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26 października 2014 roku na hali sportowo-widowiskowej przy Gim-
nazjum w Budzyniu rozegrano Gminne Mistrzostwa w Piłce Siatkowej 
Kobiet. Uczestniczyło 6 drużyn reprezentujących koła LZS.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z LZS Sokołowo Budzyńskie, drugie miej-
sce zajęła drużyna z LZS Prosna, trzecie miejsce drużyna z LZS Kąkolewice, 
czwarte miejsce drużyna z LZS Budzyń. Dalsze miejsca zajęły drużyny LZS 
Dziewoklucz  i LZS Podstolice.  

Piłka Siatkowa Kobiet

Gminne Mistrzostwa
Jesienne śpiewanie seniorów 

„Grzybobranie” po raz piąty 

Kapela „Kombinatorzy” na Węgrzech 

Święto winobrania

więcej na stronie 9

więcej na stronie 9

Rozpoczęli sportową rywalizację

„Żaki” na Orliku

więcej na stronie 6
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Wkrótce powstanie świetlica w Podstolicach  

Wmurowanie 
kamienia węgielnego

Nowe, ładniejsze, bezpieczniejsze

Oddanie do użytku dróg

8 października 2014 roku, w uro-
czysty sposób oddano do użytku 
dwa odcinki zmodernizowanych 
dróg powiatowych w Budzyniu. 
Inwestycje te były realizowane w ra-
mach Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych, z którego 
pochodziła część środków na te 
zadania. W uroczystości uczestni-
czyli Wójt Gminy Budzyń Marcin 
Sokołowski, Starosta Chodzieski  
Julian Hermaszczuk, wicestarosta 
Mirosław Juraszek, przewodniczą-
cy Rady Gminy Budzyń Bogdan 
Łasecki, radni Rady Gminy Budzyń 
oraz przedstawiciele wykonawców. 
Najpierw goście zgromadzili się 
przy ulicy Wągrowieckiej, gdzie 
ukończono niedawno inwestycję 
pod nazwą „Poprawa bezpieczeń-

stwo ruchu drogowego poprzez 
przebudowę ulicy Wągrowieckiej 
i remont ulic: Rynkowej i Lipowej 
biegnących w ciągu dróg powia-

towych nr 1488P i 1489P w Bu-
dzyniu”. Wartość prac przy ulicy 
Wągrowieckiej wyniosła 1 milion 
600 tysięcy złotych, wykonawcą 
tej inwestycji była firma Strabag 
Poznań. 50 procent kosztów kwa-
lifikowanych otrzymano z Urzędu 
Wojewódzkiego, środki na remont 
przeznaczyło Starostwo Powiatowe, 
partnerem projektu była także Gmi-
na Budzyń, GZWiK i firma Łubex 
Benedykt Łuszczki. Długość zmo-
dernizowanych w czasie tego zada-
nia dróg to prawie 1,4 km. Ta część 
Budzynia, do tej pory zaniedbana, 
uzyskała dzięki tej inwestycji zu-
pełnie nowe oblicze, poprawiło się 
bezpieczeństwo na drodze. Starosta 
Chodzieski w swoim wystąpieniu 
podkreślał przede wszystkim fakt, 

że inwestycja była możliwa dzięki 
współpracy wielu podmiotów. 
Tego dnia uroczyście oddano do 
użytku kolejny wyremontowany 
odcinek. Tym razem  była to inwe-
stycja Gminy Budzyń pod nazwą 
„Poprawa warunków komunikacyj-
nych i bezpieczeństwa na drogach 
gminnych w Budzyniu poprzez 
budowę, remont, ulic: Napiecka, 
Dębowej oraz przebudowę, remont 
ulic: Leśnej i Chodzieskiej” . Oprócz 
2,3 km zmodernizowanych odcin-
ków dróg powstały nowe chodniki, 
ścieżki pieszo-rowerowe, odwod-
nienie, lampy uliczne. Wartość 
całości prac to kwota 1 milion 900 
tysięcy złotych, wykonawcą tego 
zadania była firma PUW Bimex. 
Inwestycja została dofinansowana z 
budżetu Urzędu Wojewódzkiego, a 
także ze środków partnerów (Powiat 
Chodzieski, firma Format, GZWiK 
w Budzyniu). Jak w swoim wstąpie-
niu podkreślał wójt Gminy Budzyń 
Marcin Sokołowski, o tę inwestycję 
zabiegano od lat. Po przebudowie i 
ta część Budzynia uzyskała nie tylko 
nowe oblicze, ale i nowe, bezpiecz-
niejsze rozwiązania komunikacyjne.      
Wypada dodać że równolegle ukoń-
czono też przebudowę drogi gmin-
nej na Osiedle Piaski o długości 
blisko pół kilometra, której kwota 
wartości to kolejne prawie 800 ty-
sięcy złotych. 

W sołectwie Podstolice ruszyła 
budowa długo oczekiwanej świe-
tlicy wiejskiej. 
Po rozstrzygnięciu przetargu we 
wrześniu wyłoniono wykonawcę 
spośród 15 złożonych ofert. Zadanie 
realizować będzie Zakład Remonto-
wo – Budowlany Leszek Janowiak 
z Radwanek. Wartość planowanych 
prac wynosi prawie 500 tysięcy 
złotych. 30 października w sposób 
symboliczny rozpoczęto prace, 
wmurowując  kamień węgielny. Za-
kończenie inwestycji zaplanowano 
na koniec pierwszego półrocza przy-

szłego roku i na powyższe zadanie gmi-
na uzyskała dofinansowanie w kwocie 
ok. 170 tysięcy złotych ze środków Unii 
Europejskiej w ramach PROW 2007 - 
2013 w ramach działania „Odnowa i 
rozwój wsi”. Inwestycja ta jest szcze-
gólnie wyczekiwana przez społeczność 
lokalną i przyczyni się do większej inte-
gracji tej społeczności. Powyższy obiekt 
powstaje przy boisku wiejskim i obok 
funkcji świetlicowej będzie pełnił także 
funkcje części socjalnej i zaplecza spor-
towego dla osób ćwiczących na boisku.    
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Rozstrzygnięto kolejny przetarg   

Świetlica w Ostrówkach  
już w przyszłym roku 

Stacja uzdatniania wody w Dziewokluczu

Oficjalnie oddana do użytku  

Złota Odznaka za wybitne osiągniecia 

LZS w Budzyniu  odznaczone 

W ostatnim czasie rozstrzy-
gnięto także dwa kolejne prze-
targi, tym razem dotyczące 
dostawy i montażu urządzeń 
poprawiających stan bazy re-
kreacyjnej i sportowej na tere-
nie naszej gminy. 
Pierwszy z przetargów dotyczył 
budowy siłowni terenowej w 
Wyszynach, wartość zainstalo-
wanych urządzeń to kwota 71 
tysięcy złotych. Gmina uzyska-
ła na ten cel dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej w 
kwocie prawie 25 tysięcy zło-

W środę, 1 października,  od-
było się oficjalne zakończenie 
budowy stacji uzdatniania 
wody w miejscowości Dziewo-
klucz.  
Wśród zaproszonych na tę uro-
czystość gości był m.in. starosta 
Powiatu Chodzieskiego, Julian 
Hermaszczuk, proboszcz pa-
rafii Kamienica, ks. Grzegorz 
Brygman, projektanci obiektu, 
przedstawiciele firmy, która 
realizowała inwestycję, prze-
wodniczący Rady Gminy Bu-
dzyń Bogdan Łasecki, dyrektor 
Gminnego Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji Janusz Ge-
isler, radni Rady Gminy Budzyń 
oraz pracownicy Urzędu Gminy, 
a także mieszkańcy wsi wraz z 
panią sołtys. Wójt Gminy Bu-
dzyń, Marcin Sokołowski, za-
bierając głos w czasie oficjalne-
go otwarcia podkreślił, że wraz 

z ukończeniem tego zadania 
na terenie naszej gminy zakoń-
czony został wieloletni proces 
związany z kompleksowym 
zaopatrzeniem mieszkańców 
naszej gminy w wodę do picia. 
Wartość tego przedsięwzięcia to 
kwota 1.700 tysięcy, wykonaw-
cą wyłonionym w drodze była 
firma Insmont z Chodzieży, pro-
jektantem była firma Pio-Bud z 
rataj. Prace trwały od września 
ubiegłego roku. Wydajność tego 
obiektu to 350 m sześć na dobę 
i docelowo z tej hydroforni będą 
zaopatrywane także wsie Dzie-
woklucz, Brzezno i Brzekiniec. 
Warto dodać, ze na powyższe 
zadanie w roku bieżącym gmi-
na uzyskała dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej w 
ramach PROW 2007 - 2013 w 
kwocie 314 tysięcy złotych. 

Inwestycje w kulturę fizyczną 

Budowa skate parku 
i plenerowej siłowni 

Rozstrzygnięte zostało postępo-
wanie przetargowe  w sprawie 
budowy świetlicy wiejskiej we 
wsi Ostrówki. 
Spośród 10 złożonych ofert wybra-
no ofertę firmy Instalacyjno - Bu-
dowlanej „Wielądek” z Chodzie-
ży. Wartość podpisanej umowy to 

kwota 505 tysięcy złotych, termin 
zakończenia prac to pierwsze półro-
cze przyszłego roku. Te dwie inwe-
stycje są kolejnym krokiem w celu 
zapewnienie mieszkańcom sołectw 
w Gminie Budzyń odpowiednich 
warunków do prowadzenia działań 
kulturalnych i życia społecznego.

tych. Drugie z zadań dotyczy 
budowy skate parku na Osiedlu 
Zielonym w Budzyniu. Wartość 
podpisanej umowy to kwota po-
nad 86 tysięcy złotych. Na to 
zadanie Gmina uzyskała dofi-
nansowanie w kwocie 25 tysię-
cy złotych w ramach program 
PROW 2007 – 2013. Wyko-
nawcą obu zadań, wyłonionym 
w drodze przetargu, jest Biuro 
Handlowe Agnieszka Klepa-
czewska ze Swarzędza. Plano-
wany termin zakończenia inwe-
stycji to połowa listopada br.

W dniu 17 października 2014 
r. podczas odbywających się 
Ogólnopolskich Mistrzostw 
LZS w pływaniu  na pływalni 
„Delfin” w Chodzieży, Gminne 
Zrzeszenie LZS w Budzyniu 
zostało odznaczone przez Radę 
Główną Zrzeszenia LZS w 
Warszawie. 
Odznakę tę LZS w Budzyniu 
otrzymał za wieloletnią działal-
ność i wybitne osiągnięcia na 
rzecz upowszechniania kultury fi-
zycznej i turystyki w środowisku 
wiejskim – Złotą odznaką Hono-
rową Zrzeszenia Ludowe Zespoły 
Sportowe.
Odebrał je przewodniczący 
Gminnego Zrzeszenia LZS w 

Budzyniu pan Roman Schlabs i 
na jego ręce władze Krajowego 
Zrzeszenia LZS złożyły życzenia 
dla wszystkich działaczy sporto-
wych, wytrwałości, satysfakcji 
z zaangażowania w działalność, 
sukcesów sportowych oraz wszel-
kiej pomyślności w życiu osobi-
stym.
Aktywność Gminnego Zrzeszenia 
LZS w Budzyniu jest przykładem 
połączenia społecznego zaan-
gażowania lokalnych działaczy 
sportowych, co przy wsparciu 
władz samorządowych przekłada 
się na masową aktywność róż-
nych grup społecznych Gminy 
Budzyń i jest również wzorem dla 
innych samorządów.
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Spotykamy się 16 listopada przy urnach wyborczych 

Wybory samorządowe 2014   
W dniu 16 listopada 2014 roku, 
podobnie jak w całym kraju, 
także i w naszej gminie  odbędą 
się wybory wójta, wybory rad-
nych do Rady  Gminy Budzyń, 
radnych do Rady Powiatu Cho-
dzieskiego, oraz radych do Sej-
miku Województwa Wielkopol-
skiego. 

Głosować będzie można od go-
dziny 7 do 21 w 5 lokalach wy-
borczych. W zbliżających się 
wyborach lokale te mają siedzi-
bę taką samą, jak w wyborach 
poprzednich - mieszkańcy Bu-
dzynia będą głosować według 
stałego podziału na obwody gło-
sowania w dwóch lokalach, tj. w 
lokalu wyborczym usytuowanym 
w budynku Szkole Podstawowej 
oraz w Gimnazjum, mieszkańcy 
wsi przyległych do Budzynia w 
lokalu wyborczym usytuowa-
nym w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Budzyniu. Mieszkańcy 
sołectwa Sokołowo Budzyńskie 
oraz Bukowiec głosować będą 
w lokalu wyborczym usytuowa-
nym w budynku byłej szkoły w 
Sokołowie Budzyńskim. Ostatni 
lokal wyborczy usytuowany jest 
w Wiejskim Domu Kultury w 
Wyszynach, w którym głosować 
będą mieszkańcy Wyszyn i przy-
ległych wsi. 
Aby wziąć udział w wyborach 
należy być wpisanym do reje-
stru wyborców na terenie gminy. 
Osoby na stałe zameldowane na 
terenie naszej gminy są z urzędu 
wpisane do tego rejestru. Jeśli 
jednak osoba pragnąca wziąć 
udział wyborach w ostatnim 
czasie zmieniała  swoje miejsce 
pobytu, powinna  upewnić  się, 
czy jej nazwisko figuruje w tym 
rejestrze. Dokonać tego można w 
godzinach pracy Urzędu Gminy 
w pokoju nr 10. Przypominamy 
też, aby do wyborów stawić się 
z ważnym dowodem osobistym  
lub innym dokumentem ze zdję-
ciem potwierdzającym tożsa-
mość. 

W wyborach wójta głosujący 
otrzyma różową kartę z nazwi-
skiem kandydata na stanowisko  
wójta. Obok  nazwiska znajdują  
się dwie kratki oznaczone sło-

wami „tak” oraz „nie”, głosując 
za wyborem kandydata stawiamy 
znak X w kratce „tak”, głosując 
przeciwko wyborowi kandydata 
stawia się znak X w kratce ozna-
czonych  słowem „nie”. Głos bez 
skreślenia oraz zakreślenie dwóch 
kratek powoduje nieważność gło-
su. Aby zgłoszony kandydat zo-
stał wybrany na stanowisko wójta 
musi otrzymać ponad 50 procent 
ważnych oddanych głosów na 
„tak”. 

Głosując na kandydatów do  
Rady Gminy otrzymamy kartkę 
koloru białego, głosować można 
tylko na jednego kandydata  sta-
wiając znak X w kratce z lewej 
strony obok nazwiska kandydata 
na którego głosuje. Postawienie 
znaku X w więcej niż 1 kratce 
lub niepostawienie znaku w żad-
nej kratce powoduje nieważność 
głosu. Bardzo ważna informacja 
dotycząca wyboru radnych do 
Rady Gminy - ponieważ w okrę-
gu numer 8 obejmującym wieś 
Dziewoklucz, w okręgu nr 11 
obejmującym wieś Bukowiec i 
Nowa Wieś Wyszyńska, w okrę-
gu numer 12 obejmującym wieś 
Sokołowo Budzyńskie oraz Po-
pielno oraz w okręgu numer 15, 
obejmującym część wsi Wyszy-
ny od numer 43 do końca (79c) 
zgłoszono po jednym kandydacie, 
obsadzenie mandatu nastąpi bez 
przeprowadzenia głosowania , 
co wynika z przepisów obwiązu-
jącego kodeksu wyborczego. W 
takich przypadkach  wyborca nie 
otrzymuje karty. 

W wyborach do Rady Powiatu 
wyborca otrzymuje zbroszuro-
waną kartę koloru żółtego, gło-
sować można tylko na jedną listę 
kandydatów. Dlatego wyborca w 
pierwszej kolejności wybiera listę 
na którą chce głosować, a następ-
nie stawia znak X w kratce przy 
nazwisku jednego kandydata na 
którego w obrębie tej listy chce 
głosować. Przyczyną nieważno-
ści głosu jest oddanie głosu na 
więcej niż jedną listę, czyli posta-
wienie znaku X w kratkach obok 
nazwisk kandydatów umieszczo-
nych na więcej niż jednej liście, 
nieoddanie głosu na którąkolwiek 

z list, czyli niepostawienie znaku 
X w żadnej kratce oraz postawie-
nie znaku X w kratce wyłącznie 
przy nazwisku kandydata z listy, 
której rejestracja została unieważ-
nione.

W głosowaniu na radnych do 
Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego głosujący otrzyma 
zbroszurowaną kartę koloru nie-
bieskiego. Głosować można na 
jedna listę kandydatów, dlatego 
wyborca w pierwszej kolejności 
wybiera listę na która zamierza 
głosować, a następnie stawia znak 
X w kratce przy nazwisku jedne-
go kandydata na którego w obrę-
bie  listy chce głosować, przez co 
wskazuje się jego pierwszeństwo 
do uzyskania mandatu. 
Przyczyną nieważności głosu jest 
oddanie głosu na więcej niż jedną 
listę, czyli postawienie znaku X w 
kratkach obok nazwisk kandyda-
tów umieszczonych na więcej niż 
jednej liście, nieoddanie głosu na 
którąkolwiek z list, czyli niepo-
stawienie znaku X w żadnej krat-
ce oraz postawienie znaku X w 
kratce wyłącznie przy nazwisku 
kandydata z listy, której rejestra-
cja została unieważnione.

*   *   *  
Informujemy że do Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego 
z terenu naszej gminy kandydu-
ją: Mieczysław Góra zamieszkały 
w Sokołowie Budzyńskim z listy 
numer 6, Waldemar Krzykawski 
zamieszkały w Dziewokluczu z 
listy numer 7, Krzysztof Dąbrow-
ski zamieszkały w Ostrówkach z 
listy numer 8. 

*   *   * 
Informujemy, że kandydatami 
na radnych do Rady Powiatu 
Chodzieskiego na terenie naszej 
gminy są:
Lista nr 3 – KW Prawo i Spra-
wiedliwość 
1. Marcinkowska Joanna, lat 29, 
zam. Budzyń 
2. Niedbalska Dominika Maria, 
lat 30, zam. Budzyń
3. Borowiak Jakub Paweł, lat 24, 
zam. Rataje
Lista nr 4 – KW Platforma 
Obywatelska RP

1. Struzik Honorata Anna, lat 32, 
zam. Wyszyny 
2. Sell Paweł, lat 30, zam. Budzyń
3. Twardowska Karina Anna, lat 
24, zam. Budzyń
4. Szejner Michał Dominik, lat 
33, zam. Budzyń
5. Leśko Anna, lat 55, zam. Bu-
dzyń
6. Ograbek Łukasz Paweł, lat 32, 
zam. Podstolice
Lista nr 15 – KWW Lokalna 
Inicjatywa Dla Chodzieży
1. Walczak Janusz, lat 44, zam. 
Budzyń 
2. Adamczak Justyna, lat 45, zam. 
Budzyń
3. Marcinkowski Janusz Bogdan, 
lat 60, zam. Budzyń
Lista nr 16 – KWW Nowy Po-
wiat 
1. Ksycka Barbara, lat 55, zam. 
Budzyń 
2. Chroł Mariusz, lat 36, zam. Bu-
dzyń
3. Sierakowska Maria Kazimiera, 
lat 57, zam. Podstolice
4. Grabis Elżbieta, lat 39, zam. 
Prosna
5. Adamski Wojciech Jerzy, lat 
47, zam. Budzyń
6. Schlabs Roman, lat 67, zam. 
Budzyń 
Lista nr 17 – KWW Forum Sa-
morządowo – Ludowe
1. Jankowski Piotr, lat 46, zam. 
Budzyń 
2. Buszkiewicz Kinga Danuta, lat 
53, zam. Budzyń
3. Koczorowski Eugeniusz, lat 
40, zam. Budzyń
4. Gawrych Grażyna Jadwiga, lat 
51, zam. Budzyń
5. Przybyszewska Grażyna Anna, 
lat 53, zam. Budzyń
6. Szafranek Paweł Cezary, lat 42, 
zam. Prosna 

*   *   * 
Informujemy, że kandydatami 
na radnych do Rady Gminy Bu-
dzyń są:
Okręg Nr 1 
1. Napierała Emilia, lat 41, zam. 
Budzyń
zgłoszona przez KWW Pawła 
Brychczyńskiego - lista nr 20
2. Binert Sławomir, lat 40, zam. 
Budzyń
zgłoszony przez KWW Forum 
Samorządowo Ludowe - lista nr 
21
Okręg Nr 2 
1. Brychczyński Paweł, lat 40, 
zam. Budzyń
zgłoszony przez KWW Pawła 
Brychczyńskiego - lista nr 20
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Sukces gimnazjalistów w tenisie stołowym 

Mamy mistrza powiatu!
2. Dajczak Jarosław Tomasz, lat 
35, zam. Budzyń
zgłoszony przez KWW Forum 
Samorządowo Ludowe - lista nr 
21
Okręg Nr 3 
1. Mikołajewicz Marek, lat 49, 
zam. Budzyń
zgłoszony przez KWW Pawła 
Brychczyńskiego - lista nr 20
2. Ajchsztet Mariusz Tomasz, lat 
50, zam. Budzyń
zgłoszony przez KWW Forum 
Samorządowo Ludowe - lista nr 
21
Okręg Nr 4 
1. Kukliński Bartosz Piotr, lat 25, 
zam. Budzyń
zgłoszony przez KWW Grzego-
rza Łabója - lista nr 19
2. Kasperczak Józef, lat 65, zam. 
Budzyń
zgłoszony przez KWW Forum 
Samorządowo Ludowe - lista nr 
21
Okręg Nr 5 
1. Kopidura Anita Anna, lat 37, 
zam. Budzyń
zgłoszona przez KWW Pawła 
Brychczyńskiego - lista nr 20
2. Nowicki Zenon, lat 68, zam. 
Budzyń
zgłoszony przez KWW Forum 
Samorządowo Ludowe - lista nr 
21
Okręg Nr 6 
1. Czerwoniec Andrzej, lat 39, 
zam. Budzyń
zgłoszona przez KWW Pawła 
Brychczyńskiego - lista nr 20
2. Małofiej Stanisław Aleksander, 
lat 63, zam. Budzyń
zgłoszony przez KWW Forum 
Samorządowo Ludowe - lista nr 
21
Okręg Nr 7 
1. Walerowska Iwona, lat 47, 
zam. Budzyń
zgłoszona przez KWW Pawła 
Brychczyńskiego - lista nr 20
2. Bedyński Marian, lat 64, zam. 
Budzyń
zgłoszony przez KWW Forum 
Samorządowo Ludowe - lista nr 
21
Okręg Nr 8 
1.  Cembrowicz Kazimierz, lat 62, 
zam. Dziewoklucz
zgłoszony przez KWW Forum 
Samorządowo Ludowe - lista nr 
21
Okręg Nr 9 
1. Depta Józef Paweł, lat 51, zam. 
Nowe Brzeźno
zgłoszony przez KWW Forum 
Samorządowo Ludowe - lista nr 
21

2. Wróblewska Joanna Maria, lat 
43, zam. Brzekiniec
zgłoszona przez KWW Joanny 
Wróblewskiej - lista nr 22
Okręg Nr 10 
1. Ograbek Krystian Kamil, lat 
31, zam. Podstolice
zgłoszony przez KWW Pawła 
Brychczyńskiego - lista nr 20
2. Dumke Zbigniew Stanisław, lat 
55, zam. Podstolice
zgłoszony przez KWW Forum 
Samorządowo Ludowe - lista nr 
21
Okręg Nr 11 
1. Pasch Wacław Maksymilian, 
lat 62, zam. Bukowiec
zgłoszony przez KWW Forum 
Samorządowo Ludowe - lista nr 
21
Okręg Nr 12 
1. Jenczyk Izabela Anna, lat 34, 
zam. Sokołowo Budzyńskie
zgłoszona przez KWW Forum 
Samorządowo Ludowe - lista nr 
21
Okręg Nr 13 
1. Orchowicz Hieronim, lat 53, 
zam. Prosna
zgłoszony przez KWW Grzego-
rza Łabója - lista nr 19
2. Ksycki Robert Jan, lat 31, zam. 
Prosna
zgłoszony przez KWW Pawła 
Brychczyńskiego - lista nr 20
3. Szejner Wojciech Józef, lat 58, 
zam. Prosna
zgłoszony przez KWW Forum 
Samorządowo Ludowe - lista nr 
21
Okręg Nr 14 
1. Łabój Grzegorz Franciszek, lat 
62, zam. Niewiemko
zgłoszony przez KWW Grzego-
rza Łabója - lista nr 19
2. Grochowalski Tadeusz Stani-
sław, lat 74, zam. Wyszyny
zgłoszony przez KWW Forum 
Samorządowo Ludowe - lista nr 
21
Okręg Nr 15 
1. Kin Krzysztof Piotr, lat 40, 
zam. Wyszyny
zgłoszony przez KWW Forum 
Samorządowo Ludowe - lista nr 
21

*   *  * 

Informujemy, że Gminna Ko-
misja Wyborcza zarejestrowała 
jedynego kandydata na stano-
wisko wójta Gminy Budzyń. 
Jest nim Sokołowski Marcin, 
zgłoszony przez KWW Forum 
Samorządowo – Ludowe. 

25 października 2014 r. w Szamo-
cinie odbyły się Powiatowe Mi-
strzostwa w Drużynowym Tenisie 
Stołowym Dziewcząt i Chłopców. 
W zawodach wzięły udział Gimna-
zja z Szamocina, Chodzieży, Lipiej 
Góry i Budzynia. Po zaciętej walce 
w kategorii dziewcząt Gimnazjum 
z Budzynia zdo-
było III m-ce, 
natomiast w 
kategorii chłop-
ców nasza dru-
żyna wywalczy-
ła I m-ce i tym 
samym zdobyła  
Mis t r zos two 
Powiatu. Chłop-
cy będą repre-
zentować nasz 
powiat na zawo-

dach rejonu pilskiego. Budzyńskie 
Gimnazjum reprezentowali: Emilia 
Niemiro, Angelika Ludowicz, Eryk 
Rozpłochowski, Michał Nowak, 
opiekun Małgorzata Polak. Serdecz-
nie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów sportowych!  

Zajęcia integracyjne w Stanicy Agroturystycznej

„Przyjaźń i wiedza”
„Przyjaźń i wiedza” to głów-
ne motto zajęć integracyjnych 
przeprowadzonych 19 września 
w Stanicy Agroturystycznej w 
Kamienicy dla uczniów klasy 
Ia Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu pod 
opieką ich wychowawcy pani 
Hanny Danielewicz. 
Liczne gry towarzyskie, ognisko 
i słodki poczęstunek to nie jedyne 
atrakcje jakie czekały na uczestni-
ków spotkania. Uczniowie wzięli 
również udział w zajęciach proeko-
logicznych na terenie Gminnego 
Ośrodka Wodociągów i Kanalizacji 
w Budzyniu, które zakończyły się 
konkursem wiedzy ekologicznej. 
Młodzież wykazała się dużą wiedzą 
na temat otaczającego nas środowi-

ska i jego ochrony. Podsumowując, 
wyjazd spełnił swój cel zarówno w 
zakresie integracji jak i edukacji. 
Bezapelacyjnie był to dzień pełen 
pozytywnych doświadczeń dlatego 
szczególne podziękowania za orga-
nizację całego wyjazdu kierujemy 
w stronę dyrektor Gimnazjum Kin-
gi Buszkiewicz, wychowawczyni 
Hanny Danielewicz za współor-
ganizację i opiekę, opiekuna Sta-
nicy Kazimierza Cembrowicza za 
udostępnienie ośrodka, kierownika 
Gminnego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji Janusza Geislera za 
zapoznaniez funkcjonowaniem jed-
nostki wodno - kanalizacyjnej Gmi-
ny Budzyń oraz wszystkich mam za 
wsparcie i współpracę. 
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W tym roku zgłosiliśmy do 
rozgrywek Wojewódzkiej Ligi 
Piłki Ręcznej Kobiet dwie dru-
żyny: Młodziczki (I i II klasa 
Gimnazjum) oraz Juniorki 
Młodsze (III klasa Gimnazjum 
oraz I klasa Ponadgimnazjal-
na). Sezon ligowy 2014/2015 
rozpoczęliśmy już 25.08.2014r. 
obozem sportowym w Kamie-
nicy. Dziewczęta musiały kon-
dycyjnie przygotować się do 
czekającego je ciężkiego sezonu 
ligowego. 
Pierwszym testem dla naszych 
młodziczek (I i II klasa Gim-
nazjum) był trzydniowy Ogól-
nopolski Turniej Piłki Ręcznej, 
na który drużyna pojechała do 
Gniezna. Od 12 do 14 września 
dziewczęta mierzyły się z czo-
łówką naszego kraju. Turniej 
okazał się dla naszego zespołu 
zbyt wymagający, udało się nam 

zremisować tylko jedno spotka-
nie z drużyną MOS Gniezno. 
Reszta przeciwników nie dała 
nam większych szans. Pomimo 
tego nasz zespół zgrał się i wy-
niósł cenną lekcję z tego turnieju. 
Szkoda, że dwie dziewczyny nie 
wytrzymały tego tempa i ode-
szły z drużyny. Wyróżniającą się 
zawodniczką w drużynie UKS 
została wybrana Paulina Ksycka 
(uczennica naszego Gimnazjum).
Drużyna juniorek natomiast 
rozpoczęła swoją grę w Towa-
rzyskim Turnieju im. Zdzisła-
wa Stefańskiego, który odbył 
się 20.09.2014r. w Chodzieży. 
Bardziej doświadczone rywalki 
pokazały naszym dziewczętom 
ile jeszcze pracy przed nimi, by 
uzyskać pożądany poziom spor-
towy. W tym turnieju najlepszą 
zawodniczką naszego zespołu 
została Aleksandra Krajew-

Piłka ręczna w Budzyniu 

UKS „Olimpijczyk” wraca do gry

ska. Natomiast w kolejną sobotę 
(27.09.2014r.) nasze dziewczęta 
zmierzyły się z drużyną „Ręcz-
niak” Piła, z którą rozegrały mecz 
towarzyski w hali sportowej na-
szego Gimnazjum. Spotkanie 
zakończyło się wynikiem 27:21 
dla naszego zespołu, a najsku-
teczniejszą zawodniczką meczu 
została Julia Grill (9 bramek).

Dziewczęta z UKS „Olimpij-
czyk” ciężko trenują trzy razy 
w tygodniu, jednak liczą na do-
ping kibiców w rywalizacji z 
bardziej doświadczonymi ze-
społami z całej Wielkopolski.  
Pomóżcie nam stworzyć fajne wi-
dowisko sportowe.

 Zapraszamy!!!
UKS „Olimpijczyk”

Etap powiatowy

VII Olimpiada Ekologiczna

7 października  w MDK w  Cho-
dzieży odbył sie etap powia-
towy VII  Olimpiady  Ekolo-
gicznej  Subregionu Północnej 
Wielkopolski zorganizowanej 
przez  Wydział Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Leśnictwa ze 
Starostwa Powiatowego w Cho-
dzieży. 
Uczniowie mieli za zadanie rozwią-
zać test dotyczący ekologii i ochro-
ny przyrody. W konkursie wzięli 
udział uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 i nr 3 z Chodzieży, SP 
Stróżewo, SP Szamocin, SP Lipia 
Góra i SP Budzyń. Wśród laureatów 
znalazła się uczennica z naszej szko-

ły, Emilia Staszewska z klasy Va, 
która zajęła III miejsce. Wyróżnio-
no jeszcze pięcioro uczniów, wśród 
których także jest uczeń SP Budzyń, 
Karol Nowacki z kl. Vb. Zgodnie 
z regulaminem do kolejnego etapu 
kwalifikują się uczniowie, którzy 
zdobyli tytuł laureata i wyróżnienie. 
Na szczeblu już ponadpowiatowym 
, który odbędzie się w Pile, zmierzą 
się najlepsi uczniowie z pięciu po-
wiatów.  
Naszą szkołę także godnie reprezen-
towali: Martyna Szurpit z klasy VIa i 
Maciej Westphal z klasy VIb, którzy 
znaleźli tuż za wyróżnionymi. 

Na „Orliku” w Budzyniu pod 
opieką animatora sportu Mariu-
sza Ajchszteta chłopcy rozpoczęli 
rozgrywki w sezonie jesień 2014 
w kategorii „Żak” rocznik 2006 i 
młodsi. 
Skład drużyny od lewej z góry: 
Damian Rewers, Borys Bobowicz, 
Filip Dzik, Mikołaj Cabel, Kacper 
Matlak, Szymon Łuszczki, Igor 
Barczak, Marcel Szymkowiak, Piotr 
Melon, Dawid Janiszewski, Miko-
łaj Kowal, Milan Sell, Mikołaj Pol, 
Eryk Walerowski (bramkarz), Kac-
per Cabel, Nikodem Kossakowski, 

Adrian Janiszewski, Alan Wota. 
Chłopcy trenują dwa razy w tygo-
dniu na Orliku w Budzyniu, bardzo 
chętnie biorą udział w treningach i 
rozgrywkach mistrzowskich. Chłop-
cy zajęli II miejsce w rozgrywkach 
organizowanych przez OZPN 
Piła. Serdeczne podziękowania 
dla wszystkich sponsorów, którzy 
wsparli tych młodych piłkarzy. 
Trzymamy kciuki za młodych pił-
karzy !!! 
 Ze sportowym pozdrowieniem 

Animator Sportu 
Mariusz Ajchsztet 

Rozpoczęli sportową rywalizację

„Żaki” na Orliku
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Święto Edukacji Narodowej

Co roku 14 października w 
całej Polsce obchodzony jest 
Dzień Edukacji Narodowej. 
Również w Szkole Podsta-
wowej im. T. Kotarbińskie-
go w Budzyniu odpowiednio 
uczczono to wydarzenie.
We wtorek już od samego rana 
uczniowie składali życzenia 
swym nauczycielom, wręczali 
kwiaty i laurki. Jednak najważ-
niejszym momentem tego dnia 
była akademia przygotowa-
na przez uczniów klas IV, V i 
VI pod kierunkiem polonistek 
Dominiki Disterheft, Grażyny 
Dudziak i Ilony John. Było i 
poważnie, i wesoło, bo tak też 
wygląda szkolna codzienność. 
Wiersze i życzenia wzbogacone 
zostały o humorystyczne scenki 
parodiujące szkolną rzeczywi-
stość. O oprawę muzyczną oraz 
dekoracje zadbała nauczycielka 
muzyki  i plastyki Justyna Bar-
czak. Osobne podziękowania 
należą się również pani Annie 
Zaranek, która wraz z zespołem 

Tolija składającym się głównie 
z uczniów budzyńskiej podsta-
wówki przypomniała starszym 
i młodszym pokoleniom czar 
ludowych pieśni i tańców. Stąd 
też na scenie zawirowały trady-
cyjne,  kolorowe stroje, zastuka-
ły obcasy tancerek, wśród któ-
rych znalazł się nawet lajkonik 
rodem z Krakowa. Wszystko to 
odbywało się przy dźwiękach 
akordeonu.
Uroczystość uświetnili swoją 
obecnością zaproszeni goście, 
m.in. ksiądz profesor Jan Kan-
ty Pytel, przewodniczący Rady 
Gminy Budzyń, Bogdan Łasec-
ki, proboszcz parafii ks. Marek 
Piosik, a także byli nauczyciele 
i pracownicy szkoły, dla których 
dzień taki jak ten jest okazją, 
by powrócić wspomnieniami do 
lat spędzonych w naszej szko-
le. Po zakończeniu części arty-
stycznej pan dyrektor Stanisław 
Krumplewski złożył wszystkim 
życzenia oraz zaprosił na poczę-
stunek do szkolnej świetlicy. 

Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Jak żyli nasi przodkowie
26 września uczniowie klasy 
III a i b, wraz z wychowawca-
mi p. D. Banach i W. Stefań-
ską udali się na „wyprawę” do 
Osieka nad Notecią.
Celem młodych odkrywców  
było zdobycie wiedzy o życiu na 
wsi  sprzed ok. dwustu lat.
W Muzeum Kultury Ludowej 
zwiedzili obiekty architekto-
niczne z regionu Krajny, Pałuk 

i Puszczy Noteckiej.  Chłopcom 
spodobała się szczególnie daw-
na remiza strażacka, a dziew-
czętom dawna szkoła.  Wszyscy 
wzięli udział w przygotowaniu 
masła w kierzynce (maślnicy) , 
które wspaniale smakowało ze 
świeżym chlebem i kawą zbo-
żową. Ta podróż w czasie była 
ciekawa i pouczająca.                                                

Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Jesteśmy już uczniami
Jak co roku 3 październi-
ka w Święto Patrona Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza 
Kotarbińskiego w Budzyniu 
wszystkie dzieci klas pierw-
szych stały się „prawdziwymi 
uczniami”. 
96. uczniów  przystąpiło w 
tym dniu do pasowania. Aktu 
tego dokonał dyrektor szkoły 
Pan Stanisław Krumplewski. 
W uroczystości tej brali udział 
także rodzice uczniów, zapro-
szeni goście, nauczyciele.
Po dokonaniu aktu pasowania 
wszyscy uczniowie klas pierw-
szych wpisali się do Kroniki 
przysłowiowym stempelkiem 
swojego paluszka. Następnie 
zaprezentowały program ar-
tystyczny, który przygotowali 
wspólnie ze swoimi wycho-
wawczyniami: panią Danutą 
Bentkowską, Barbarą Steg-
mann–Michalską,  Elżbietą 
Rusiecką i Joanną Wróblew-

ską.  Zaproszeni goście złożyli 
uczniom życzenia, a dyrektor 
Oddziału Banku Spółdzielcze-
go w Budzyniu pani Barba-
ra Ksycka wręczyła dzieciom 
książeczki SKO.
Uczniowie z wielką radością 
i zaangażowaniem czekali na 
to święto. Było ono dla nich 
bardzo ważne, ponieważ od 
momentu pasowania na ucznia 
stali się prawowitymi członka-
mi braci uczniowskiej Szkoły 
Podstawowej w Budzyniu.
Po oficjalnej uroczystości 
pierwszaki i ich rodzice spędzi-
li miłe chwile z wychowawca-
mi w swoich salach lekcyjnych. 
Rodzice przygotowali poczę-
stunek oraz kawę, to wielo-
letnia tradycja w Budzyńskiej 
Podstawówce. W ten sposób 
rodzice integrują się i włączają 
w pracę szkoły.

Szkolniak 



8

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Podsumowanie akcji 
„Sprzątanie świata”  

Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Pamięć o tych, którzy odeszli 
Święto Zmarłych to czas, kiedy    każdy z nas stanie przy grobach bliskich, by po-
modlić się, zapalić znicz i wspomnieć tych, których nie ma już wśród nas. 
W Szkole Podstawowej w Budzyniu tradycją jest również wspominanie o tej porze daw-
nych nauczycieli i sprzątanie ich grobów. Tak też stało się w tym roku. Uczniowie klas 
szóstych odwiedzili groby p. Feliksa Drzewieckiego, p. Romana Hypszera, p. Jadwigi 
Wekwert, a w tym roku także p. Władysława Remera, dawnego kierownika szkoły w 
Sokołowie Budzyńskim. Oprócz prac porządkowych był też czas zadumy nad mogiłami, 
czego symbolem są świeczki pozostawione na mogiłach.  Jest to wyraz naszej pamięci i 
szacunku wobec tych, którzy odeszli.

Tym razem nie w trzeci week-
end września, ale już w kwiet-
niu ruszyła największa w Pol-
sce akcja ekologiczna, której 
kulminacja nastąpiła jesie-
nią. Centralne wydarzenia fi-
nału kampanii zaplanowano na  
20 i 21 września w Węgorzewie 
i w Warszawie.
„Turysto! Szanuj Środowi-
sko!”. Pod takim hasłem za-
planowano  tegoroczną  akcję 
Sprzątania świata – Polska. Or-
ganizatorzy  zachęcali  do reflek-
sji nad wpływem człowieka na 
środowisko w czasie wypoczyn-
ku, na urlopie, w czasie pobytu 
na łonie przyrody. W jaki sposób 

oddziałujemy na przyrodę pod-
czas wędrówki górskim szla-
kiem, podczas spaceru po lesie 
czy rejsu żaglówką po jeziorze? 
Co każdy z nas może zrobić, 
żeby zmniejszyć swój negatyw-
ny wpływ na środowisko? Jak 
możemy ograniczyć tworzenie 
odpadów? Dlaczego warto pro-
wadzić ich selektywną zbiórką? 
Czyli promujemy „nieśmiece-
nie”, odkrywanie lasów i odpo-
wiedzialną turystykę!
20 września uczniowie klas 
czwartych Szkoły Podstawowej 
w Budzyniu  wzięli udział  w 
sprzątaniu terenów leśnych wo-
kół Okręglika  i Olszynek  oraz  

Dzień Edukacji Narodowej i pasowanie pierwszoklasistów

Szkoła Podstawowa w Wyszynach
14 października 2014 r. uczciliśmy 
w naszej szkole Dzień Edukacji 
Narodowej. Obchody tego święta 
zostały połączone z uroczystym 
pasowaniem pierwszoklasistów 
na uczniów. 
Podczas akademii 33 uczniów klas I 
w obecności rodziców, nauczycieli i 
starszych kolegów „zdało egzamin” 
i zostało oficjalnie włączonych do 
społeczności uczniowskiej Szkoły 
Podstawowej w Wyszynach. Dzieci 
przygotowane przez wychowaw-
ców – panie Magdalenę Geisler 
i Jolantę Musiał, zaprezentowały 
program artystyczny, w którym uka-
zały swoje umiejętności wokalne i 
recytatorskie. Wspaniałym wystę-

pem pierwszoklasiści udowodnili, 
że są gotowi do sumiennej pracy w 
szkole. Uroczystość swą obecnością 
uświetnili: pan Marcin Sokołowski 
- Wójt Gminy Budzyń, przedsta-
wiciele samorządu lokalnego oraz 
instytucji działających na terenie 
gminy, przedstawiciele Rady Ro-
dziców, którzy na ręce pani dyrektor 
Donaty Kędzierskiej składali po-
dziękowania i życzenia dla wszyst-
kich pracowników szkoły. Również 
uczniowie starszych klas skierowali 
wiele ciepłych i miłych słów w kie-
runku nauczycieli i podkreślili swoją 
wdzięczność za trud pracy nauczy-
ciela, poświęcenie i troskę o dobro 
wychowanków.

wokół stadionu. Do akcji w te-
renie włączyli się nauczyciele: 
Grażyna Dudziak, Anna Nadol-
na, Magdalena Łech, Elżbieta 
Kalkowska i Janusz Szozda. 
Uczniowie biorą  udział w Akcji 
Sprzątania Świata od 1995 roku.  
Akcja odbywa się zawsze przy 
współpracy z Urzędem Gminy 

w Budzyniu. Dzieci mają zapew-
nione worki i rękawiczki oraz 
transport zebranych śmieci. Poza 
działaniami w terenie uczniowie  
klas czwartych wzięli udział w 
konkursie plastycznym związa-
nym z hasłem przewodnim Ak-
cji. Przeprowadzono także poga-
danki w klasach. 
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Jesienne śpiewanie seniorów 

„Grzybobranie” po raz piąty 
To już stało się tradycją, że jesienią 
w Budzyniu odbywa się spotkanie 
osób, które wkroczyły w jesień ży-
cia na wspólnym śpiewaniu. 
Przegląd miał miejsce 11 paździer-
nika 2014 roku w Gminnym Ośrod-
ku Kultury. Organizatorem imprezy 
był Gminny Ośrodek Kultury i ze-
spół śpiewaczy „Złoty liść”. Spo-
tkanie miało charakter towarzyski, 
było także próbą dalszej integracji 
środowisk seniorskich. 
W „Grzybobraniu” udział wzięły 

zespoły: „Złoty Liść” z Budzynia,  
„Goślińskie Habry” z Murowanej 
Gośliny,  „Borówczanki” z Lubasza, 
„Jaśki Ostrorógskie” z Ostroroga, 
„Złotowianki” ze Złotowa, „Cho-
janki” z Chojna,  „Ave” z Kicina, 
„Sonata” z Kaczor, „Janboys” z 
Chodzieży, kapela „Kombinatorzy” 
z Budzynia.  
Galę rozpoczęli gospodarze, czyli 
zespół „Złoty liść” pod batutą Jana 
Margowskiego. Potem wystąpiły 
poszczególne zespoły.  

W świecie literatury jest wiele 
prestiżowych nagród oraz kon-
kursów. Jednym z najważniej-
szych dla bibliotek jest z pew-
nością, ogłaszany każdego roku 
Ranking Bibliotek. 
Twórcą i pomysłodawcą  jest 
Instytut Książki i gazeta „Rzecz-
pospolita”, które nagradzają sa-
morządy najbardziej zaangażo-
wane w kulturalny rozwój swojej 
gminy, oraz biblioteki najlepiej 
rozwijające się. Ranking jest bar-
dzo dokładny i bada szereg in-
formacji dotyczących bibliotek, 
za pomocą 
ankiet. Przy-
jęta metoda 
oceny biblio-
tek premiuje 
działania na 
rzecz jakości 
i komfortu 
obsługi czy-
telników, po-
ziom czytel-
nictwa, liczbę 
kupowanych 
nowości i wy-

Biblioteka Publiczna w Budzyniu

Wysoko w rankingu
datki samorządu na utrzymanie 
placówki.
Budzyńska  Biblioteka Publiczna 
w tym roku zajęła wysokie 159 
miejsce w kraju. Jest to nieby-
wały sukces. Tak wysoka lokata 
świadczy tylko o dobrym kie-
runku, jaki obrała Budzyńska 
Biblioteka. Doceniono nowocze-
sność, modernizację, a przede 
wszystkim  wysoką pozycję Bi-
blioteki na mapie edukacyjnej 
gminy.
(na zdjęciu poniżej - kącik dzie-
cięcy Biblioteki)

Kapela „Kombinatorzy” na Węgrzech 

Święto winobrania
Tokaj to malowniczo położone, u 
stóp wulkanicznej góry, miastecz-
ko na Węgrzech. Swoją sławę za-
wdzięcza winiarzom, którzy przy-
byli tu w XIII wieku i rozpoczęli 
swoją pracę, Nie ma dzisiaj chyba  
pasjonata wina, który nie znałby 
marki Tokaj.
Z okazji zakończonych prac w paź-
dzierniku odbywa się  tam Tokajskie 
Święto Winobrania. Budzyńska ka-
pela „Kombinatorzy” już od dawna 
marzyła o wzięciu udziału w tym 
wesołym i barwnym świętowaniu 
winnych plonów. Nie ma przecież 
góry, której nie da się zdobyć!  Przy 
wspólnym wysiłku Darka Adam-
czyka i Krysi Świniarskiej wyjazd 
doszedł do skutku.
Na tym regionalnym święcie w za-
sadzie nie pojawiają się Polacy. Ja-
kież było zaskoczenie mieszkańców, 
gdy jednym z punktów programu 
okazały sie występy naszej budzyń-
skiej kapeli! Nasi muzycy nie tracąc 
czasu już pierwszego dnia zagrali w 

tokajskiej restauracji na Śródmieściu 
dla lokalnej społeczności. Przyję-
to ich bardzo ciepło z owacjami na 
stojąco.
Kolejny dzień przyniósł jeszcze 
więcej wrażeń. „Kombinatorzy” 
zaprezentowali się na festiwalowej 
scenie ze swoim repertuarem. Od-
wdzięczyli się gospodarzom spe-
cjalną kompozycją, której autorem 
jest Dariusz Adamczyk. Piosenka 
„Tokaj” bardzo spodobała się słu-
chaczom. Swój recital miał również 
budzyński wokalista, a jednocześnie 
jeden z muzyków kapeli – Jakub 
Herfort. Całość zwieńczył przejazd 
powozami po Tokaju, w tradycyj-
nym, wieczornym korowodzie Ba-
chusa. 
Na zakończenie pobytu  kapela za-
grała jeszcze na uroczystej Mszy 
św. W Kościele, a Jakub Herfort 
zachwycił wszystkich pięknym wy-
konaniem „Ave Maria”. 
Honorata Struzik – instruktor 
GOK Budzyń

Pewnego jesiennego dnia odwie-
dziły przedszkolaków przy ulicy 
Przemysłowej dzieci z I klasy 
Szkoły Podstawowej ze swoją 
wychowawczynią Panią Danutą 
Bentkowską. 
Dzieci wspólnie się bawiły, przy-
pominały sobie okres spędzony w 
przedszkolu, dzieliły się wrażenia-
mi z pobytu w szkole. Przedszko-
lacy z grupy „Muchomorki” przed-
stawiły swoje ulubione zabawy 
ruchowe, a pierwszoklasiści zapre-
zentowali się wierszem i piosenką. 
Były również życzenia z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Ucznio-
wie przynieśli własnoręcznie robio-
ne laurki. 
W październiku w naszym przed-
szkolu odbywa się uroczyste pa-
sowanie dzieci na prawdziwych 
przedszkolaków w grupach, w 
których wszystkie maluchy dopiero 
rozpoczęły edukację przedszkolną. 
Najpierw dzieci prezentują swoje 
umiejętności zdobyte w przedszko-
lu do tej pory na forum zaproszo-

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu 

Odwiedziny pierwszaków  
nych gości. Następnie pani dyrek-
tor, dotykając ramienia każdego 
malucha ogromnym ołówkiem, 
zaprasza dzieci w świat zabawy i 
rozwoju poprzez zabawę. W tym 
ważnym dniu dzieci otrzymują 
pamiątkowe dyplomy, medale. Ser-
decznie witamy w naszej rodzinie 
przedszkolnej dzieci z grupy: Mi-
siaków, Krasnali, Muchomorków i 
Muminków.
17 października kolorem czerwo-
nym rozpoczęliśmy obchodzić 
„Święto kolorów”. Każdy przy-
szedł do przedszkola w tym dniu 
ubrany na czerwono. Panie przygo-
towały dekoracje oraz wiele zabaw 
integracyjnych i ruchowych oraz 
tańców, a dania w tym dniu były 
przygotowane z czerwonych pro-
duktów. Dzieci wykonywały prace 
plastyczne z użyciem koloru czer-
wonego i już czekają na obchody 
kolejnego dnia „Święta kolorów”. 
A o tym, jaki kolor będzie miał 
swoją uroczystość jako następny, 
dowiecie się w listopadzie. 
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Niepubliczne Przedszkole w Budzyniu 

„Mały Odkrywca” już działa

W dniu 12 października 2014 r. 
na boisku sportowym w Ostrów-
kach rozegraną ostatnią VII ko-
lejkę jesiennej rundy  Ligi Gmin-
nej w Piłkę Nożną 2014/2015, 
której organizatorem jest Gmin-
ne Zrzeszenie LZS w Budzyniu.
Wyniki - drużyna LZS Bukowiec 
pokonała drużynę LZS Budzyń  
2 : 0  . W wyrównanej grze dru-
żyna LZS Podstolice pokonała 
drużynę LZS Dziewoklucz   1 : 0. 
Zacięty mecz rozegrały drużyny 
LZS Ostrówki i LZS Kąkolewice. 
lepszą okazała się drużyna LZS 
Ostrówki  która wygrała  4 : 1.

Tabela po VII kolejce:        
LZS Podstolice         14       20 – 3
LZS Ostrówki          14      20 – 4
LZS Kąkolewice       12     14 – 14
LZS Dziewoklucz       9     18 – 15
LZS Bukowiec           8     13 –  9
LZS Budzyń                  3       6 – 13
LZS Prosna                    0       2 – 35
Od 9 listopada drużyny te grać 
będą w Lidze Gminnej Halowej 
Piłki Nożnej do której zgłosiło 
się 12 drużyn reprezentujących 
koła LZS, zakłady pracy i sołec-
twa. 

Rada Gminna LZS 
w Budzyniu 

Liga Gminna Piłki Nożnej 2014/2015

Ostatnia kolejka
Ostatnie Grand Prix i międzyzakładowa rywalizacja

Z życia Koła PZW w Budzyniu
21 września 2014 r. wędkarze z 
budzyńskiego koła PZW wystar-
towali w ostatnich zawodach z 
serii Grand Prix.
Pogoda w ten niedzielny ranek 
sprzyjała zmaganiom wędkarzy. Po 
trzygodzinnej rywalizacji w katego-
rii seniorów pierwsze miejsce zajął 
kol. Krzysztof Pauszek z wynikiem 
3240 pkt., drugie miejsce kol. Rafał 
Zagórski zdobywając 2900 pkt., a 
trzecie miejsce kol. Maciej Walczak 
z wynikiem 2540 punktów.
W kategorii emerytów i rencistów 
padły następujące wyniki: kol. Ka-
zimierz Pauszek z wynikiem 2780 
pkt. wygrał tę kategorię, drugie 
miejsce zajął kol. Jan Miziołek (990 
pkt.), a trzecie kol. Zenon Kozłow-
ski (850 pkt).
Tym samym wędkarze nasi zakoń-
czyli sezon sportowy. Po podsumo-
waniu całorocznej batalii czołówka 
ukształtowała się następująco – w 
kategorii seniorów wygrał kol. Ma-
ciej Walczak z 7 pkt., drugie miej-
sce zajął kol. Krzysztof Pauszek z 8 
pkt., na trzecim miejscu uplasował 
się kol. Rafał Zagórski z 11 pkt. W 
klasyfikacji rencistów i emerytów 

pierwsze miejsce zajął kol. Kazi-
mierz Pauszek (4 pkt.), drugie miej-
sce zajął kol. Jan Miziołek (7 pkt.), 
trzecie miejsce kol. Zenon Kozłow-
ski (11 pkt.). 
W niedzielę, 28 września Koło PZW 
w Budzyniu zorganizowało, podob-
nie jak w latach ubiegłych, zawody 
międzyzakładowe. Pomimo poran-
nego chłodu panowała miła kole-
żeńska atmosfera. Po zbiórce i loso-
waniu koledzy rozeszli się na swoje 
stanowiska. Niestety, woda już nie 
nadawała się do brodzenia, chłodne 
noce obniżyły jej temperatura ale 
duch rywalizacji i wspólnych zma-
gań był silniejszy. Koledzy dzielnie 
rywalizowali stojąc w niej trzy go-
dziny. Po podliczeniu wyników tej 
rywalizacji pierwsze trzy miejsca 
przypadły następującym drużynom:
1.Urząd Gminy Budzyń
2. LUMAG
3.ATA-Technik
Po zawodach było ognisko i wspól-
ny posiłek, dzielono się emocjami, 
jakie towarzyszom wędkarzom w 
pobycie nad wodą. Pozdrawiamy 
wszystkie drużyny i do zobaczenia 
za rok. 

Od 1 września w Budzyniu działa 
Niepubliczne Przedszkole „Mały 
Odkrywca”. Dzieci w wieku od 
2,5 do 6 lat uczestniczą, między 
innymi, w zajęciach z j. angiel-
skiego, rytmiki, logopedii i religii.
Do tej pory miały również szansę 
zapoznać się z zawodem fryzjera 
(dzięki wizycie nauczycielki fry-
zjerstwa), aptekarza (odwiedzając 
aptekę) i strażaka (z okazji Dnia 

Przedszkolaka zaproszono druhów 
z Ochotniczej Straży Pożarnej). 
Dzieci uczestniczyły także w akcji 
„Sprzątanie Świata”. Największą 
atrakcją okazała się jednak wy-
cieczka autokarowa do sadu owo-
cowego w Gościejewie i przedsta-
wienie poznańskiego Teatru Lalek, 
który w tym miesiącu gościł w 
przedszkolu. 

Przedszkole Samorządowe w Wyszynach 

Pasowanie na starszaka
14 października 2014r. w Przed-
szkolu Samorządowym im. „Ko-
ziołka Matołka” w Wyszynach 
odbyła się uroczystość pasowania 
przedszkolaków na starszaków. 
Do pasowania przystąpiło 38 dzie-
ci, które wraz ze swoimi paniami, 
przygotowały piękny program ar-
tystyczny. Występ dzieci bardzo się 
podobał, za co przedszkolaki dosta-
ły wielkie brawa. Rodzice nie kryli 

wzruszenia, gdy pani dyrektor paso-
wała dzieci ołówkiem na starszaka. 
Dzieci dostały piękne dyplomy i 
słodycze.
Dzień 14 października to także 
Dzień Edukacji Narodowej i dla-
tego z tej okazji starszaki złożyły 
życzenia wszystkim pracownikom 
przedszkola, zarówno emerytom, 
jak i obecnym.  
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„Kąkolewice 2014”

Biegi przełajowe

Rozgrywki „Bośka – Kop” odby-
wają się w dwóch wersjach. Roz-
grywki indywidualne rozgrywane 
są pod patronatem Gminnego 
Ośrodka Kultury w Budzyniu i 
Wójta Gminy Marcina Sokołow-
skiego, natomiast drużynowe pod 
patronatem Przewodniczącego 
Rady Gminy Bogdana Łaseckie-
go.
W pierwszej turze gry drużynowej 
rozegranej 28.09.2014r. zwyciężyli 
T. Grill, R. Przybyszewski, Z. Ko-
walski i M. Wiza  z wynikiem 1445 
pkt. a sponsorem pucharu była firma 
FHUP MARIO – M. Chroł. 
12.10.2014r. odbył się 4 Turniej In-
dywidualny w Sokołowie Budzyń-
skim gdzie sponsorem pucharu był 
sołtys wsi p. Szczepan  Antoniewicz. 

Kolejne potyczki

Rozgrywki „Boska - Kop”
Cieszymy się, że dołączyli do nas 
nowi gracze. Obecnie w grze bierze 
udział 33 osoby, w tym jedna kobie-
ta p. A. Geisler która notabene jest 
jedną z organizatorów rozgrywek. 
W czwartym Turnieju najlepszymi 
byli:
 A. Michor    609 pkt.
R. Simiński  532 pkt.
W. Olejniczak 503 pkt. 
Ogólnie po 4 Turniejach czołowe 
miejsca zajmują :
R. Fiedorowicz  1884 pkt.
A. Michor  1809 pkt.
T. Zbączyniak  1772 pkt.
J. Polowy   1763 pkt.
P. Pianka   1651 pkt.
T. Grill  1595 pkt. 
J. Szejn   1595 pkt.

28 września 2014 r. na boisku 
sportowym w Kąkolewicach  i 
terenie przyległym odbyły się VII 
Gminne Mistrzostwa w Biegach 
Przełajowych.
Uczestniczyło ogółem 78 biegaczy 
którzy biegali w swych kategoriach 
wiekowych.
W kategorii dziewcząt / kobiet :
- rocznik 2004 na dystansie 800 m. 
zwyciężyła   Szurpit Julia 
- rocznik 2003 na dystansie 800 m. 
zwyciężyła   Nowicka Nikola.
- rocznik 2002 na dystansie 800 m. 
zwyciężyła   Szurpit  Martyna.
- rocznik 2001 na dystansie 800 m. 
zwyciężyła  Walaszczyk Daria.
- rocznik 1998/99 na dystansie 1500 
m. zwyciężyła Kozioł Katarzyna.
- rocznik 1996/97 na dystansie 1500 
m. zwyciężyła Odor Danuta.
- rocznik 1995 i starsze na dystansie 
2000 m. zwyciężyła Piochacz Anna.
W kategorii chłopcy / mężczyźni :
- rocznik 2004 na dystansie 1000 m. 
zwyciężył Tupaj Dominik.
- rocznik 2003 na dystansie 1000 m  
zwyciężył Nowacji Karol.
- rocznik 2002 na dystansie 1000 m. 
zwyciężył Rusiniak Jakub.
- rocznik 2001 na dystansie 1500 m.  
zwyciężył Ślesinski Kacper.
- rocznik 2000 na dystansie 1500 m. 
zwyciężył Fryska Paweł.

- rocznik 1998/99 na dystansie 2000 
m. zwyciężył Fryska Adrian.
- rocznik 1996/97 na dystansie 2000 
m. zwyciężył Wojtecki Kamil.
- rocznik 1995 i starsi na dystansie 
3000 m. zwyciężył Damian.
Najmłodszym uczestnikiem biegów 
przełajowych był Świerkowski Ksa-
wery rocznik 2008 z Kąkolewic i 
biegł na dystansie 1000 m.
Drużynowo najlepiej wypadli bie-
gacze z LZS Kąkolewice następne 
miejsca zajęli biegacze z LZS Pro-
sna, LZS Sokołowo Budzyńskie, 
LZS Budzyń, LZS Dziewoklucz 
LZS Ostrówki. W kategorii szkoły: 
najlepiej wypadła Szkoła Podstawo-
wa w Budzyniu, przed Gimnazjum 
w Budzyniu i Szkołą Podstawową w 
Wyszynach.
Zwycięzcy otrzymali medale i drob-
ne upominki które wręczali:  prze-
wodniczący Gminnego Zrzeszenia 
LZS w Budzyniu Roman Schlabs 
oraz sędziowie biegów – zastępcy 
przewodniczącego Gminnego Zrze-
szenia Krzysztof Cholewiński i Bo-
gusław Stefański.
Najlepsi w poszczególnych kate-
goriach reprezentować będą naszą 
Gminę na Mistrzostwach Wielko-
polski w Biegach Przełajowych.

Rada Gminna LZS 
w Budzyniu

W dniach 18 i 19 października 
2014 roku na hali sportowo-
widowiskowej przy Gimna-
zjum w Budzyniu odbyły się 
Gminne Mistrzostwa w Piłce 
Siatkowej Mężczyzn.
Organizatorami Mistrzostw byli-
:Wójt Gminy Budzyń i Gminne 
Zrzeszenie LZS w Budzyniu. 
Uczestniczyło 8 drużyn repre-
zentujących koła LZS i sołectwa.
W dniu 18 października rozegra-
no eliminacje w dwóch grupach 
do 15 punktów i dwóch wygra-
nych setów. Do dalszych gier 
finałowych w dniu 19 paździer-
nika zakwalifikowały się cztery 
drużyny, które grały do 25 punk-
tów i dwóch setów wygranych.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna 
z LZS Nowe Brzeźno, drugie 

Gminne Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Mężczyzn

Walczono pod siatką
miejsce drużyna z Budzynia –
„Zaganiani”, trzecie miejsce 
drużyna z Budzynia „1/2 i 3/4”, 
czwarte miejsce zajęła drużyna 
z LZS Sokołowo Budzyńskie. 
Dalsze miejsca zajęły drużyny: 
LZS Dziewoklucz, LZS Kąkole-
wice, LZS Budzyń i LZS Pod-
stolice.
Zwycięskim drużynom puchary 
wręczali: Wójt Gminy Budzyń 
Marcin Sokołowski oraz Prze-
wodniczący Gminnego Zrze-
szenia LZS w Budzyniu Roman 
Schlabs.
Najlepsi reprezentować będą 
Gminę Budzyń na Powiatowej 
Zimowej i Letniej Spartakiadzie 
LZS i Mieszkańców Wsi. 

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 

W dniu 13 września 2014 r. na 
terenie przy świetlicy wiejskiej w 
Prośnie odbył się Gminny Festyn 
Rekreacyjno – Sportowy  „Po-
żegnanie Lata – Prosna 2014”, 
którego organizatorem był Wójt 
Gminy Budzyń, Gminny Ośro-
dek Kultury w Budzyniu, Gmin-
ne Zrzeszenie LZS w Budzyniu 
oraz Koło LZS w Prośnie.
Ogółem w 7 konkurencjach 
uczestniczyło 79 uczestników re-
prezentujące sołectwa i koła LZS.
Pogodę mieliśmy jak na zamówie-
nie więc nastroje uczestników były 
super a wspomnienia długo pozo-
staną w pamięci wraz z rozgrywa-
nymi konkurencjami.
- w konkurencji siłaczy – męż-
czyźni podnosili ciężarek 17 ,5 kg 
a kobiety 7 kg, najlepiej wypadła 
drużyna LZS Prosna w składzie: 
Krawczyń Rafał, Buśko Marek i 
Odor Danuta.
- w rzucie lotką – najlepszą była 
drużyna z Sokołowa Budzyńskie-
go w składzie: Prech Weronika  i 
Łatka Aleksander.
- w rzucaniu przedmiotami do celu 
– najlepiej rzucała drużyna z LZS 
Ostrówki w składzie: Sass Kry-
stian i Polowa Monika.
- w strzelaniu karnych do bram-
ki na punkty – najwięcej punk-
tów wystrzelała drużyna z LZS 

Ostrówki w składzie: Cybulski 
Oskar i Srebrny Bartosz.
- w wieloboju najlepszą była dru-
żyna z LZS Budzyń w składzie: 
Adamska Dagmara i Krzyżaniak 
Mateusz.
- w konkurencji rodzinnej – naj-
lepszą była rodzina z LZS Budzyń 
państwo Janiccy.
- w przeciąganiu liny  najlepiej 
wypadła drużyna z LZS Prosna w 
składzie: Pinkos Mateusz, Buśko 
Marek i Drewniak Dawid.
W klasyfikacji drużynowej I 
miejsce  zdobyła drużyna  z LZS 
Prosna. II miejsce drużyna LZS 
Ostrówki, III miejsce drużyna z 
LZS Sokołowo Budzyńskie a IV 
miejsce drużyna z LZS Budzyń.
Zwycięzcom w poszczególnych 
konkurencjach medale wręczali: 
Przewodniczący Gminnego Zrze-
szenia LZS w Budzyniu Roman 
Schlabs, Przewodniczący Koła 
LZS w Prośnie Robert Ksycki, 
oraz członek Rady Gminnej LZS 
w Budzyniu Irena Jankowska.  
Najlepsi zawodnicy reprezento-
wać będą naszą Gminę w Powia-
towej i Wielkopolskiej Zimowej i 
Letniej Spartakiadzie LZS Miesz-
kańców Wsi.  

Rada Gminna LZS 
w Budzyniu

Gminny festyn rekreacyjno - sportowy

Pożegnanie lata w Prośnie



12

ROZMAITOŚCI

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Grają już 10 lat! 

Jubileusz Budzyńskiej Orkiestry Dętej
W piątek, 17 października, w sali 
widowiskowej Gminnego Ośrod-
ka Kultury zasiadło liczne grono 
szacownych gości, wśród nich 
wójt Gminy Budzyń Marcin So-
kołowski, przewodniczący Rady 
Gminy Budzyń p. Bogdan Łasec-
ki, wicestarosta Powiatu Chodzie-
skiego Mirsoław Juraszek, radni 
Rady Gminy, radni Rady Powia-
tu, a także Zarząd Oddzia-
łu Nadnoteckiego Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr z 
prezesem Aleksandrem Kor-
kowiczem. Okazja była nie 
byle jaka - koncert galowy z 
okazji jubileuszu 10 lecia Bu-
dzyńskiej Orkiestry Dętej. 
Ta niezwykła uroczystość była 
okazją do podsumowań, wrę-
czania okolicznościowych od-
znak i dyplomów, a także do 
podziękowań. Tych ostatnich 
nie brakowało, bo też praca 
włożona w orkiestrę jest ogrom-
na i stoi za nią wiele osób. Dziś 
już nie sposób sobie wyobrazić ja-
kiejkolwiek uroczystości, tak pań-
stwowej jak i kościelnej, bez udziału 
budzyńskiej orkiestry. Ale jej naro-
dziny nie były wcale łatwe i trzeba 
było wiele wysiłku i wyrzeczeń, tak-
że sporych nakładów finansowych, 
których nie szczędził samorząd na-
szej gminy, by powstała orkiestra, 
która w tej chwili jest nie tylko na-
sza dumą, ale i wizytówką. Orkiestra 
ma już za sobą liczne koncerty poza 
granicami naszej gminy, brała tak-
że udział w przeglądach orkiestr, w 
czasie których została dostrzeżona i 
nagradzana. 
Historię powstania orkiestry przy-
bliżył jej prezes, Stanisław Małofiej. 

W 1957 roku przy PGR w Budzyniu 
zorganizowana została niewielka 
orkiestra pod potrzeby dożynek i 
okazjonalnych świąt. Z czasem or-
kiestra rozrosła się do 30 osób. Do-
brą tradycję podtrzymał kolejny pro-
wadzący Mirosław Kowzan. Wraz z 
prywatyzacją Kombinatu rozwiąza-
niu uległa także orkiestra. Dziesięć 
lat temu powstała inicjatywa reak-

tywowania orkiestry. Choć 
początkowo wydawało się, 
że trudności związane z 
tym projektem będą nie do 
przezwyciężenia, to jednak 
nie zraziło Wiesława Paw-
laka, kapelmistrza orkiestry 
w Budzyniu, który podjął 
się zbudowania zespołu od 
podstaw. W lutym 2004 roku zor-
ganizowano pierwsze spotkanie. Z 
biegiem czasu zaczęła się także po-
jawiać młodzież chętna do nauki gry 
na instrumentach, a doświadczeni 
muzycy pełniący w orkiestrze obo-
wiązki instruktorów przekazywali 
im swoją wiedzę i przygotowywali 
do gry w zespole. Jednak w stosun-

kowo niedługim czasie uda-
ło się przygotować skromny 
program, który oficjalnie za-
prezentowany został w cza-
sie  Dni Budzynia w 2004 

roku. Krok po kroku rozrastał się 
repertuar, dochodzili kolejni młodzi 
muzycy, którzy ćwicząc pod czuj-
nym okiem instruktorów doskona-
lili swoje umiejętności. Zakupione 
zostały nowe stroje, wymieniona 
została część starych instrumentów. 
Nim zagrała orkiestra wręczone zo-
stały Złote, Srebrne i Brązowe Od-

znaki Honorowe, przyznane przez 
Zarząd Oddziału Nadnoteckiego 
Polskiego Związku Chórów i Or-
kiestr w Pile. Złotą Odznaką został 
uhonorowany Jan Sawiński (junior). 
Srebrną Odznakę otrzymali: Henryk 
Dudziak, Zbigniew Gołuch, Wie-
sław Jagodziński, Jerzy Kaczmarek, 
Stanisław Małofiej. Brązową otrzy-
mali: Henryk Dudzis, Maria Fur-
man, Tomasz Kuchta, Patrycja Łech, 
Zenon Nowicki, Martyna Stachera, 
Rafał Sygnecki, Kamil Zaranek. 
Została także przyznany dyplom 
uznania Oddziału Nadnoteckiego 
PZChiO w Pile,który otrzymali 
Wiktoria Gapińska, Ludwik Soloch, 
Tadeusz Kwaśniewski.  
Dyplomy z podziękowaniem za 
długoletnią pracę na rzecz orkiestry 
otrzymali członkowie orkiestry, a 
zaproszeni goście okolicznościowe 
statuetki. Wśród osób uhonorowa-
nych w ten sposób był także obecny 
na sali Mirosław Kowzan, dyry-
gent orkiestry w latach działalności 
Kombinatu PGR.  


