystansie 15 km ekipa nasza 
liczyła 10 zawodników i w kwali-
fikacji open zajęli miejsca:
Tupaj Damian          37 miejsce         
Jędrzejewski Kamil      57 miejsce          
Makowiecki Bartosz 120 miejsce         
Lisiewicz Emilian    247 miejsce 
Zimny Przemysław    473 miejsce
Odor Danuta               523 miejsce
Przywarczak Łukasz  558 miejsce         
Fryska Piotr                608 miejsce
Mrozinski Adam        715 miejsce 
Kruk Mateusz              716 miejsce 
Natomiast w swych kategoriach 
wiekowych zajęli miejsca:
K -16    Odor Danuta       2 miejsce 
M -16   Tupaj Damian    2 miejsce 
Jędrzejewski Kamil        3 miejsce 
Makowiecki Bartosz      5 miejsce
Lisiewicz Emilian          7 miejsce 
Fryska Piotr                  10 miejsce 
M -20 Zimny Przemysław 
                                     79 miejsce
Przywarczak Łukasz   89 miejsce 
Mrozinski Adam      96 miejsce 
Kruk Mateusz              97 miejsce 

Ogółem w XXIV Międzynarodo-
wym Biegu Po Plaży na dystansie  
15 km brało udział 723 biegaczy.
Uczestnicy biegów wracali zmę-
czeni ale pełni wrażeń a zdobyte 
miejsca i medale  zmobilizują ich 
do dalszych startów.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 
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Świętowaliśmy chociaż padał deszcz  

Dożynki Gminne 2014
W dniu 31 sierpnia 2014 r. w 
Budzyniu odbyły się Dożynki 
Gminno-Wiejskie. W uroczy-
stościach uczestniczyli Wójt 
Gminy Budzyń Marcin Soko-
łowski oraz Radni Rady Gmi-
ny Budzyń i Rady Powiatu, a 
także delegacje wieńcowe ze 
wszystkich sołectw naszej gmi-
ny. 
Starościną dożynek była Anna 
Tomaszewska, która prowadzi 
we wsi Dziewoklucz gospodar-
stwo o powierzchni ponad 100 
ha (specjalizuje się w uprawie 
warzyw gruntowych oraz zbóż 

Turniej  Dożynkowy
W Turnieju startowało 6 drużyn które reprezentowały Sołectwa Bu-
dzyń, Ostrówki, Podstolice, Prosnę i Wyszynki.
W konkurencji siłaczy drużyny składały się z 2 mężczyzn (do 80 kg i po-
wyżej 80 kg wagi), podnosili odważnik 17,5 kg, oraz 1 kobieta podnosząca 
odważnik 6.5 kg.
I miejsce zajęła drużyna sołectwa Ostrówki w składzie: Krystian Sass, Da-
riusz Nitka oraz  Martyna Lenartowicz - łączna ilość podniesień 81.
II miejsce zajęła drużyna sołectwa Dziewoklucz w składzie: Bartosz Ma-
kowiecki, Miroslaw  Krzykawski oraz Justyna Krzykawska - łączna ilość 
podniesień 73.
III miejsce wywalczyło sołectwo Podstolice  w składzie: Adrian Misiał Ad-
rian, Kamil Musiał  oraz Aleksandra Kin.
Indywidualnie najlepsze wyniki osiągnęli: 
- w wadze do 80 kg - Adrian Musiał, Podstolice
- w wadze pow. 80 kg – Dariusz Nitka, Ostrówki
- w kategorii kobiet najlepszy wynik osiągnęła  Danuta Odor z Prosna.
W konkurencji rodzinnej, w której startowały drużyny w składzie tata, mama 
i dziecko 14 lat lub  młodsze. Drużyny rywalizowały w rzucaniu lotką do 
tarczy, rzucaniu przedmiotami do celu oraz bieg w worku na czas. W tej ry-
walizacji najlepszymi okazały się drużyny z sołectwa Ostrówki (Zygmunt, 
Iwona i Michalina  Lenartowicz) oraz Wyszynek (Sławomir, Renata i Woj-
ciech Rezoner).  W tej konkurencji również dobrze spisywały się drużyny z 
Dziewoklucza (rodzina państwa Tomaszewskich), z Podstolic (rodzina pań-
stwa Bornikowskich) oraz rodzina państwa Janickich z Budzynia.
W konkurencji picie piwa na czas (warunkiem było ukończone 18 lat) najlep-
szym piwoszem  został Gwidon Musiał z Podstolic, II miejsce zajął Dominik 
Domeczki z Ostrówek, III miejsce zajął  Dariusz Laskowski z Prosny.

W  klasyfikacji  końcowej pierwsze 
miejsce zajęło sołectwo Ostrówki które 
w nagrodę otrzymało czek o wartości 
1500,- zł, drugie miejsce zajęło sołec-
two Podstolice które w nagrodę otrzy-
mało czek o wartości 1000,- zł, trzecie 
miejsce zajęło sołectwo Wyszynki 
które w nagrodę otrzymało czek o war-
tości  800,- zł, czwarte miejsce zajęło 
sołectwo Dziewoklucz które w nagro-
dę otrzymało czek o wartości 500,- zł, 
piąte miejsce sołectwo Budzyń, szóste 
miejsce sołectwo Prosna (dwie ostatnie 
drużyny otrzymały czeki o wartości 200 
zł).   

„Zasłużony dla Rolnictwa” 
W czasie dożynek wójt Gminy Budzyń Mar-
cin Sokołowski odznaczał wyróżnionych rol-
ników odznaką honorową Ministra Rolnictwa 
„Zasłużony dla Rolnictwa”. W tym roku od-
znakami tymi zostali uhonorowani: 
Roman Grela, który wraz z żoną Mirosławą 
prowadzi indywidualne gospodarstwo rol-
ne w Budzyniu o powierzchni ogółem 72 
ha. Specjalizuje się ono w produkcji trzody 
chlewnej. 
Marian Kręcidło, który wraz z żoną Violettą 
prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne 
we wsi Nowe Brzeźno o powierzchni ponad 
45 ha. Gospodarstwo specjalizuje się w pro-
dukcji warchlaków. 
Eugeniusz Koczorowski prowadzi w Budzy-
niu gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 
84 ha, w którym prowadzona jest produkcja 
roślinna. Oprócz pracy w gospodarstwie Eu-
geniusz Koczorowski prowadzi firmę zajmu-
jącą się doradztwem rolniczym.  

paszowych), a starosta Jacek 
Kubsik, który we wsi Sokołowo 
Budzyńskie prowadzi wraz z 
żona Krystyną gospodarstwo o 
powierzchni ponad 75 ha, spe-
cjalizujące się w produkcji trzo-
dy chlewnej, w której osiągane 
są bardzo dobre wyniki.  
Obchody Święta Plonów roz-
poczęła uroczysta Msza Św. w 
intencji rolników, która zosta-
ła odprawiona w kościele pw. 
Św. Andrzeja Boboli. Mszy Św. 

przewodniczył Proboszcz Para-
fii Budzyń ks. Marek Piosik. Po 
Mszy ulicami Budzynia przeje-
chał barwny korowód stworzony 
z maszyn i urządzeń rolniczych, 
który jet już swoistą tradycją 
podczas święta plonów. Koro-
wód udał się na stadion sporto-
wy w Budzyniu, gdzie odbyła 
się dalsza część uroczystości. 
Chór Złoty Liść wykonał uro-
czysty obrzęd dożynkowy, po 
czym Wójt Gminy Budzyń, wraz 

ze Starostą i Starościną 
dożynek oraz przedsta-
wicielami włądz samo-
rządowych podzielili 
między zgromadzonych 
chleb wypieczony z te-
gorocznych zbóż. W 
czasie dożynek wystąpił 
między innymi działają-
cy przy GOK-u zespół 
taneczny „Tolija”.   
Po turnieju wystąpiła 
gwiazda wieczoru An-
dre.


