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Zakład fryzjerski Andrzeja Ratajczaka zamknięty

Koniec pewnej epoki UKS „Olimpijczyk” Budzyń

Nowy sezon rozpoczęty

„Kombinatorzy” na fali 

Za nimi tournée w USA
OSP w Wyszynach 

Jubileusz i nowa remiza

więcej na stronie 10 więcej na stronie 8

więcej na stronie 5

więcej na stronie 7

Na zdjęciu Andrzej 
Ratajczak z żoną Ju-
lią przed zakładem.
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X Sesja Rady Gminy   

Pierwsze spotkanie radnych  po wakacjach
W dniu 29 września odbyła się X 
Sesja Rady Gminy obecnej ka-
dencji. Była to pierwsze spotkanie 
radnych po wakacjach, nic dziw-
nego, że była bardzo pracowita. 
Podczas obrad tej sesji został omó-
wiony przebieg wykonania budżetu 
Gminy Budzyń za pierwsze półro-
cze tego roku. I tak, w tym okresie 
wykonanie dochodów ogółem wy-
niosło 14 milionów 364 tysiące 920 
złotych 76 groszy, co stanowi 51,17 
proc. planu. W tym dochodów bie-
żących wykonano 13 milionów 787 
tysięcy 944 złote 69 groszy, to jest 
53,80 proc. planu. Dochody mająt-
kowe wykonano na poziomie 576 
tysięcy 346 złote 7 groszy, co sta-
nowi 23,57 proc. planu. Natomiast 
wydatkowano ogółem 12 milionów 
910 tysięcy 391 złotych 47 groszy, 
to jest 44,25 proc. planu. Z czego 
wydatki bieżące stanowiły kwotę 11 
milionów 524 tysiące 221 złotych 
53 grosze, co stanowi 50,80 proc. 
założonego planu. Wydatki mająt-
kowych stanowiły kwotę 1 milion 
386 tysięcy 169 złotych 44 grosze, 
to jest 21,35 proc. planu. Wykona-
ne dochody bieżące są wyższe, niż 
wykonane wydatki bieżące o kwotę 
2 miliony 263 tysiące 723 złote 16 
groszy. Regionalna Izba obrachun-
kowa wyraziła pozytywną opinię o 
wykonaniu budżetu Gminy Budzyń 
za pierwsze półrocze 2015 roku. 

Następnie radni rozpoczęli debatę 
nad kolejnymi projektami uchwał. 
Rada Gminy podjęła decyzję w 
sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospoda-
rowanie przestrzennego wsi Kąkole-
wice. Uchwałą ta dokonano zmiany 
w dotychczas obowiązującym pla-
nie zagospodarowania przestrzen-
nego tego rejonu wsi Kąkolewice, 
dostosowując plan do zgłaszanych 
potrzeb inwestorów. 
W kolejnej uchwale radni wyrazi-
li wolę kontynuacji członkostwa 
Gminy Budzyń w Stowarzyszeniu 
„Dolina Noteci” w okresie pro-
gramowania 2014 - 2020. Wraz z 
innymi członkami Stowarzyszenia 
nasza Gmina planuje brać udział we 
wspólnych projektach w celu pozy-
skiwania środków zewnętrznych na 
ich realizację. 
W następnych punkcie obrad doko-
nano wyboru ławnika do Sądu Re-
jonowego w Wągrowcu na kadencję 
2016  - 2019. W wyniku przeprowa-
dzonego tajnego głosowania ław-
nikiem wybrana została Anna Ewa 
Cybulska z Budzynia. 
Następnie na wniosek dyrekcji 
Szkoły Podstawowej w Wyszynach 
radni podjęli uchwałę w sprawie 
nadania imienia tej placówce. Zgod-
nie z treścią tej uchwały, z dniem 1 
stycznia 2016 roku pełna nazwa tej 
szkoły brzmieć będzie: Szkoła Pod-

stawowa im. Mikołaja Kopernika w 
Wyszynach. 
Radni wyrazili także zgodę na za-
warcie kolejnej umowy najmu loka-
lu użytkowego na okres kolejnych 
3 lat dotychczasowym najemcom 
na prowadzenie działalności gospo-
darczej. Decyzja ta dotyczy lokalu 
o powierzchni 44,02  m kw. stano-
wiącego własność Gminy Budzyń, a 
mieszczącego się w Budzyniu przy 
ul. Strażackiej nr 1.  
W kolejnej uchwale radni wyrazili 
zgodę na ustanowienie za wyna-
grodzeniem na czas nieznaczny 
służebności przesyłu na rzecz spółki 
pod nazwą „Asta Net”, dotyczącej 
możliwości przejścia z rurociągiem 
kablowym przez działkę nr 2134/1 i 
działkę 2142/1 w Budzyniu, stano-
wiący własność komunalną gminy 
Budzyń. 
Radni podjęli także uchwałę w spra-
wie przeznaczenia umorzonej części 
pożyczki w wysokości 100 tysięcy 
złotych z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu, zaciągniętych 
na budowę kanalizacji sanitarnej w 

W okresie wakacji przeprowadzony został kolejny etap remontu 
Przedszkola Samorządowego w Wyszynach. 
Za kwotę ponad 80 tysięcy odnowiono trzy izby lekcyjne, w tym wymie-
niono instalację co, wymieniono podłogi, a remontowane pomieszcze-
nia wymalowano. Wykonawcą zadania, wyłonionym w czasie przetargu 
nieograniczonego, był Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólnobudowlany 
Zbigniew Smoliński z Wągrowca.

W wyniki starań zarówno władz 
Gminy Budzyń, jak i radnych 
Rady Powiatu, wybranych z te-
renu naszej gminy, Starostwo Po-
wiatowe w Chodzieży rozpoczęło 
wreszcie proces przebudowy dro-
gi powiatowej Ostrówki - Prosna. 
W chwili obecnej ogłoszony został 
przetarg nieograniczony na wykona-
nie nowej nawierzchni na długości 
niecałych 3 km. Prace związane z 

miejscowości Brzekiniec i Nowe 
Brzezno (I etap),  na zadanie in-
westycyjne  pod nazwą „Uspraw-
nienie zarządzania energią poprzez 
termomodernizację, rozbudowę i 
przebudowę budynku biurowego z 
przeznaczeniem na siedzibę Urzędu 
Gminy Budzyń”. 
Następnie radni podjęli decyzję w 
sprawie zmian w budżecie Gminy 
Budzyń. Zgodnie z tą uchwałą, po 
dokonanych zmianach budżet po 
stronie dochodów stanowi obecnie 
kwotę 28 milionów 884 tysiące 104 
złote 90 groszy, natomiast po stronie 
wydatków stanowi obecnie kwotę 
29 milionów 803 tysiące 488 zło-
tych 12 groszy. 
Następnie podjęto uchwałę w spra-
wie zmiany w wieloletniej progno-
zie finansowej Gminy Budzyń na 
lata 2014 -2024.  
W ostatniej uchwale radni zdecydo-
wali o udzieleniu pomocy finanso-
wej Powiatowi Chodzieskiemu do 
kwoty 575 tysięcy złotych z prze-
znaczeniem na współfinansowanie 
remontu drogi powiatowej Stróże-
wo - Ostrówki - Prosna.  

Przedszkole Samorządowe w Wyszynach

Remont - kolejny etap

Droga Ostrówki - Prosna

Wkrótce przebudowa
tym zadaniem mają się zakończyć 
jeszcze w roku bieżącym.  Pozytyw-
na decyzja o rozpoczęcia tych prac 
wynikała z otrzymanej dotacji z bu-
dżetu państwa, w ramach programu 
przebudowy dróg lokalnych, wyno-
szącej 50 procent inwestycji. To bar-
dzo dobra wiadomość dla mieszkań-
ców Ostrówek, którzy ze względu 
na fatalny stan tej drogi mieli utrud-
niony dojazd do Budzynia.  

W dniu 1 września odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem 76-tej 
rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. W kościele pw. Św. Andrzeja Boboli 
w Budzyniu odbyła uroczysta Msza Św. z udziałem władz samorządowych, 
pocztów sztandarowych oraz delegacji szkół i organizacji społecznych. Po 
mszy delegacje udały się na miejscowy cmentarz gdzie złożyły wiązanki na 
grobie pomordowanych w czasie II Wojny Światowej.

Rocznica wybuchy wojny
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Inwestycje w Gminie Budzyń

Nowe świetlice

6 września odbyło się referendum 
ogólnokrajowe. Podobnie jak w 
całym kraju, także w Budzyniu, 
nie cieszyło się ono zbyt dużym 
zainteresowaniem. 
Na uprawnionych 6593 osoby w 
całej gminie w głosowaniu udział 
wzięły 433 osoby co stanowi 6,57 
proc uprawnionych do głosowa-
nia. W pierwszym z pytań: „Czy 
jest pani/pan  za wprowadzeniem 
jednomandatowych okręgów wy-
borczych?”  oddano 421 głosów 
ważnych, na tak odpowiedziało 321 
osób, na nie 100. Na drugie pytanie: 
„Czy jest pani/pan za utrzymaniem 
dotychczasowego sposobu finanso-
wania partii z budżetu państwa?” 
głosów ważnych był 427, z czego 
na tak odpowiedziało 79 osób, na 
nie 348. Na trzecie pytanie: „Czy 
jest pani pan za wprowadzeniem 
zasady ogólnej rozstrzygania wąt-
pliwości co do wykładni prawa 
podatkowego na korzystać podatni-
ka?” głosów  ważnych oddano 420, 
z czego na tak odpowiedziało 387 
osób, na nie 33. 

W związku z wystąpieniem do-
tkliwej dla upraw rolnych suszy, 
Wójt Gminy Budzyń w dniu 13 
lipca wystąpił do Wojewody Wiel-
kopolskiego z informacją, że na 
terenie Gminy Budzyń wystąpiły 
szkody suszowe. 
15 lipca zespół komisji podjął prace 
w terenie w celu oszacowania szkód 
w gospodarstwach rolnych spowo-
dowanych przez suszę. W pierw-
szej kolejności szacowano szkody 
w uprawach zbóż, a następnie w 
uprawach okopowych i pastewnych. 
Ogółem wpłynęło 168 wniosków 
z terenu gminy. Według złożonych 
wniosków powierzchnia upraw 
dotkniętych suszą wynosi ponad 6 
tysięcy hektarów. Obecnie komisja 
działająca przy Urzędzie Gminy za-
kończyła przyjmowanie wniosków 
o oszacowania zakresu i wysokości 
szkód spowodowanych przez suszę. 
Przypomnijmy też, że producenci 
mogli składać do 30 września 2015 
roku w biurach Powiatowych Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa wnioski o pomoc. 

29 sierpnia we wsi Podstolice 
odbyła się uroczystość oddania 
do użytku nowej świetlicy. Uro-
czystości te poprzedziła msza, 
odprawiona w intencji rolni-
ków, po której mieszkańcy wsi 
oraz zaproszeni goście udali się 
pod budynek nowej świetlicy, 
gdzie w sposób symboliczny do-
konano przecięcia wstęgi (fot. 
powyżej) oraz poświęcenia. 
W ramach tej uroczystości dzieci 
z Podstolic, pod kierownictwem 
Barbary Cyran, przygotowały 
ciekawy program artystyczny. 
Uroczystość zgromadziła prawie 
wszystkich mieszkańców wsi. 

Końcowym akcentem tego dnia 
była zabawa dożynkowa. 
Informacja o obiekcie: powierzch-
nia użytkowa świetlicy – 190 m 
kw, wykonawcą obiektu, wyło-
nionym w drodze przetargu nie-
ograniczonego był Zakład Usług 
Remontowo – Budowlanych 
Leszek Jankowiak z Radwanek. 
Wartość tego zadania, zrealizo-
wanego w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich PROW 
2007 – 2013, działanie „Odnowa i 
rozwój wsi”, wyniosła 550 tysię-
cy 300 złotych. Przyznana pomoc 
z UE w ramach programu to kwo-
ta 164 tysięcy 160 złotych.    

*   *   * 
19 września w Ostrówkach od-
było uroczyste otwarcie świetli-
cy wiejskiej z udziałem Starosty 
Chodzieskiego  Juliana Hermasz-
czuka oraz władz samorządo-
wych gminy. Wspólnie dokonano 
uroczystego otwarcia świetlicy, 
obiekt został także poświęcony 
przez proboszcza ze Stróżewa. 
W części artystycznej wystąpił 
zespół Jan Boys z Chodzieży. W 
czasie uroczystości wójt Marcin 
Sokołowski podziękował sołty-
sowi wsi Ostrówki Kazimierzowi 
Kędzierskiemu za zaangażowanie 
w budowę oraz za wkład pracy w 
zagospodarowanie terenu wokół 
świetlicy oraz za dbałości zarów-
no o świetlicę, jak i o boisko. Uro-
czystość zakończyła się tradycyj-
nie zabawą dożynkową. 
Informacja o obiekcie: po-
wierzchnia użytkowa świetlicy – 
190 m kw, wykonawcą obiektu, 

wyłonionym w drodze przetargu 
nieograniczonego była Firma 
Instalacyjno – Budowlana „Wie-
lądek” z Chodzieży. Wartość 
tego zadania, zrealizowanego w 
ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich PROW 2007 
– 2013, działanie „Odnowa i roz-
wój wsi”, wyniosła 537 tysięcy 
złotych. Przyznana pomoc z UE 
w ramach programu to kwota 305 
tysięcy 725 złotych.    
Te dwie świetlice to już dziesią-
ta i jedenasta świetlica na terenie 
Gminy Budzyń (na 13 wsi sołec-
kich), które zostały wybudowane 
od postaw, przebudowane lub 
wyremontowane. W ten sposób 
władze Gminy Budzyń  konse-
kwentnie realizują wieloletni 
program budowy bazy świetlic w 
naszych sołectwach, aby wszyst-
kim mieszkańcom naszej gminy 
zapewnić warunki do kulturalne-
go spędzania czasu. 

Rolnicy liczą straty

Akcja „susza”
Referendum  

Wyniki  
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OSP w Wyszynach 

Jubileusz i nowa remiza

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze na obozie w Kamienicy

Szkolili się i wypoczywali 

22 sierpnia zorganizowano uroczyste obchody 70 rocznicy istnie-
nia jednostki OSP w Wyszynach, które zostały połączone z odda-
niem do użytku budynku remizy, który właśnie przeszedł kapital-
ny remont.  
W wyniku modernizacji obiektu, który za kwotę ponad 249 tysięcy 
złotych został wykonany przez Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólno-
budowlany Zbigniew Smoliński z Wągrowca, remiza została wyposa-
żona w boksy dla samochodów gaśniczych z instalacją do oddymiania 
spalin i napełniania wodą wewnątrz garażu. Ponadto obiekt posiada 
pomieszczenia dla zarządu i świetlice na gromadzenie pamiątek i na 
spotkania robocze. W czasie uroczystości dokonano symbolicznego 
przecięciu wstęgi, następnie odprawiona została msza św. w intencji 
strażaków, a w miejscowym amfiteatrze wręczono wyróżnienia i od-
znaczenia dla wyróżniających się strażaków. Uroczystość zakończyła 
się tradycyjna zabawą. 

25 października 2015 idziemy do urn

Wybory do Sejmu i Senatu
W dniu 25 października odbę-
dą się wybory do Sejmu oraz 
do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
Wybory trwać będą od godziny 
7 do 21, mieszkańcy gminy będą 
głosować w stałych obwodach 
głosowania. Pełną informację 
na temat powyższych wyborów 
znajdą państwo w obwieszczeniu 
Wójta Gminy w sprawie informa-
cji o numerach i granicach głoso-
wania, wyznaczonych siedzibach 
obwodów komisji wyborczych, 
lokalach obwodowych komisji 
wyborczych dostosowanych do 
potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych, o możliwości głoso-
wania korespondencyjnego przez 
wyborców i przez pełnomocnika, 

oraz wskazanie które z obwo-
dowych komisji wyborczych są 
wyznaczone do przeprowadzenia 
głosowania korespondencyjnie. 
Informujemy także, że kandyda-
tami w tych wyborach są także 
mieszkańcy Gminy Budzyń: Lu-
cyna Góra (zgłoszona przez Ku-
kiz 15, okręg nr 8), Mieczysław 
Góra (zgłoszony przez Kukiz 15, 
okręg nr 38), Piotr Góra (zgło-
szony przez Kukiz 15, okręg 
nr 3), Dominika Koczorowska 
(zgłoszona przez PSL, okręg nr 
38), Barbara Ksycka, zgloszo-
na przez Zjednoczoną Lewicę, 
okręg nr 38), Julianna Kulupa 
(zgłoszona przez Partię Razem, 
okręg nr 38).  

Trudu organizacji tegorocznego 
obozu szkoleniowo-wypoczynko-
wego Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych podjęła się Ochotnicza 
Straż Pożarna w Budzyniu. 
Obóz dla strażackich juniorów trwał 
od 23 lipca do 2 sierpnia 2015 r. Ide-
alną bazę do ćwiczeń i wypoczynku 
był  Ośrodek Agroturystyczny Gmi-
ny Budzyń w Kamienicy. Młodzież 
poznawała tam tajniki pożarnictwa 
i udzielania pomocy poszkodowa-
nym. Dla przeważającej większości 
uczestników, obóz jest jedyną formą 
wyjazdu letniego. Pod koniec lipca 

wypoczywająca w Kamienicy mło-
dzież zwiedzała Szkołę Aspirantów 
Pożarnictwa w Poznaniu, spędziła 
także czas w termach maltańskich. 
Obóz nie zaistniał by, gdyby nie 
dofinansowanie, które pochodziło, 
między innymi, z budżetu Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych, Staro-
stwa Powiatowego w Chodzieży, 
banku Spółdzielczego w Budzyniu 
oraz Gminy Budzyń. Obóz zakoń-
czył się uroczystym apelem, na 
który zostali zaproszeni wszyscy 
darczyńcy bez których obóz by nie 
zaistniał. 

III Spotkanie Miłośników Wiatraków w Jaraczu

Czar wiatraków 
Muzeum Jaracz - Młyn poło-
żone jest 27 km od Budzynia w 
kierunku do Poznania, nad zale-
wem rzeki Wełny. 
Muzeum powstało w 1981 roku 
na terenie części dawnej osady 
młyńskiej w Jaraczu. W 1986 roku 
została zrekonstruowana stajnia 
przymłyńska i przeznaczona na 
cele muzealne. W Domu Młynarza 
znajduje się wystawa pt. „Historia 
społeczno – gospodarcza młynar-
stwa”. W dwupiętrowym młynie 
wodnym wraz z typowym wypo-
sażeniem znajduje się ekspozycja 
przemysłowej techniki młynar-
skiej. Muzeum organizuje Spotka-
nia Miłośników Wiatraków i Mły-
nów Wodnych, odbywają się one 
raz na dwa lata. Organizowane są 
one w celu wymiany doświadczeń 
i integracji środowiska osób zain-

teresowanych różnymi aspektami 
dawnego młynarstwa wodnego i 
wietrznego. Wyjątkowym wyda-
rzeniem dla gimnazjalistów z Bu-
dzynia było tegoroczne spotkanie, 
które zorganizowano 20 września.  
Wśród pasjonatów i znawców te-
matu wiatraków zaprezentowali  
działania podjęta dla ratowania 
wiatraka typu paltrak znajdujące-
go się w Budzyniu. Od 2013 roku 
uczniowie pod kierunkiem Elżbie-
ty Kurkowiak-Pauszek  wykonują 
prace porządkowe przy obiekcie 
zabytkowym  z XIX wieku.
Tajemnice wiatraków  podczas  
niedzielnego spotkania odkrywa-
li: Olaf Ajchsztet, Marcin Galon, 
Marika Banak, Mikołaj Wasil, 
Mateusz Kabat, Emilia Niemiro, 
Jakub Janiszewski oraz Grzegorz 
Kozłowski.
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Budzyńskie „Olszynki” odżywają

Remont i zabawa
26 września zorganizowana zo-
stała zabawa wiejska, w czasie 
której, pod hasłem „Pożegnanie 
lata”, bawili się mieszkańcy Bu-
dzynia oraz okolicznych sołectw. 
Warto zwrócić uwagę, że na „Ol-
szynkach” muzyka zabrzmiała po 
raz pierwszy od ponad 20 lat. 
Sołtys wsi Maria Jabłońska wraz z 
Rada Sołecką podjęli już jakiś czas 
temu uchwałę o reanimacji tego 
miejsca. Starsi Budzyniach do-
skonale pamiętają czasy, kiedy to 
właśnie „Olszynki” były miejscem 
lokalnych zabaw i festynów. Aby 
znów przywrócić im świetność po-
trzebne jest zaangażowanie wielu 
ludzi oraz sporo pracy. Ale pierwsze 
kroki zostały już wykonane – sta-
ry plac betonowy został wyłożony 
kostką betonową, to miejsce będzie 
służyć zarówno do tańczenia jak i 
jako boisko do gry w piłkę koszyko-
wą. Następnie sołtys Jabłońska wraz 
ze strażakami z OSP w Budzyniu w 
czynie społecznym uporządkowali 
stary chodnik, wycieli krzaki i gruz 
a także nawozili ziemię. 
Sołtys Jabłońska wraz z Radą So-
łecką zadecydowali także, że duża 
część Funduszu Sołeckiego na 2016 
rok zostanie przeznaczona na wy-
konanie kolejnych prac związanych 

z odnowieniem „Olszynek”. Będą 
nowe chodniki, ławki i plac zabaw 
dla dzieci. To jeszcze nie koniec po-
mysłów związanych z odrodzeniem 
„Olszynek”, sołtys Maria Jabłońska 
deklaruje, że więcej pomysłów zdra-
dzi wiosną przyszłego roku.   
Podziękowania:
1. firmie Terazzo Jacek Kulupa, za 
upust w cenie przy zakupie kostki 
brukowej; 
2. firmie ADB Wróblewscy, za po-
łożenie Kostku brukowej w cenie 
kosztów firmy;
3. Marcinowi Skrzypczakowi, za za-
angażowanie i bezpłatną pracę przy 
przywozeniu i wywożeniu materia-
łów; 
4. Benedyktowi Łuszczki, za pod-
stawienie przyczepy dla orkiestry; 
5. Waldemarowi Przywarc zakowi, 
za podłączenie prądu; 
6. strażakom, za pomoc przy sprzą-
taniu placu, polewanie wodą i po-
moc przy zabawie; 
7. Radzie Sołeckiej wsi Budzyń za 
pomoc
8. Wójtowi Gminy Budzyń Marci-
nowi Sokołowskiemu i Przewod-
niczącemu Rady Gminy Zenonowi 
Nowickiemu za pomoc i wsparcie, 
a także za pokrycie kosztów utwar-
dzonego placu.           

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniach do dożynek wiejskich w Prośnie. Szczególne podziękowania kieruję do sponsorów, 
którzy przekazali fanty na loterię: anonimowe małżeństwo z Prosny, FHUP „Mario” Hurt-Detal Mariusz Chroł, Bank Spółdzielczy w Bu-

dzyniu, Agnieszka i Paweł Szejner, Ewelina i Paweł Mizgalscy, „Tomex A.J.C.” Tomczyk Spółka Jawna, firma „Tomex-T”, PPHU „Ekopol” 
Alina Polcyn, firma „Mega” Sp.Z.O.O, firma p. Dariusza Kępki, Przedsiębiorstwo Handlowe Mariusz Owczarzak

Dziękuję: sołtys Halina Laskowska i Rada Sołecka

„Chcemy świateł, chcemy żyć!”

Protest na drodze K11
zainteresował telewizję 

30 lipca grupa manifestantów z 
hasłami i transparentami prote-
stowała przeciwko opieszałości 
służb odpowiedzialnych bezpie-
czeństwo na drodze K11, zatrzy-
mując na krótko ruch. Protest 
filmowali dziennikarze TVN z 
programu „Uwaga”.
Sprawa feralnego skrzyżowania dro-
gi K11 z drogą do Wyszyn jest zna-
na od lat i nagłaśniana w lokalnych 
mediach. W tym miejscu doszło do 
wielu kolizji, zginęło wiele osób, 
byli też ranni. Mimo formułowa-
nych od dłuższego czasu postulatów, 
by wybudować w tym miejscu ron-
do lub zainstalować  w tym miejscu 
światła, jak do tej pory nie podjęto 
tej decyzji. Przed laty wydzielono z 
głównej drogi pas skrętu w kierunku 
Budzynia, jednak nie przyniosło to 
oczekiwanej poprawy bezpieczeń-
stwa, bo nadal na tym odcinku drogi 
dochodzi do wypadków, w których 
ofiarami są zarówno jadący pojaz-
dami, jak i piesi. Ponieważ dyrekcja 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad jak do tej pory 
była głucha zarówno na apele, jak i 
na argumenty, choć postulaty doty-
czące sposobów bezpieczeństwa na 
K11 w Budzyniu formułowane były 
już od dłuższego czasu. Na facebo-
oku pojawiło się specjalne konto, 
a najbardziej aktywni wzięli się za 
zbieranie podpisów pod petycją (o 

tej inicjatywie pisaliśmy na łamach 
Informatora). Jednym ze sposobów 
na poruszenie sumień była próba or-
ganizatorów dotarcia do któregoś z 
telewizyjnych programów interwen-
cyjnych. Efektem tych zabiegów 
była wizyta reporterów z programu 
„Uwaga” emitowanego na kanale 
TVN. Relacja z protestu była emi-
towana na żywo, po jakimś czasie 
można było obejrzeć program opi-
sujący batalię organizatorów akcji ze 
służbami odpowiedzialnymi za bez-
pieczeństwo na tym odcinku drogi.   
Protestujący zdają sobie sprawę, że 
na budowę ronda Generalna Dyrek-
cja pieniędzy nie wyłoży. Możliwą 
do przyjęcia alternatywą są światła 
sygnalizacyjne. Inicjatywa starosty, 
który w czasie obrad Rady Powiatu 
zaproponował zamontowanie foto-
radaru, nie została zaakceptowana 
przez mieszkańców Budzynia. W 
ich imieniu zabrała głos budzyńska 
radna, Kinga Buszkiewicz, która 
stwierdziła, że umieszczenie radaru 
na skrzyżowaniu GDDKiA uzna za 
zamknięcie sprawy i sygnalizacja o 
którą walczą nigdy tam nie powsta-
nie. Podobnego zdania byli radni 
Remigiusz Nowak i Stanisław Ta-
dej postulując zamontowanie tzw. 
inteligentnych świateł na wzór tych, 
które funkcjonują na „jedenastce” w 
Rożnowie.  
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„Kombinatorzy” na fali 

Za nimi tournée w USA
Kapela „Kombinatorzy” jest chy-
ba jedną z nielicznych polskich 
kapel podwórkowych, tak chętnie 
zapraszaną na koncertowe tour-
nee po Stanach Zjednoczonych. 
Polonia amerykańska pamięta o 
nich i co roku serdecznie zaprasza 
w odwiedziny. Także w tym roku, 
na początku września zespół go-
ścił w USA. 
Dwutygodniowy pobyt zorganizo-
wał  zaprzyjaźniony z zespołem ks. 
Paweł Kryszkiewicz, który mieszka 
za Oceanem już ponad 20 lat i stara 
się w każdy możliwy sposób promo-
wać polską kulturę. 
Celem wizyty był przede wszyst-
kim Festiwal Polsko - Amerykański 
organizowany  na terenie Sanktu-
arium Matki Bożej Częstochowskiej 
w Amerykańskiej Częstochowie 
(Doylestown). W tym roku przy-
pada 60 rocznica powstania Sank-
tuarium, a także 50 lat  Festiwalu. 
Co roku przez festiwal przewijają 
się tysiące ludzi, reprezentujących 
wiele kultur i stanów. Uczestnicy 
festiwalu mogli zobaczyć występy 
dzieci, zespołów folklorystycznych 
czy gości z Polski tj. właśnie bu-
dzyńską kapelę. „Kombinatorzy” 
mieli zaszczyt wystąpić z własnym 
repertuarem na głównej, dużej sce-
nie. Występ przeplatał swoimi hu-

moreskami Mieczysław Góra. W 
mini recitalu przed amerykańską 
publicznością wystąpił także Jakub 
Herfort. Nie muszę chyba dodawać, 
że ten młody, zdolny wokalista bar-
dzo spodobał się  międzynarodowej 
publiczności. Warto również pod-
kreślić, że kapela grała przez trzy dni 
festiwalowe - a to nie zdarza się czę-
sto. Nasi chłopcy wkradli się w serca 
Polonii i obudzili głęboko skrywaną 
tęsknotę za Ojczyzną.
Promowanie polskiej kultury to 
odpowiedzialność, a jednocześnie 
wyróżnienie. „Kombinatorzy” 
podkreślają, że przez te dwa tygo-
dnie chcieli zagrać jak najwięcej 
koncertów, dotrzeć do dużej liczby 
rodaków. Miejscem w, którym się 
spotykają jest np. Dom Polski w 
Philadelphii. Jest to Polski Ośrodek 
Społeczno - Kulturalny, w którym 
odbywają się przedstawienia teatral-
ne, zajęcia taneczne czy muzyczne. 
Można powiedzieć, że pełni funkcję 
polskiego domu kultury na obczyź-
nie. Budzyńscy muzycy zagrali tam 
na polskim pikniku. 
Z Philadelphii „Kombinatorzy” uda-
li się na koncert do miasta położo-
nego w hrabstwie Essex - Newerk, 
w stanie New Jersey. Na uroczystej, 
polskiej mszy stworzyli dla roda-
ków wzruszającą oprawę, a także 

zagrali w auli kościoła po celebracji. 
Odwiedzili również Jersey City, któ-
re słynie z dużej ilości zieleni oraz 
wytwórni filmowej IMAX - tam 
również nasza kapela zagrała dla 
emerytów i rencistów.
Zwieńczeniem trasy koncertowej 
był występ w najpopularniejszej 
dzielnicy Nowego Jorku  - na Man-
hattanie. Podobnie, jak w innych 
miejscowościach, także i tu kapela 
zagrała w czasie mszy świętej. Na-
stępnie Kapela zagrała na pikniku 
zorganizowanym z okazji rozpoczę-
cia nowego roku szkolnego. 
Ks. Paweł zadbał o to, by nasi mu-
zycy zwiedzili Nowy Jork. Specjal-
nie dla nich zarezerwował słynny 
czerwony autobus, dzięki czemu 
mogli podziwiać największe zabytki 
oraz znane miejsca NY. Poruszają-
cym momentem było z pewnością 

zobaczenie miejsca ataku terrory-
stycznego na WTC. Tym bardziej, 
że zbliżała się kolejna rocznica tego 
wydarzenia. 
Dla Jakuba Herforta spełnieniem 
marzeń było zwiedzanie Brodway-
’u. Pewnie po cichu marzy by kie-
dyś zaśpiewać na deskach jednego 
z najznakomitszych teatrów, które 
właśnie tam się mieszczą. 
Jak tu wracać do Polski ? Gdy jesz-
cze tyle jest do zobaczenia, tyle do 
zagrania, tak wiele wieczorów za 
Oceanem z rodakami do „przega-
dania”. I choć wizyta w Stanach już 
za Kombinatorami to jeszcze zespół 
żyje wrażeniami, wspomnieniami 
i już planują jak wrócić i jeszcze 
raz zaskoczyć słuchaczy na drugim 
końcu świata.

Honorata Struzik
instruktor WDK 

Z życia Bractwa Kurkowego w Budzyniu

Turniej strzelecki
W sobotę 19 września na strzelni-
cy Bractwa Kurkowego w Budzy-
niu rozegrano turniej strzelecki. 
W strzelaniu o tytuł „Króla Żniwne-
go” rywalizowali bracia z Budzynia. 
Najcelniej strzelił Stefan Dąbro-
wicz któremu przypadł tytuł Króla 
Żniwnego. Drugie miejsce i tytuł I 
Rycerza uzyskał Andrzej Szczurek 
a trzecie miejsce i tytuł II Rycerza 
przypadł w udziale Sławomirowi 
Binertowi.
Turniej strzelecki o „Szablę Staro-
sty Chodzieskiego” każdego roku 
gości w innym bractwie. Tym ra-
zem  zorganizowany został w Bu-
dzyniu. Po bardzo emocjonujących 
zawodach szablę zdobyli bracia z 
Budzynia. Drugie miejsce, po do-
grywce wystrzelali bracia z Mar-

gonina, a trzeci bracia kurkowi z 
Szamocina.  
Do strzelania o „Puchar Wójta 
Gminy Budzyń” stanęło czter-
dziestu strzelców. W tym turnieju 
najlepszy okazał się Edward La-
skowski z Chodzieży. Tuż za nim 
był uplasował się Piotr Łusiewicz 
z Margonina, a na trzecim miejscu 
znalazł się Dariusz Błażejak, rów-
nież z Margonina.
Turniej zakończyło strzelanie do 
kura. Zdobył go, ponownie zaj-
mując pierwsze miejsce, Edward 
Laskowski z Chodzieży, drugi 
był Stefan Dąbrowicz z Budzynia 
a trzeci Mirosław Kąkolewski z 
Szamocina. Tegoroczne wrześnio-
we strzelania zakończyła biesiada 
bracka. 

Z udziałem budzyniaków

Triathlon w Poznaniu
W dniach 25 - 26 lipca Poznań 
odwiedzili triathloniści z 34 
krajów, m.in. z Brazylii, Zjed-
noczonych Emiratów Arab-
skich, Nowej Zelandii, Turcji, 
Niemiec, Litwy, Białorusi. 
Największe gwiazdy triathlonu 
stanęły do rywalizacji w niedzie-
lę o 9 rano na dystansie średnim 
- łącznie jest to prawie113 km. 
Uczestnicy mieli do pokonania 
następujące odcinki - 1900 m 
(pływanie), 90 km (jazda rowe-
rem), 21,1 (bieg). W gronie „ludzi 
z żelaza” nie zabrakło reprezen-
tantów Budzynia. W poznańskiej 
imprezie wystartował m.in. Sła-
womir Krumplewski. Jego końco-
wy rezultat to 5.13.53 i dobre 62 
miejsce. W klasie open zajął on 

260 miejsce na 956 sklasyfikowa-
nych. Był to jego siódmy triatlon. 
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„Tolija” na wakacjach w Beskidzie Śląskim

Warsztaty taneczne
Czas wakacji, to przede wszyst-
kim czas wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży. Jest to również ideal-
ny moment na rozwijanie swoich 
zainteresowań i łączenie miłego z 
pożytecznym, czyli zdobywaniem 
wiedzy poza murami szkoły. 
Zespół folklorystyczny „Tolija”, 
działający w Gminnym Ośrodku 
Kultury, kolejny raz wyjechał na 
warsztaty taneczne. Miejsce, któ-
re wybrali opiekunowie, jest nie-
przypadkowe. Grupa zawitała do 
Szczyrku w czasie odbywającego 
się tam 52 Tygodnia Kultury Be-
skidzkiej. Jest to wyjątkowe święto, 
które obejmuje Szczyrk oraz Wisłę. 
W planie wydarzeń mieści się rów-
nież festiwal Międzynarodowych 
Spotkań Folklorystycznych, a także 
Festiwal Folkloru Górali Polskich.
Jakim dużym przeżyciem i wyda-
rzeniem okazał się ten pełen nowych 
taneczno – muzycznych odkryć, 
wyjazd dla „Toliji” możemy się tyl-
ko domyślać. Uczestnicy wyjazdu 
mieli świetnie zorganizowany czas. 
Znalazło się i coś dla ciała i dla kultu-
ralnego ducha. Poza stałymi zajęcia-
mi tanecznymi, młodzi adepci tańca 
brali udział właśnie w koncertach 

folklorystycznych odbywających się 
w Szczyrku. Z entuzjazmem pozna-
wali zespoły z całego świata m.in. z 
Izraela, Serbii, Tajwanu czy Meksy-
ku. Różnorodność strojów, kolorów, 
prezentowanej muzyki wzbudziła 
ogromne zainteresowanie młodzie-
ży. Jednym z zespołów, które brały 
udział w przeglądzie była grupa 
„Marynia” z Wronek. Zatem „Toli-
ja” gorąco wspierała ich aplauzem 
podczas występów. 
Jak się przyjeżdża w tak malow-
nicze miejsce jak Beskid Śląski to 
grzechem byłoby nie wyjść w góry. 
Młodzież zintegrowała się z pewno-
ścią zdobywając najwyższy szczyt 
tego pasma gór – Skrzyczne (1257 
m.n.p.m). W samym Szczyrku do-
tarli również do Sanktuarium Ma-
ryjnego na Górce z cudownym źró-
dełkiem. Nieodłącznym elementem 
zwiedzania były także trzy skocznie. 
Następny przystanek turystyczny, 
to Żywiec. Przepięknie położone 
miasto pomiędzy Beskidem Małym 
a Beskidem Żywieckim, nad rze-
ką Sołą. Młodzi turyści zwiedzali 
Zamek rodu Habsburgów, a także 
położony w przyzamkowym parku 
– Park Miniatur najwspanialszych 

beskidzkich zabytków. Dużą atrak-
cją dla dzieci z zespołu okazało się 
również żywieckie Mini Zoo. 
Ostatnim etapem zwiedzania była 
Wisła. Oczywiście najważniejszym 
punktem programu była skocznia 
Adama Małysza i jego rodzinny 
dom. Nie lada gratka czekała na 
budzyńskich turystów – akurat w 
Wiśle odbywał się Konkurs Sko-
ków Młodzieżowych i można było 
podziwiać  loty początkujących pol-
skich skoczków. Kto wie, który z 
nich w przyszłości zostanie drugim 
Małyszem ? 
Zespół „Tolija” również w Wiśle 
brał udział w uroczystym Podsu-
mowaniu 26 Międzynarodowych 
Spotkań Folklorystycznych. Pełni 
wrażeń, oszołomieni nowymi do-
świadczeniami, zmęczeni ale przede 
wszystkim szczęśliwi wracali do 

Budzynia. Po drodze nie mogło 
obejść się bez postoju w Wadowi-
cach, by choć przez chwilę zoba-
czyć rodzinny dom i ukochany ko-
ściół Papieża Jana Pawła II. Słodkim 
zwieńczeniem wszystkiego były pa-
pieskie kremówki. 
Zespół  folklorystyczny „Tolija”  to 
przestrzeń do  wszechstronnego roz-
woju kulturalnego dzieci. Nie zamy-
ka się tylko w ramach muzycznych. 
Wartości, które starają się wpajać 
młodym ludziom opiekunowie to 
: nieustający głód kulturalny, chęć 
rozwijania się i  ciekawość świata. 
Z taką otwartością na świat, jest na-
dzieja, że każdy z uczestników sta-
nie się dojrzałym i aktywnym twór-
cą, jak i chętnym odbiorcą kultury.

Honorata Struzik
instruktor WDK

Przedszkole Samorządowe w Wyszynach 

Dzień Przedszkolaka

W tym roku obchodziliśmy III Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Z 
okazji tego święta w przedszkolu w Wyszynach zorganizowaliśmy wiele 
atrakcji dla naszych milusińskich. 
Na początku spotkania pani dyrektor, Anna Gąska, złożyła dzieciom życze-
nia z okazji ich święta i życzyła miłej zabawy. W tym dniu zorganizowali-
śmy konkurencje sportowe, malowanie twarzy. Był też pyszny poczęstunek 
przygotowany przez nasze panie z kuchni. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi i 
chętni do wspólnej zabawy.  

UKS „Olimpijczyk” Budzyń

Nowy sezon rozpoczęty
Rozpoczęły się przygotowania 
zawodniczek budzyńskiego UKS
-u do sezonu 2015/2016 w roz-
grywkach Wielkopolskiej Ligi 
Piłkarek Ręcznych. 
Trenerzy wraz z zarządem posta-
nowili zgłosić zawodniczki z Bu-
dzynia również do rozgrywek w 
kategorii „juniorki” (rocznik 1997 
– 1998), która ma być próbą sił w 
prawie seniorskiej piłce ręcznej. 
Sprawdzimy czy zapałem i ciężką 
pracą uda się dołączyć poziomem 
naszych dziewcząt do poziomu 
II ligi seniorek kobiet, która jest 
marzeniem młodych szczypior-
nistek z Budzynia oraz celem dla 
działaczy budzyńskiego „Olim-
pijczyka”. Działacze z Budzynia 
planują również wznowienie od 
września zajęć dla najmłodszej 
grupy dziewczynek z rocznika 
2005 oraz 2006.

Dziewczęta z trzech kategorii 
wiekowych: młodziczek, junio-
rek młodszych oraz juniorek roz-
poczęły swoje przygotowania do 
nowego sezonu Letnim Obozem 
Sportowym. Oprócz codziennego 
biegania miały jeszcze dwa trenin-
gi sprawnościowe w różnej formie: 
kajaki, crossfit, trening techniki 
na Orliku itd. Z niecierpliwością 
czekamy do pierwszych meczy li-
gowych, które planowane są przez 
Wielkopolski Związek Piłki Ręcz-
nej na październik.
Działacze klubu chcieliby po-
dziękować za wsparcie finansowe 
umożliwiające działalność klubu 
Wójtowi oraz Radzie Gminy Bu-
dzyń, wspierającej nas firmie Kabat 
S.J. oraz sponsorom prywatnym. 
Dziękujemy również Jarosławowi 
Marciniak i Kazimierzowi Cem-
browicz za okazaną pomoc.  
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„Narodowe Czytanie 2015”

Tym razem „Lalka”
W sobotę 5 września, w samo po-
łudnie w centrum Budzynia spo-
tkali się miłośnicy literatury, by 
wziąć udział w kolejnej odsłonie 
„Narodowego Czytania”. 
Ta ogólnopolska akcja została za-
inaugurowana w roku 2012 przez 
byłego Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej Bronisława Komorow-
skiego. Głównym celem akcji jest 
przede wszystkim popularyzacja 
czytelnictwa oraz wzmocnienie 
poczucia narodowej tożsamości po-
przez kontakt z największymi dzie-
łami polskiej literatury.
Pierwszą edycję rozpoczęła wspól-
na lektura „Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza - wybitna epopeja na-
rodowa, która po dziś dzień stanowi 
źródło piękna, umiłowania ojczyste-
go kraju oraz języka. W rok później 
czytane były utwory Aleksandra 

Fredry, który poprzez humor, iro-
nię, ale też mądrą zadumę jak nikt 
inny potrafił wydobyć nasze zalety, 
a jednocześnie wskazać przywary i 
słabości Polaków. W zeszłym roku 
spotkaliśmy się z „Trylogią” Hen-
ryka Sienkiewicza, śledziliśmy losy 
Andrzeja Kmicica, narodowego bo-
hatera, patrioty wierzącego w Polskę 
i o tę Polskę walczącego.
W tym roku czytaliśmy „Lalkę” 
Bolesława Prusa - najwybitniejsze 
dzieło polskiego realizmu.
Spotkanie rozpoczęło się od przy-
pomnienia ważniejszych faktów z 
życia pisarza, które przedstawił Ja-
kub Ganclerz - uczeń klasy II gim-
nazjum. Czytanie powieści rozpo-
czął Wójt Gminy Budzyń  Marcin 
Sokołowski. Kolejne fragmenty 
czytali: Sylwia Głowacka - dyrektor 
Przedszkola Niepublicznego „Mały 

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu 

Powrót do przedszkola
Po wakacjach wszyscy wrócili 
z entuzjazmem do przedszkola. 
Dzieci już w pierwszych tygo-
dniach miały wiele atrakcji. 
Starszaki z grupy Żabki w pierw-
szych dniach września spotkały się 
z zawodowym kierowcą. Z cieka-
wością oglądały pojazd, w jakim na 
co dzień pracuje pan Michał. Dzieci 
miały możliwość wejścia do kabiny 
kierowcy,  zmierzyły krokami dłu-
gość naczepy oraz z dużym entuzja-
zmem obserwowały jej otwieranie i 
zamykanie.  
23 września grupę Pszczółek odwie-
dziło kilka mam z okazji powitania 
jesieni. Przyniosły ciasteczka, które 

wspólnie z dziećmi dekorowały. 
Bliska relacja i więź tworzy się po-
przez wspólne spędzanie ze sobą 
czasu. Bardzo miło nam jest gościć 
w przedszkolu rodziców.   
Przedszkolacy z grupy Biedronki 
odwiedziły posterunek policji w 
Budzyniu. Zobaczyły radiowóz po-
licyjny i usłyszały sygnał pojazdu 
uprzywilejowanego. Starszaki przy-
pomniały sobie zasady bezpieczeń-
stwa drogowego. 
29 września wychowawczynie 
przygotowały wiele atrakcji z okazji 
Dnia Przedszkolaka. Była to dobra 
okazja do wspólnej zabawy a dzieci 
zostały obdarowane prezentami.  

Odkrywca”, Irena Pszczoła - lekarz 
pediatra, Józef Przybyszewski - dłu-
goletni czytelnik biblioteki,   Gra-
żyna Petzka-Śliwińska z córkami 
Anielką i Marysią,  Martyna Grela 
- absolwentka Wyższej Szkoły Ban-
kowej, Marek Bocheński - dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury i Maria 
Jabłońska - sołtys wsi Budzyń.
Uczestnicy spotkania wysłuchali 

z powieści osiem fragmentów po-
ruszających różne wątki, w tym 
historii nieodwzajemnionej miłości 
Stanisława Wokulskiego do Izabeli 
Łęckiej. Dla osób czytających or-
ganizatorzy przygotowali prezent w 
postaci egzemplarza „Lalki” z oko-
licznościowym stemplem. Całość 
spotkania umiliła muzyka z filmu.  

Prosna 

Gminny Festyn
5 września 2015 r. na terenie przy 
świetlicy wiejskiej w Prośnie od-
był się Gminny Festyn Rekreacyj-
no – Sportowy „Pożegnanie Lata 
– Prosna 2015”, którego organi-
zatorami byli: Wójt Gminy Bu-
dzyń, Gminny Ośrodek Kultury 
w Budzyniu, Gminne Zrzeszenie 
LZS w Budzyniu oraz koło LZS 
w Prośnie.
Ogółem w 6 konkurencjach 
uczestniczyło 78 uczestników 
reprezentujących sołectwa i Koła 
LZS.
Pogodę mieliśmy jak na zamó-
wienie więc nastroje były super 
a wspomnienia długo pozostaną 
w pamięci wraz z  rozgrywanymi 
konkurencjami.
W konkurencji siłaczy – męż-
czyźni podnosili ciężarek 17,5 kg. 
a kobiety 7 kg. Najlepiej wypadła 
drużyna z LZS Prosna w składzie: 
Rafał Krawczyń, Remigiusz Olej-
nik i Danuta Odor.
W rzucie lotką najlepszą była 
drużyna z Sokołowa Budzyńskie-
go w składzie: Weronika Prech i 
Kacper Pilarski.
W strzelaniu karnych do bramki 
na punkty najwięcej punktów wy-
strzelała drużyna z LZS Prosna w 

składzie: Wiktoria Polowa i Piotr 
Fryska.
W wieloboju rekreacyjnym najlep-
szą była drużyna z LZS Ostrówki 
w składzie: Monika Polowa i Ma-
teusz Tomaszewki.
W wieloboju rodzinnym najlepszą 
była rodzina z LZS Budzyń, pań-
stwo  Janiccy.
W przeciąganiu liny najlepsza 
okazała się drużyna z LZS Podsto-
lice w składzie: Karol Kawlewski, 
Marcin Piochacz, Kamil Musiał, 
Mateusz Staniewski, Marcin Na-
wrot, Paweł Kawlewski.
Zwycięzcom w poszczególnych 
konkurencjach medale wręczali: 
przewodniczący Gminnego Zrze-
szenia LZS w Budzyniu Roman 
Schlabs, przewodniczący Koła 
LZS Prosna Robert Ksycki, sołtys 
sołectwa Prosna Halina Laskow-
ska, sołtys sołectwa Podstolice 
Jan Sempołowicz.
Najlepsi będą reprezentować na-
szą Gminę w Powiatowej i Wiel-
kopolskiej Zimowej i Letniej 
Spartakiadzie LZS Mieszkańców 
Wsi. Życzymy im samych zwy-
cięstw.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu.
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Zakład fryzjerski Andrzeja Ratajczaka zamknięty

Koniec pewnej epoki
Biblioteka Publiczna w Budzyniu 

Konkurs „Zaczytani”
Pod takim tytułem Biblioteka Pu-
bliczna w Budzyniu ogłosiła kon-
kurs fotograficzny, który trwał od 
czerwca do końca sierpnia br. 
Konkurs skierowany był do wszyst-
kich, niezależnie od wieku i miejsca 
zamieszkania. Celem konkursu była 
promocja czytelnictwa i zachęcenie 
do częstszego sięgania po książkę, 
bez względu na to gdzie się znajdu-
jemy.
Wyboru laureatów dokonała Ko-
misja Konkursowa w składzie: 
Przewodnicząca - Aleksandra Koło-

sowska - Wiceprezes Fundacji Start 
z Kulturą, pomysłodawca oraz orga-
nizator Heart Fashion, oraz współor-
ganizatorzy: Aneta Namiota - grafik 
i Maria Kaczmarek - pedagog.
Komisja po zapoznaniu się z regu-
laminem i obejrzeniu 60 zdjęć zgło-
szonych do konkursu przyznała: I 
miejsce - Dominika Koczorowska, 
II miejsce - Marta Sałata, III miej-
sce - Magdalena Walińska oraz dwa 
wyróżnienia - Martyna Grela i Zosia 
Nowak. 

Zakład fryzjerski Andrzeja Ra-
tajczak to rodzinna tradycja, bo 
już ojciec Andrzeja, Józef, po po-
wrocie  z Holandii miał przejąć 
piekarnię po swoich dziadkach, 
ale zdecydował się na zupełnie 
inny fach i rozpoczął  naukę u 
mistrza fryzjerskiego Brunona 
Kubackiego i już w pierwszych 
dniach po wojnie otworzył swój 
własny zakład fryzjerski na ulicy 
Rynkowej. 
Józef ożenił się z budzynianką Łu-
cją Wojczyńską. 26 listopada 1947 
roku rodzi się Andrzej, kilka lat 
później jego siostra Krystyna. An-
drzej od najmłodszych lat był blisko 
Kościoła jako członek kilku orga-
nizacji kościelnych, jeden z wujów 
jest kapłanem. Szkołę ukończył 
w Budzyniu i następnie rozpoczął 
naukę w zawodzie fryzjer w za-
kładzie swojego ojca. Rozpoczął 
służbę wojskową w jednostce w 
Pile i tam pod koniec służby w 
maju 1968 roku dotarła smutna 
wiadomość o śmierci ojca.  Od 
lipca 1968 roku Andrzej musiał 
przejąć zakład w wieku 20 lat. 
W pierwszym roku w prowadze-
niu zakładu pomagała mama. 4 
kwietnia 1970 roku Andrzej oże-
nił się ze swoją  sąsiadką Julią, z 
domu Krzyżaniak. Julia jest rodo-
witą budzynianką, rodzice pocho-
dzili z Budzynia i mieszkali na 
ulicy Rynkowej. Julia po ślubie z 
Andrzejem zrezygnowała z pracy 
w przedszkolu i zajęła się pracą 
w zakładzie, na początku musia-
ła odbyć wiele kursów i szkoleń 
i tak w 1976 roku zdobyła tytuł  
mistrza fryzjerskiego, Andrzej zo-
stał mistrzem w 1971 roku. 
Zakład znajdował się na ulicy Ryn-
kowej, a od 1983 roku został wybu-
dowany nowy zakład tuż za starym 
przy deptaku, gdzie znajduje się do 
dzisiaj.  Zakład przez wszystkie lata 
spełniał funkcję usługową, społecz-
ną i edukacyjną. Zakład od samego 
początku cieszył się wysoką renomą 
i z tego powodu był zawsze oblega-
ny przez klientów, a właściciele cie-
szyli się i nadal się cieszą wysokim 
zaufaniem społecznym w Budzyniu 
i dalekich okolicach. Jak wspomi-
na Andrzej Ratajczak: - Początki 
były może nawet lepsze jak dzisiaj, 
byliśmy młodzi.  Sprzęt był oczywi-
ście inny, nie tak nowoczesny. Przez 

wszystkie lata, tak jak w każdym za-
wodzie trzeba było się nieustannie 
szkolić, ciągle podpatrywać nowe 
metody pracy, nowe trendy, nowe fry-
zury. Ja zajmowałem się strzyżeniem 
mężczyzn, a żona kobiet. Kiedyś bar-
dzo częste było golenie w zakładzie, 
dziś już rzadka usługa, na prośbę 
ciężko chorych klientów przychodzi-
łem do domu strzyc lub golić zarost, 
a kiedy w Budzyniu nie było zakładu 
pogrzebowego to na prośbę rodziny 
strzygło się i goliło zmarłych. Praca 
w nieustannym ruchu, ciągły kon-
takt z klientem, z klientem który za-
wsze dzielili się swoimi radościami 
i smutkami, w sumie były to tysiące 
ludzi przez wszystkie lata. Przez 47 
lat zakład wypełniał funkcję eduka-
cyjną czyli szkolił przyszłych adep-
tów fryzjerskiego fachu i tak przez 
wszystkie lata naukę ukończyło 90 
dziewczyn i tylko dwóch chłopa-
ków. - W samym Budzyniu są za-
kłady fryzjerskie prowadzone przez 
panie Wiesławę Sałek i Marylę Re-
dam, będące niegdyś uczennicami 
w moim zakładzie, no i nawet za-
kłady prowadzone przez uczennice 
uczennic, również poza Budzyniem 
jest kilkanaście takich zakładów i 
nawet w Anglii.  – Poza tym, już 
od 1977 roku Andrzej Ratajczak 
pełnił funkcję sekretarza zarządu 
Cechu Rzemiosł Różnych w Cho-
dzieży.  - Córki Justyna i Honorata 
związane są branżą kosmetyczno- 
fryzjerską, w największej marce 
światowej, ale nie będą prowadzić 
zakładu w Budzyniu i dlatego z 
dniem 1 sierpnia 2015 roku za-
mknęliśmy zakład. Jesteśmy z żoną 
rodowitymi budzyniakami i całe 
życie tutaj mieszkaliśmy i nie wie-
my czy w innym miejscu się zakli-
matyzujemy. Jeden z moich ostat-
nich uczniów Bartek Jeska będzie 
kontynuatorem tradycji naszego 
zakładu fryzjerskiego, jego zakład 
będzie działał na ul. Rynkowej. 
Bartek jest kilka miesięcy młodszy, 
niż ja kiedy zaczynałem prowadze-
nie zakładu, ale jest dobrze przy-
gotowany do tej pracy, rzetelny i 
dokładny.  Żal opuszczać Budzyń, 
ale jeden etap życia się kończy, a 
następny zaczyna. Żona będzie 
zajmowała się dwiema wnuczka-
mi Oliwią i Kornelią, ja zajmę się 
szkoleniem młodych fryzjerów w 
firmie mojej córki. 

Zapraszamy na spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury 

6 października 2015 r. (wtorek) 
o godzinie 18.00
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Finał piłkarskich rozgrywek  

Walczyli o Puchar Wójta 
5 lipca 2015 roku  młodzież z LZS 
reprezentowała Gminę Budzyń 
w XXV Ogólnopolskim Biegu 
Młodzieżowym „Powitanie Lata 
Jarosławiec 2015” oraz XXV Mię-
dzynarodowym Biegu Po Plaży. 
Organizatorem wyjazdu było 
Gminne Zrzeszenie LZS w Bu-
dzyniu.
W Ogólnopolskim Biegu Młodzie-
żowym z naszej gminy startowało 
11 biegaczy w swych kategoriach 
wiekowych i zajęli miejsca :
500 m. chłopców – rocznik 2006 / 
2007:
Szurpit Igor       -   4 miejsce
Szymkiewicz Bartosz   - 10 miejsce 
500 m. dziewcząt – rocznik 2004 
– 2005
Grodzka Sandra             - 13 miejsce
500 m. chłopców – rocznik 2004 – 
2005
Antoniewicz Wiktor     - 12 miejsce
Szymkiewicz Miłosz      - 14 miejsce
1000 m. dziewcząt – rocznik 2002 
– 2003
Nowicka Nikola      - 13 miejsce
1000 m. chłopców – rocznik 2002 
– 2003
Rusiniak Jakub       -   2 miejsce
Nowacki Karol      - 13 miejsce
2000 m. chłopców – rocznik 2000 
– 2001 
Górzny Mateusz       -  4 miejsce
Fryska Paweł       -  5 miejsce

Fryska Adrian      -   8 miejsce
W Biegu Głównym – XXV Mię-
dzynarodowym Biegu Po Plaży na 
dystansie 15 km ekipa nasza liczyła 
7 zawodników i w klasyfikacji open 
zajęli miejsca;
Tupaj Damian      - 29 miejsce     
                                       czas: 1.01.11
Makowiecki Bartosz    -137 miejsce         
                                       czas: 1.11.38
Podjasek Jan    - 244 miejsce
                                       czas: 1.17.40
Odor  Danuta    - 358 miejsce     
                                       czas: 1.23.15
Zimny Przemysław     - 462 miejsce     
                                      czas: 1.27.49
Przybyslski Michał    - 607 miejsce     
                                       czas: 1.36.26
Fryska Piotr    - 688 miejsce     
                                      czas: 1.43.31
Natomiast w swych kategoriach 
wiekowych zajęli miejsca:
K-16, Odor Danuta       -  3 miejsce
M-16,Tupaj Damian      -  2 miejsce
      Makowiecki Bartosz - 3 miejsce
      Fryska Piotr                - 8 miejsce
M-20, Podjasek Jan      - 44 miejsce
     Zimny Przemysław  - 59 miejsce
     Przybylski Michał     - 74 miejsce 
Ogółem w XXV Międzynarodo-
wym Biegu Po Plaży udział brało 
793 biegaczy.  

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu

Jarosławiec 2015 

Bieg na „Powitanie Lata”

23 sierpnia 2015 r. na boisku spor-
towym w Ostrówkach rozegrano I 
kolejkę Ligi gminnej Piłki Nożnej 
2015/2016. W lidze gra 8 drużyn 
reprezentujących koła LZS:
Budzyń, Wyszynki, Bukowiec, Pro-
snę, Dziewoklucz, Podstolice, Ką-
kolewice i Ostrówki.
Oto wyniki poszczególnych spo-
tkań:
LZS Prosna  pokonała LZS Buko-
wiec  8 – 0.
LZS Wyszynki pokonały LZS Bu-
dzyń  5 – 2.
LZS Dziewoklucz pokonał LZS 
Podstolice  2 – 0
LZS Ostrówki pokonały LZS Kąko-
lewice   1 – 0.

Organizatorzy

28 czerwca na stadionie sporto-
wym w Budzyniu rozegrano eli-
minacje Pucharowych Mistrzostw 
Gminy w Piłce Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Budzyń 2015 gdzie z 
8 drużyn do dalszej gry  przeszły 4 
drużyny: LZS Ostrówki, LZS Pro-
sna, LZS Dziewoklucz, LZS Soko-
łowo Budzyńskie.
12 lipca 2015 r. na boisku sporto-
wym w Bukowcu rozegrano półfi-
nałowe spotkania, w czasie których 
LZS Ostrówki pokonał LZS Prosnę   
4 – 3, a LZS Dziewoklucz pokonał 
LZS Sokołowo  Budzyńskie  4 – 1.
19 lipca 2015 r. na boisku sporto-
wym w Ostrówkach rozegrano spo-
tkania finałowe. W meczu o trzecie 
miejsce LZS Sokołowo pokonał 

LZS Prosnę  1 – 0, a w meczu o 
pierwsze miejsce LZS Ostrówki 
wygrały z LZS Dziewoklucz  4 – 1.
Pierwsze miejsce i Puchar Wójta 
zdobyła drużyna LZS Ostrówki, 
drugie miejsce przypadło drużynie 
LZS Dziewoklucz, trzecie miej-
sce zajęła drużyna LZS Sokołowo 
Budzyńskie, czwarte drużyna LZS 
Prosna.
Zwycięskim drużynom puchary 
wręczali: zastępca Wójta Gminy 
Bogusław Gniła, przewodniczący 
Gminnego Zrzeszenia LZS w Bu-
dzyniu Roman Schlabs oraz Sołtys 
sołectwa Ostrówki Kazimierz Kę-
dzierski.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu  

Sezon 2015/2016 
Liga Gminna 
piłki nożnej 
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Podzielili chleb
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Turniej drużyn 6-osobowych i finał  Ligii Gminnej 

Na piłkarskich arenach
1 maja 2015 r. na stadionie spor-
towym w Budzyniu rozegrano I 
kolejkę Gminnego Turnieju Pił-
ki Nożnej drużyn 6 - osobowych 
rocznik 1999 – 2001 o Puchar 
Przewodniczącego Gminnego 
Zrzeszenia LZS w Budzyniu. 
Gospodarzem tego Turnieju jest 
koło LZS w Dziewoklucz. Grało 5 

drużyn w tym 1 drużyna dziewcząt, 
rozegrano 10 meczy. 
Drugą kolejkę, jednocześnie finał 
rozegrano w ostatnią sobotę wakacji 
tj. 29 sierpnia 2015 r. Pierwsze miej-
sce zajęła drużyna chłopców z LZS 
Prosna i zdobyła puchar Przewod-
niczącego Gminnego Zrzeszenia 
LZS w Budzyniu. Drugie miejsce 

zajęła drużyna LZS Budzyń, trzecie 
miejsce drużyna LZS Dziewoklucz, 
czwarte miejsce drużyna dziewcząt  
LZS Prosna.
Zwycięskim drużynom puchary 
wręczali: Przewodniczący Gmin-
nego Zrzeszenia LZS w Budzyniu 
Roman Schlabs oraz sędzia Turnieju  
Bogusław Stefański.
21 czerwca 2015 r. na boisku spor-
towym w Ostrówkach rozegrano 
ostatnią XIV kolejkę Ligi Gminnej 

Piłki Nożnej 2014/ 2015. Końcowa 
tabela Ligi:     
1 miejsce - LZS  Podstolice - 28 pkt.
2 miejsce - LZS  Ostrówki   - 26 pkt.
3 miejsce - LZS  Kąkolewice - 26 pkt.
4 miejsce - LZS  Dziewoklucz 
                                             - 18 pkt.
5 miejsce - LZS  Bukowiec  - 15 pkt.
6 miejsce - LZS  Prosna          - 4 pkt.
7 miejsce - LZS  Budzyń          - 3 pkt.

Organizatorzy
      

W dniu 6 września 2015 r. na sta-
dionie sportowym w Budzyniu 
odbyły się Dożynki Powiatowo 
- Gminne. Dożynkowy obrzęd 
poprzedziła uroczysta Msza Św. 
dziękczynna z udziałem delegacji 
wieńcowych, pocztów sztandaro-
wych oraz władz samorządowych 
z terenu gminy i powiatu. 
Po mszy uformowany na ul. Mar-
gonińskiej korowód złożony z ma-
szyn rolniczych, zaprzęgów i koni 
przejechał następnie przez Rynek w 
kierunku stadionu, gdzie gości po-
witał wójt gminy Marcin Sokołow-
ski, po czym rozpoczął się obrzęd 
dożynkowy w wykonaniu zespołu 

Tolija. Choć nad Budzyniem od 
rana wisiały deszczowe chmury i 
wszyscy mieli przygotowane para-
sole, to obchody święta plonów, a w 
każdym razie główną 
ich część, aura tym 
razem oszczędziła.  
Z gospodarzami 
dożynek chlebem 
wypieczonym z te-
gorocznych zbiorów 
podzieli się pełniący 
honory starostów 
dożynkowych Jani-
na Bedyńska i Kry-
stian Ograbek. Dalej 
zgodnie z tradycją, 

starosta i wójt wyruszyli z bochnami 
chleba na murawę stadionu...
Z okazji dożynek wręczono bran-
żowe nagrody. I tak, nagrodę 
Powiatowego Lidera Rolnictwa 
otrzymali: z gminy Budzyń - Wła-
dysław Najder wraz z żoną Rena-
tą oraz Tomasz Grzeczka z żoną 
Marzeną; z Margonina - Ewa Do-
magała wraz z rodziną oraz Ma-

rek Pachowicz wraz z rodziną;  z 
Szamocina - Grzegorz Chmura i 
Łukasz Borucki, natomiast z gmi-
ny Chodzież - państwo Hanna i 
Jacek Dziamscy z Pietronek. Do-
datkowo trójka rolników: Urszula 
Bigos z Nowego Brzeźna, Jacek 
Kubsik z Sokołowa Budzyńskiego 
i Zygmunt Witt z Budzynia odzna-
czona została odznaką honorową 
„Zasłużony dla Rolnictwa”. Wy-
pada dodać, że za najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy uznano pracę 
z Nietuszkowa, które wyprzedzi-
ło Szamocin i wieś Grabówka. 
Po oficjalnych uroczystościach 
rozpadało się na dobre. Szkoda, 
bo festyn dożynkowy zapowiadał 
się niezwykle atrakcyjnie. Najwy-
trwalsi doczekali jednak występu 
gwiazdy wieczoru, którą był znany 
z list przebojów zespół „Poparzeni 
Kawą Trzy”.


