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Dziedzictwo, pamięć, Ojczyzna

Sztandary szkół z Budzynia
na Ostrowie Tumskim

27 sierpnia 2016 roku przedstawiciele społeczeństwa Gminy Budzyń, na 
czele z wójtem Gminy Budzyń Marcinem Sokołowskim i przy udziale pocz-
tów sztandarowych: Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kotarbińskiego w 
Budzyniu, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach, 
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu i Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej, brali udział w „Złazie gwiaździstym” na Ostrowie 
Tumskim w Poznaniu, organizowanym przez Zarząd Główny Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.            więcej na stronie 7

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kolejne środki pozyskane!  

Sukcesem zakończyły się starania Gminy Budzyń o pozyskanie kolejnych 
środków na modernizację dróg gminnych, tym razem w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.               więcej na stronie 2

Dożynki Gminno - Wiejskie 2016  

Dożynkowy obrzęd
 i śląskie szlagiery w finale

więcej na stronie 12
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Dwie letnie sesje

Z prac Rady Gminy
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kolejne środki pozyskane!  
Rada Gminy, na swojej sesji 
zwołanej w dniu 10 sierpnia 
2016 roku, podjęła między in-
nymi decyzję o utworzeniu 
samorządowej jednostki or-
ganizacyjnej „Centrum Usług 
Wspólnych w Budzyniu” oraz 
nadała jej statut. 
„Centrum” zostało utworzone na 
bazie dotychczasowego Gminne-
go Zakładu Oświaty w Budzyniu 
i będzie prowadziło gospodarkę 
finansową w formie jednostki bu-
dżetowej. „Centrum” obsługiwać 
będzie Przedszkole Samorzą-
dowe w Budzyniu, Przedszkole 
Samorządowe w Wyszynach, 
Szkołę Podstawową w Budzy-
niu, Szkołę Podstawową w Wy-
szynach oraz Gimnazjum w Bu-
dzyniu.    
Następnie radni zadecydowali 
o zmianie Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Budzyń 
na lata 2016 -2023. Wieloletnie 
Przedsięwzięcia   Finansowe 
Gminy Budzyń realizowane są  
w 2016 r. zgodnie ze zmianami 
zapisanymi w tej uchwale.
W kolejnej i ostatniej uchwale, 
jaką radni podjęli w czasie ob-
rad tej sesji, dokonano zmiany 
uchwały budżetowej Gminy Bu-
dzyń na 2016 rok. Dochody w 
budżecie Gminy na 2016 zwięk-
szono o 163 tysiące 350 złotych, 
po zmianach budżet ten po stro-
nie dochodów wyniesie 31 mi-
lionów 997 tysięcy 332 złote 86 
groszy, z czego dochody bieżące 
stanowią kwotę 30 milionów 952 
złote 601 złotych 86 groszy, a do-
chody majątkowe 1 milion 44 ty-
siące 731 złotych. Radni zwięk-
szyli także wydatki w budżecie 
Gminy na 2016 rok o kwotę 163 
tysiące 350 złotych. Łączna kwo-
ta wydatków w budżecie Gminy 
na 2016 roku została ustalona w 
wysokości 33 miliony 258 tysię-
cy 366 złotych 10 groszy. Z tego 
wydatki bieżące zostały ustalo-
ne na kwotę 27 milionów 464 
tysiące 614 złotych 10 groszy, a 
wydatki majątkowe na kwotę 5 
milionów 793 tysiące 752 złote.    

*   *   * 
Na kolejnej sesji radni Gminy Bu-
dzyń zebrali się w dniu 8 września 
2016 roku. Zostały podjęte dwie 
uchwały; w pierwszej radni, po 

zasięgnięciu opinii Państwowego 
Inspektora Sanitarnego w Cho-
dzieży, przyjęli regulamin utrzy-
mania czystości i porządku na te-
renie Gminy Budzyń. Regulamin 
ten stanowi akt prawa miejscowe-
go, uwzględniający szczegółowe 
wymagania w zakresie utrzyma-
nia czystości i porządku na tere-
nie nieruchomości zamieszkałych  
i nie zamieszkałych oraz zasady 
odbioru odpadów komunalnych 
od mieszkańców gminy. Obecnie 
przyjęty regulamin zastępuje ten, 
przyjęty uchwałą Rady Gminy z 
dnia 28 czerwca 2016 roku, gdyż 
Wojewoda Wielkopolski rozstrzy-
gnięciem nadzorczym orzekł o jej 
nieważności. Dlatego podjęcie 
powyższej uchwały było koniecz-
ne i zasadne.   
W drugiej uchwale radno podjęli 
decyzję o udzieleniu pomocy fi-
nansowej dla Powiatu Chodzie-
skiego w wysokości 370 tysięcy 
złotych z przeznaczeniem na 
zadanie majątkowe pod nazwą 
„Zwiększenie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego wraz z po-
prawą dostępności do instytucji 
użyteczności publicznej przez 
przebudowę ciągu ulic w Cho-
dzieży”. 

Sukcesem zakończyły się starania 
Gminy Budzyń o pozyskanie ko-
lejnych środków na modernizację 
dróg gminnych, tym razem w ra-
mach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 
Nasza Gmina, w odpowiedzi na 
konkurs ogłoszony przez Urząd Mar-
szałkowski, złożyła dwa wnioski o 
dofinansowanie, które zostały pozy-
tywnie rozpatrzone i efektem tego 
jest podpisanie dwóch umów na re-
alizację zgłoszonych projektów. 
17 sierpnia br., w Starostwie Po-
wiatowym w Chodzieży, odbyła się 
uroczystość podpisania stosowa-
nych umów o dofinansowanie. Z 
terenu Powiatu Chodzieskiego dwie 

umowy podpisała Gmina Budzyń, a 
jedną umowę Gmina Szamocin. W 
konsekwencji podpisania tych umów 
kolejne ponad 3 kilometry dróg 
gruntowych ma szanse zmienić na-
wierzchnię na asfaltową. W ramach 
tego zadania budowane będą kanały 
technologiczne, których celem bę-
dzie w przyszłości poprowadzenie 
linii światłowodowych i dostarczenie 
szerokopasmowego Internetu do do-
mostw, które będą leżały przy plano-
wanych odcinkach dróg. Zgodnie z 
podpisanymi umowami wartość do-
finansowania wyniesie ponad jeden 
milion 600 tysięcy złotych, a wartości 
tych zadań to w sumie 3 miliony 100 
tysięcy złotych. 



Inwestycja drogowa zrealizowana w ramach 
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury  Drogowej na lata 2016 – 2019 

Gmina Budzyń zrealizowała kolejną inwestycję  w zakresie popra-
wy stanu sieci dróg gminnych. Tym razem z udziałem, wsparciem 
finansowym pochodzącym ze środków:
1. Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury  Dro-
gowej na lata 2016 – 2019 (środki Budżetu Państwa) - 183.733 zł
2. Powiatu Chodzieskiego (Partner Projektu ) - 184.477 zł  
3. Budżetu Gminy Budzyń - 59 gr
Tegoroczne zadanie to „Przebudowa drogi gminnej nr 201517P w 
Budzyniu”. Jest to odcinek prowadzący od drogi Krajowej Nr 11 w 
kierunku Sokołowa Budzyńskiego (tzw. Nowe Budy). 
Zadanie inwestycyjne obejmowało swoim zakresem  prace na dłu-
gości 926,30 mb: 

Prace drogowe zakończono i odebrano na początku miesiąca wrze-
śnia 2016 r.
Wykonawcą wybranym w ramach ustawy Prawo Zamówień Pu-
blicznych w trybie przetargu niegraniczonego było Konsorcjum:  
Lider – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe  REDON Andrzej 
Trudziński, ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło nad Notecią; 
Partner - REDON NAKŁO Sp. z o. o., ul. Karnowska 3, 89-100 
Nakło nad Notecią.

Wartość całkowita robót budowlanych to kwota brutto: 368.210 zł 59 gr.
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Na terenie Gminy Budzyń

Budowa i remonty dróg

Droga na Piaskach

Trzeci etap

Wyszyny - pierwszy etap

Droga 
osiedlowa

Konsekwentnie realizowany jest 
program remontów i budowy dróg 
na terenie Gminy Budzyń. 
Zakończyła się, między innymi, bu-
dowa kolejnego odcinka drogi gmin-
nej w Budzyniu, w kierunku na tzw. 
Nowe Budy. Na drodze o długości 
ponad 900 metrów bieżących po-
łożona została nowa nawierzchnia 
bitumiczna, wybudowano zjazdy 
na pola, a także odwodnienie oraz 
oznakowanie pionowe i poziome. 
Wartość wykonanych prac to kwota 
368 tysięcy złotych. To zadanie było 
realizowana w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej In-
frastruktury Drogowej, na to zadanie 
z budżetu państwa Gmina Budzyń 
uzyskała dofinansowanie w wysoko-
ści 50 procent, tj. kwotę 183 tysięcy 

733 złote. Przy realizacji tego zadania 
partnerem naszej Gminy był Powiat 
Chodzieski, który także partycypo-
wał w tej inwestycji w wysokości 
184 tysiące 477 złote. Z budżetu na-
szej Gminy na ten cel wydano sym-
bolicznie „aż” 59 groszy. 
Wykonawca robot wybranym w dro-
dze przetargu nieograniczonego była 
firma Redon z Nakła. Pełna informa-
cja o tej inwestycji w tabeli obok. 
Droga ta poprawiła dojazd do części 
Wybudowań wsi Budzyń. Równo-
cześnie mieszkańcy tej części Budzy-
nia złożyli wniosek o zmianę nazwy 
ulicy, przy której mieszkają, z „Bu-
dzyń, ulica Wybudowanie”, na „Bu-
dzyń, ulica Nowe Budy”, co będzie 
rozpatrzone w najbliższym czasie 
przez Radę Gminy. 

W ramach tegorocznych inwestycji 
drogowych zakończono pierwszy etap 
modernizacji drogi osiedlowej we wsi 
Wyszyny. Wartość prac wyniosła ok. 
190 tysięcy złotych i pochodziła w 
całości z budżetu gminy. Wykonawca 
zadania była firma Anmak z Rogoźna. 

Kolejnym planowanym zadaniem, 
które zostanie zrealizowane na terenie 
naszej Gminy jeszcze w tym roku, bę-
dzie 3 etap budowy drogi osiedlowej 
na Osiedlu Piaski w Budzyniu. 



Inwestycja drogowa współfinansowana, 
realizowana przy udziale środków budżetowych 

Województwa Wielkopolskiego 

Gmina Budzyń realizuje kolejną inwestycję  w zakresie poprawy 
stanu sieci dróg lokalnych, dojazdowych do gospodarstw i gruntów 
rolnych o szerokości min.4,0 mb. 
Tym razem z udziałem, wsparciem finansowym pochodzącym ze 
środków:
1. Budżetu Województwa Wielkopolskiego  - 160.500 zł (26,4%)
2. Budżetu Gminy Budzyń - 447.159 zł 69 gr
Tegoroczne zadanie to:
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń w miejsco-
wościach: Wyszyny, Nowe Brzeźno.
Tym razem są to trzy różne odcinki dróg wiejskich, zlokalizowane  
w sołectwach: 
Wyszyny - 0,8 km i 0,2 km oraz Nowe Brzeźno - 0,5 km.
Razem zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem  prace na 
długości 1,5 km. 

Planowany termin zakończenia robót drogowych to wrzesień 2016r.
Wykonawcą wybranym w ramach ustawy Prawo Zamówień Pu-
blicznych w trybie przetargu niegraniczonego jest Konsorcjum:
Lider: BIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka 
Komandytowa, Ruda 12B, 64-610 Rogoźno; 
Partner: POL-DRÓG Drawsko Pomorskie Spółka Akcyjna, ul. Pod-
miejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie. 

Wartość całkowita robót budowlanych to kwota brutto: 607.659,69zł
Jest to kolejny etap systematycznego, zaplanowanego działania sa-
morządu w ramach realizowanego, wieloletniego programu inwe-
stycji drogowych na ternie Gminy Budzyń.
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Budzyń Łucjanowo 

Nowe oświetlenie uliczne

Nowe odcinki dróg w Wyszynach i Nowym Brzeźnie 

Dojazdy do gospodarstw

Kolejną inwestycją drogową, któ-
ra została zrealizowana na terenie 
naszej Gminy, były odcinki dróg 
wiejskich zlokalizowane w sołec-
twach Wyszyny (0,8 km i 0,2 km 
- fot. powyżej jeden z odcinków, 
prowadzący do gospodarstwa p. 
Grabianowskiego) oraz Nowe 
Brzeźno (0,5 km - fot. poniżej). 
Środki na ten cel pochodziły z fun-
duszu Województwa Wielkopol-
skiego przeznaczonego na poprawę 
stanu dojazdów do gospodarstw 
rolnych na terenie gmin. W dro-
dze przetargu nieograniczonego, 
spośród 4 złożonych ofert jako 
wykonawca została wybrana firma 

Bimex. Pełną informację o tej inwe-
stycji znaleźć można obok w tabeli. 
W wyniku realizacji tego zadania 
drogi dojazdowe do sześciu gospo-
darstw na terenie naszej Gminy, do 
tej pory o charakterze gruntowo-
piaszczystym, zostały pokryte na-
wierzchnią asfaltową. 
Warto dodać, że we wsi Kąkolewice 
została ułożona nowa nawierzchnia 
asfaltowa na drodze wiejskiej na od-
cinku 140 metrów bieżących. Koszt 
tej inwestycji to 44 tysiące złotych, 
środki na ten cel pochodziły w czę-
ści z budżetu sołectwa Kąkolewice 
(10 tysięcy złotych), pozostała kwo-
ta pochodziła z budżetu gminy.   

Zakończył się już, finansowany z budżetu Powiatu Chodzieskie-
go, remont drogi powiatowej łączącej Wyszyny z Wyszynkami. 
Zastosowano technologię powierzchniowego utrwalenia na-
wierzchni. 
Nowa nawierzchnia zdecydowanie poprawi warunki, w jakich odby-
wać teraz będą podróże mieszkańcy tej części naszej Gminy.   

*    *   *
Następnym zadaniem realizowanym na terenie naszej Gminy, 
które rozpoczęto w ramach inwestycji prowadzonych przez Wy-
dział Dróg Powiatowych, jest przebudowa chodnika ulicznego w 
centrum miejscowości Dziewoklucz. 
Zakres prac to wymiana nawierzchni chodnika na powierzchni 650 
metrów kwadratowych. Wykonawca zadania jest firma Insmont z 
Chodzieży, a jego wartość to kwota ok. 140 tysięcy, z czego 20 ty-
sięcy to środki pochodzące z sołectwa Dziewoklucz, Gmina Budzyń. 
Planowane zakończenie to koniec października bieżącego roku. 

W sierpniu nastąpiło włączenie nowego odcinka oświetlenia 
drogowego w miejscowości  Budzyń, na ulicy Łucjanowo. To 
tutaj, za kwotę ok. 67 tysięcy złotych wybudowano nową linie 
oświetleniową wraz z 10 punktami świetlnymi. 
Należy podkreślić, że zainstalowane oprawy typu LED są bardzo 
energooszczędne. Jest to pierwsze na terenie naszej gminy oświe-
tlenie tego typu, następna inwestycja z tego zakresu planowana jest 
w sołectwie Wyszynki. 

Remont w ramach inwestycji powiatowych 

Droga Wyszyny - Wyszynki
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Budzyń

Kompostownia odpadów
na oczyszczalni ścieków

Gminny Ośrodek Kultury

Narada sołtysów

Kolejnym zadaniem inwestycyj-
nym, które zostało zrealizowane 
w lipcu przez Gminny Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji, była 
budowa kompostowni odpadów 
ściekowych oraz modernizacji 
stacji odwadniania odpadów na 
budzyńskiej oczyszczalni ścieków. 
Koszt tej inwestycji wyniósł 969 
tysięcy 240 złotych, z czego 500 
tysięcy pochodziło z preferencyjnej 
pożyczki z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu. Pozostała 
kwota pochodziła ze środków wła-
snych Zakładu oraz budżetu Gminy.  

W wyniku realizacji tej inwestycji 
wykonano płytę do kompostowania 
odpadów o powierzchni 972 m kw., 
powstał także plac do dojrzewania 
i magazynowania kompostu o po-
wierzchni ok. 300 kw. Zamontowa-
no także instalacje do przesyłu od-
padów ściekowych  w postaci prasy 
śrubowej, oprócz tego wykonano 
także silos do wapna. Wykonawcą 
prac była firma HYDRO-MARKO 
z Jarocina. W efekcie realizacji tej 
inwestycji budzyńska oczyszczalnia 
spełniła nowe normy jeśli chodzi o 
zagospodarowanie odpadów ścieko-
wych.

Harmonogram zebrań wiejskich na terenie Gminy Budzyń w 2016 r., 
głównym tematem spotkań jest  omówienie funduszu sołeckiego na 2017 r.

W dniu 6 września 2016 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury 
w Budzyniu odbyła się narada sołtysów. 
Podczas spotkania omawiane były zagadnienia związane z organizacją 
zebrań wiejskich, na których będą podejmowane uchwały dotyczące 
rozdysponowania środków w ramach funduszu sołeckiego.

„Choć odeszłaś, wśród nas ciągle żyjesz
W naszych sercach Twoje serce bije”

Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom, 
delegacjom, chórowi „Złoty liść”, księżom, oraz wszystkim, 

którzy uczestniczyli w różańcu, we Mszy świętej 
i w ceremonii pogrzebowej naszej ukochanej Mamy

Ś.p. 

Marianny Żądło
Serdeczne „Bóg zapłać”

Maria Jabłońska i rodzeństwo z rodzinami  

20-lecie Biura Rachunkowego Małofiej 

Jubileusz firmy,
jubileusz społecznika

W czwartek, 8 sierpnia 2016 roku, 
obchodzono uroczyście 20 lat funk-
cjonowania Biura Rachunkowego 
sc Stanisław i Mariusz Małofiej. 
Na zorganizowane z tej okazji spo-
tkanie przybyło wielu przedsiębior-
ców, także przedstawiciele samorzą-
du i organizacji społecznych. Warto 
bowiem podkreślić, że założyciel fir-
my Stanisław Małofiej to znana po-
stać w Budzyniu, przede wszystkim 
z zacięcia społecznikowskiego. Od 

lata angażuje się w pomoc w zakre-
sie finansów i księgowości takim 
organizacjom, jak Ochotnicza Straż 
Pożarna, koła Polskiego Związ-
ku Łowieckiego, a także wspólnot 
mieszkaniowych i innych organiza-
cji społecznych. Stanisław Małofiej 
szczególnie zaangażował się w dzia-
łalność Orkiestry Dętej w Budzyniu, 
wspomagając jej działanie od same-
go początku, a od 2004 roku pełni 
funkcję jej prezesa.   

Podziękowanie
dla p. doktora Lecha Pszczoły za troskliwą opiekę 

nad naszą Mamą Marianną Żądło 
Maria Jabłońska i rodzeństwo z rodzinami 
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Po ryby i przygodę

Wyprawa na krańce Europy

Jak realizowany jest rządowy program?

Rodzina 500+ w Gminie Budzyń
Rządowy program Rodzina 
500+ to nieopodatkowane 500 
zł miesięcznie na każde drugie 
i kolejne dziecko bez dodatko-
wych warunków dla rodzin, 
które złożyły wniosek o takie 
świadczenie w miejscu swojego 
zamieszkania. Rodziny o niskich 
dochodach otrzymują wsparcie 
także na pierwsze dziecko.
W gminie Budzyń realizacją 
programu zajmuje się Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Specjalnie na potrzeby obsługi 
tego zadania wyremontowano i 
wyposażono lokale biurowe, tak 
by stworzyć szczególnie intere-
santom, korzystne warunki do ich 
obsługi. 

Program realizowany jest od 1 
kwietnia 2016 roku. 
W naszej gminie w okresie od 1 
kwietnia do 31 sierpnia 2016 roku 
złożono 745 wniosków, co ozna-
cza, że taka liczba rodzin zgłosiła 
się po świadczenie. Zdecydowana 
większość wniosków została roz-
patrzona pozytywnie, gdyż tylko 20 
wnioskodawców otrzymało decyzje 
odmowne.
W całej gminie świadczenie wy-
chowawcze od 1 kwietnia do końca 
sierpnia, otrzymało 1.088 dzieci. 
Kwota wypłaconych do tej pory 
świadczeń to 2 miliony 690 tysięcy 
902 złote.  
Każdego miesiąca Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Budzyniu przygoto-

W dniach od 25 lipca do 12 
sierpnia trzy małżeństwa z 
Budzynia, państwo Wiesława 
i Stanisław Małofiej, Zenona i 
Bonifacy Łozińscy oraz Irena i 
Lech Pszczołowie, przebywali 
na wędkarskiej wyprawie na 
wyspie Mageroya, w pobliżu 
bardzo znanego miejsca wy-
znaczającego krańce Europy, 
czyli przylądka Nordkapp. 
Celem wyprawy było głównie 
wędkowanie, które zapewniał or-
ganizator wypraw tego typu, Ma-
rek Dyrcz, przewodnik po tych 
wodach od 10 lat. Wędkarze z 

wuje przelewy pieniężne na około 
540 tysięcy zł. Szacuje się, że do 
końca 2016 roku Ośrodek wypłaci 
kwotę 4 miliony 860 tysięcy zł.
Najwyższe świadczenie zostaje wy-
płacone jednej rodzinie z terenu na-
szej gminy z szóstką dzieci w kwo-
cie 3 tysiące złotych miesięcznie. 
Świadczenie na piątkę dzieci, czyli 
2 tysiące 500 złotych, otrzymują 
cztery rodziny. Dwa tysiące złotych 
miesięcznie otrzymuje 21 rodzin, a 
63 rodziny korzystają z pomocy na 
3 dzieci, czyli 1 tysiąc 500 złotych 
miesięcznie. Pozostałe świadczenia 
to pomoc na 2 i 1 dziecko.
Wszystkie 5.400 wypłaconych do 
tej pory świadczeń było zrealizo-
wanych w formie przelewów pie-

niężnych. Ośrodek Pomocy przy-
pomina jednak, że w sytuacjach 
marnotrawienia środków, które 
powinny przede wszystkim zaspo-
kajać potrzeby dzieci, ma obowią-
zek sprawdzenia sytuacji socjalno 
– bytowej dzieci i realizować świad-
czenia 500+ w formie pomocy rze-
czowej. 

W placówkach oświatowych na terenie Gminy Budzyń

Letnie remonty   
Okres wakacyjny w placówkach 
oświatowych był pracowity. 
Czas, w którym dzieci przeby-
wały na zasłużonym wypoczyn-
ku, wykorzystano, by przepro-
wadzić niezbędne remonty.   
W Szkole Podstawowej w Budzy-
niu za kwotę ok. 140 tysięcy zło-
tych wykonano remont kapitalny 
drugiego piętra, polegający, mię-
dzy innymi, na wymianie posa-
dzek w sześciu pomieszczeniach 
lekcyjnych, wymianie stolarki, a 
także malowaniu.  
W Szkole Podstawowej w Wy-
szynach wymieniono stolarkę 
drzwiową za kwotę ponad 30 
tysięcy złotych, a pracownicy 
zatrudnieni w ramach prac pu-

blicznych wymalowali cześć 
pomieszczeń lekcyjnych. Wyko-
nany został także nowy podest w 
podejściu do szkoły z płytek klin-
kierowych. 
Z kolei w Przedszkolu Samorzą-
dowym w Budzyniu wykonano 
remont kapitalny łazienek za 
kwotę ponad 150 tysięcy złotych 
(na zdjęciu poniżej można zo-
baczyć, jak aktualnie wyglądają 
te pomieszczenia po remoncie). 
Dzięki temu poprawiły się znacz-
nie warunki sanitarne i higienicz-
ne, jest czysto i schludnie.  
Także w Gimnazjum Publicznym 
w okresie wakacyjnym wykonano 
szereg prac malarskich, celem od-
świeżenia pomieszczeń.  

Budzynia łowili głównie dorsze, 
ważące do 5 do 20 kilogramów, 
ich zdobyczą były także mniej 
znane w Polsce zębacze, plamia-
ki i rdzawce. Mogli pochwalić 
się także złowieniem halibuta o 
wadze 34 kilogramy. Warto do-
dać, że chociaż ryba ta dorasta 
w tych wodach nawet do ponad 
200 kilogramów, wędkarze z Bu-
dzynia byli dumni z takiego po-
łowu, bo to rzadko łowiona ryba. 
Wyprawa na krańce Europy to 
także okazja do zwiedzania tych 
bardzo dla nas egzotycznych re-
gionów. 
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Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
św. W Bazylice Archikatedral-
nej Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła w Poznaniu (najstarsza 

Dziedzictwo, pamięć, Ojczyzna

Sztandary szkół z Budzynia
na Ostrowie Tumskim

polska katedra), którą celebro-
wali Biskup Zdzisław Fortuniak i 
ojciec Eustachy Rakoczy. Wspo-
minano o bohaterskich czynach 

powstańców wielkopolskich oraz 
o1050 rocznicy ustanowienia 
pierwszego w Polsce biskupstwa 
w Poznaniu w 968 roku, która 
przypada również w roku 100-le-
cia wybuchu Powstania Wielko-
polskiego. Po uroczystej Mszy 
św. Nastąpiło zwiedzanie katedry 
ze szczególnym uwzględnieniem 
sarkofagu Mieszka I i Bolesława 
Chrobrego jako, że jest rok 1050 
rocznicy chrztu Polski. W uroczy-
stości brali udział przedstawicie-
le samorządów wielkopolskich, 
powiat chodzieski reprezentował 
pan wicestarosta Mirosław Jura-
szek oraz delegacje kół TPPWlkp. 
Delegacje zwiedzały również mu-
zeum w Bramie Poznania, które 
jest nowoczesnym centrum in-
terpretacji narodzin Polski. Spo-
tkanie to było przygotowane i 
prowadzone przez pana Romana 

Grewlinga, a dotyczyło również 
przygotowań do 100 rocznicy 
wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego, która przypada w 2018 
roku. Budzyńska gmina pod 
kierunkiem pana wójta Marcina 
Sokołowskiego przygotowuje re-
konstrukcję historyczną zdobycia 
niemieckiego wozu pancerne-
go na Okręgliku. Replikę wozu 
tworzy pan Stanisław Ornoch 
we współpracy z panami: Janem 
Kubackim, Bogdanem Łaseckim 
i Andrzejem Dastychem. Wy-
darzenia te są najważniejsze dla 
dziedzictwa naszej gminy i nie-
zmiernie ważne dla przyszłych 
pokoleń, bowiem „dziejowe do-
świadczenia pokoleń dają gwa-
rancję tożsamości.”

Hanna Danielewicz
Prezes TPPWlkp. W Budzyniu

27 sierpnia 2016 roku przedstawiciele społeczeństwa Gminy 
Budzyń, na czele z wójtem Gminy Budzyń Marcinem Sokołow-
skim i przy udziale pocztów sztandarowych: Szkoły Podstawo-
wej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Budzyniu, Szkoły Podsta-
wowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach, Gimnazjum im. 
Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu i Kombatantów Rze-
czypospolitej Polskiej, brali udział w „Złazie gwiaździstym” 
na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, organizowanym przez Za-
rząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
1918-1919.

Budzyńska Liga Piłki Nożnej 2016/ 2017 

Sezon rozpoczęty
W niedzielę, 21 sierpnia 2016 
roku, na boisku sportowym w 
Bukowcu rozegrano pierwszą  
kolejkę Ligi Gminnej Piłki 
Nożnej sezon 2016 – 2017.
Pierwsze spotkanie rozegrano w 
strugach deszczu. W czasie tego 
meczu drużyna LZS Budzyń 
pokonała drużynę LZS Dziewo-
klucz  4 – 1, i to była niezwykle 
zaskakująca niespodzianka tej 
kolejki. Bramki strzelili: po dwie 
Gruszczyński Mikołaj i Nowak 
Michał, jedną Kołodziejczyk 
Mateusz.
W następnym meczu druży-
na LZS Kąkolewice pokonała 

drużynę LZS Podstolice 4 – 0. 
Bramki strzelili: dwie Grill Kac-
per, po jednej Mścisz Tomasz i 
Nowakowski Patryk.
Kolejne spotkanie zdecydowanie 
wygrała drużyna LZS Ostrówki 
z drużyną LZS Wyszynki  8 – 1. 
Bramki strzelili: po trzy Polowy 
Michał i Leszczyński Krzysztof, 
po jednej: Wituchowski Oskar, 
Buzała Szymon i Geisler Prze-
mek.
Ostatnie spotkanie tej kolejki ro-
zegrane między drużynami LZS 
Bukowiec i LZS Prosna  zakoń-
czyło się remisem 4 – 4. Bramki 
strzelili: trzy Przybylski Michał, 

dwie bramki zdobył Mich Kmil, 
po jednej: Walszczyk Paweł, 
Brzeziński Karol  i Mizgalski 
Kamil.
Następna kolejka Ligi Gminej 
zaplanowana została na niedzie-

lę, 18 września 2016 r., a areną 
tych zmagań będzie  boisko spor-
towe w Dziewokluczu.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu  
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Gimnazjum Publiczne w Budzyniu

Rok szkolny rozpoczęty!
Gimnazjum Publiczne w Budzyniu

Pierwszoklasiści

Rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego to ważny dzień w 
życiu każdego ucznia. Ucznio-
wie zazwyczaj z niecierpli-
wością czekają na pierwszy 
dzień w szkole, a szczególnie 
na spotkanie się z koleżanka-
mi i kolegami po wakacjach.
Gimnazjaliści z Budzynia tak-
że uroczyście rozpoczęli rok 
szkolny. 
Inauguracja roku szkolnego 
2016/2017 odbyła się 1 wrze-
śnia br. o godzinie 8.00 w auli 
budzyńskiego gimnazjum. Dy-
rektor Gimnazjum Kinga Busz-
kiewicz w krótkim powital-
nym przemówieniu serdecznie 
powitała wszystkich uczniów 
Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu, a 
w szczególności uczniów klas 
pierwszych, grono pedagogicz-
ne, rodziców oraz pracowników 
administracji i obsługi. Obok 

wielu życzeń, Pani Dyrektor 
zachęcała wszystkich uczniów 
do zaangażowania się w życie 
szkoły, jak również zapewniła 
o życzliwości i wszechstronnej 
pomocy nauczycieli, wycho-
wawców i szkolnych pedago-
gów. Ciepłe słowa skierował 
również do zebranych Wójt 
Gminy Budzyń, Marcin So-
kołowski, życząc wszystkim 
sukcesów i powodzenia. Po 
oficjalnym rozpoczęciu roku 
szkolnego młodzież udała się do 
klas na spotkanie ze swoimi wy-
chowawcami, a następnie cała 
społeczność szkolna udała się 
na Mszę Św. do Kościoła p.w. 
Św. Andrzeja Boboli. Wszyst-
kim uczniom życzymy sukce-
sów, wiary w siebie, w swoje 
możliwości, a nauczycielom i 
pracownikom szkoły cierpliwo-
ści i wytrwałości w nowym roku 
szkolnym!

Fot. powyżej – klasa I a, wychowawczyni Jolanta Białachowska.  

Fot. powyżej – klasa I b, wychowawczyni Agnieszka Fifer. 

Fot. powyżej – klasa  I c, wychowaczyni Alicja Kępka. 
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Prosna – „Pożegnanie Lata 2016”

Gminny Festyn Rekreacyjno - Sportowy
4 września 2016 roku na terenie 
przy świetlicy wiejskiej w Pro-
śnie odbył się Gminny Festyn 
Rekreacyjno-Sportowy – Po-
żegnanie Lata „Prosna 2016” 
którego organizatorami byli: 
Wójt Gminy Budzyń, Gminny 
Ośrodek Kultuty w Budzyniu, 
Gminne Zrzeszenie LZS w Bu-
dzyniu oraz koło LZS w Pro-
śnie.

Ogółem w 7 konkurencjach 
uczestniczyło 72 zawodników 
reprezentujących sołectwa i koła 
LZS.
Pogodę mieliśmy w kratkę więc 
nastroje były różne, ale wspo-
mnienia pozostaną w pamięci 
wraz z rozgrywanymi konkuren-
cjami.
W konkurencji podnoszenie od-
ważnika – mężczyźni podnosili 
odważnik 17,5 kg, w kategorii 
do 80 kg i powyżej 80 kg, na-
tomiast panie odważnik 7,5 kg. 
Najlepszą okazała się drużyna z 
LZS Prosna w składzie : Kraw-
czyk Rafał, Olejnik Renigiusz 
i Odor Danuta. Drugie miejsce 
zdobyła drużyna z LZS Buko-
wiec w składzie: Walczak Grze-
gorz, Kiełbowski Tomasz i Król 
Bożena. Trzecie miejsce zaję-
ła drużyna z LZS Wyszynki w 
składzie: Pokorniecki Andrzej, 
Tatara Jacek i Duda Marlena.
W konkurencji rzut lotką do 
tarczy -  najlepiej wypadła dru-
żyna z LZS Prosna w składzie: 

Ludowicz Angelika i Warguła 
Mateusz. Drugie miejsce zdo-
była drużyna  z LZS Wyszynki 
w składzie: Łuczak Weronika i 
Duda Mateusz. Trzecie miejsce 
przypadło drużynie z LZS So-
kołowo Budzyńskie w składzie: 
Prech Weronika i Łatka Alek-
sander.
W konkurencji strzelanie kar-
nych do bramki na punkty – naj-

lepszą była drużyna z LZS Pro-
sna w składzie: Polowa Wiktoria 
i Górzny Mateusz. Drugie miej-
sce wystrzelała drużyna z LZS 
Wyszynki w składzie: Łuczak 
Weronika i Pokorniecki An-
drzej. Trzecie miejsce przypadło 
drużynie z LZS Sokołowo Bu-
dzyńskie w składzie: Prech Do-
minika i Szynkiewicz Miłosz.

W konkurencji rzuty przedmio-
tami do celu – pierwsze miejsce 
zajęła drużyna z LZS Bukowiec 
w składzie : Wołyńska Sylwie i 
Brzezinski Karol. Drugie miej-
sce zdobyła drużyna z LZS 
Prosna w składzie: Przybylska 
Zuzanna i Zimny Przemysław. 
Trzecie miejsce zagwarantowała 
sobie drużyna z LZS Sokołowo 
Budzyńskie w składzie: Prech 
Weronika i Szynkiewicz  Mi-
łosz.
W wieloboju rekreacyjnym, w 

którym kolejno strzelano z wia-
trówki, rzucano piłką do kosza 
oraz rzucano lotką, najlepszą 
była drużyna z LZS Wyszynki w 
składzie: Duda Mariola i Geisler
Przemysław. Drugie miejsce 
zajęła drużyna z LZS Prosna w 
składzie: Odor Danuta i 
Przybylski Michał. Trzecie 
miejsce zdobyła drużyna z LZS 

Bukowiec w składzie: Pielach 
Klaudia i Kozłowski Dawid.
W wieloboju rodzinnym  (tata, 
mama i dziecko), najlepsza oka-
zała się rodzina z LZS Prosna  
państwo Adrian, Patrycja, Lidia 
Nawroccy. Drugie miejsce za-
jęła rodzina z LZS Wyszynki, 
a trzecie miejsce rodzina z LZS 
Sokołowo Budzyńskie.
W przeciąganiu liny najlepiej 
spisała się drużyna z LZS Pro-
sna w składzie: Pieńkos Mate-
usz, Krawczyk Adam, Kraw-
czyk Rafał, Zimny Krzysztof 
oraz Marek Sebastian. Drugie 
miejsce zajęła drużyna z LZS 
Wyszynki w składzie: Duda Ma-
rek, Duda Mateusz, Tatara Jacek 
i Markowski Łukasz. Trzecie 
miejsce wywalczyła drużyna z 
LZS Bukowiec w składzie: Ko-
złowski Dawid, Wołyński Piotr i 
Kiełbowski Tomasz.
Zwycięzcom w poszczególnych 
konkurencjach medale wręcza-
li: przewodniczący Gminnego 
Zrzeszenia LZS w Budzyniu 
Schlabs Roman oraz sołtys so-
łectwa Prosna Laskowska Ha-
lina. W imieniu uczestników 
Festynu serdecznie dziękujemy 
organizatorom, komisjom sę-
dziowskim i obsłudze kuchni 
za sprawne przeprowadzenie tej 
imprezy. 
Najlepsi będą reprezentować 
Gminę Budzyń w dalszych eli-
minacjach Wielkopolskiej Zi-
mowej Spartakiady LZS. Życzy-
my im samych zwycięstw i dużo 
medali.

Gminne Zrzeszenia LZS 
w Budzyniu                                                                                                                               
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Żołnierze z Gminy Budzyń w służbie i w rezerwie

Święto Wojska Polskiego 
W poniedziałek 15 sierpnia ob-
chodziliśmy święto Wojska Pol-
skiego z tej okazji prezentujemy 
żołnierzy z Budzynia.
Zawodowi żołnierze w czynnej 
służbie to: 
Porucznik Daniel Klessa (po-
niżej), urodzony 1980 roku jest 
dowódcą plutonu łączności w 100 
batalionie łączności w Wałczu, 
służy 15 lat. 

Starszy chorąży Andrzej Dwor-
niczak (fot. poniżej), urodzony 
w 1973 roku jest szefem kompani 
piechoty zmotoryzowanej w Star-
gardzie jest weteranem operacji w 
Iraku i Afganistanie, służbę pełni 
22 lata.

Starszy szeregowy Michał Nowak 
służy w Szczecinie JW 1749, 12 
Brygada zmechanizowana, 1 Bata-
lion zmotoryzowany, 1 Kompania 
wsparcia, Pluton przeciwpancerny 
jest operatorem przeciwpancernego 
pocisku kierowanego Spike, służy 
10 lat.
Starszy marynarz Mateusz No-

wicki (poniżej), służy w Centrum 
Szkolenia Marynarki Wojennej w 
Ustce i jest kierowcą dowódcy jed-
nostki ma 29 lat życia i 9 lat służby.
Starszy szeregowy Mateusz Łu-
kaszewski  służy w 12 Brygadzie 

Zmechanizowanej w Szczecinie 
jest strzelcem wyborowym  ma 2,5 
roku służby i 25 lat życia.
Oficerowie i podoficerowie po 
odbyciu czynnej służby miesz-
kający w Budzyniu: podporucz-
nik pilot rez. Marcin Sokołowski 
(wójt), podporucznik rez. Krzysz-
tof Kryszkiewicz, podporucznik 
rez. Maciej Niespodziński, podpo-
rucznik w stanie spoczynku Zdzi-
sław Rejek, podporucznik w stanie 
spoczynku Janusz Marcinkowski,  
starszy chorąży rez. Rafał Rzep-
ka, młodszy chorąży rez. Roman 
Ostradecki, sierżant rez. Zbigniew 
Pietruszczak, starszy kapral rez. 
Krzysztof Binert, starszy kapral rez. 
Ryszard Krumraj, starszy kapral rez. 
Waldemar Przywarczak, starszy ka-
pral rez. Mariusz Ajchsztet, starszy 
kapral rez. Marek Wollher, starszy 
kapral rez. Tadeusz Siwiak,  starszy 
kapral rez. Dariusz Bielecki, starszy 
kapral rez. Dariusz Kabat, starszy 
kapral rez. Rajmund Przybyszew-
ski, starszy kapral rez. Kamil Szy-
manowicz, starszy kapral w stanie 
spoczynku Eugeniusz Maciejewski, 
starszy kapral w stanie spoczynku 
Mirosław Wachowiak, kapral rez. 
Tadeusz Ajchsztet, kapral rez. Michał 
Leśniak, kapral rez. Hieronim Galon, 
kapral rez. Dariusz Walkowiak, ka-
pral rez. Grzegorz Ajchsztet, kapral 
rez. Waldemar Miller,  kapral w sta-
nie spoczynku Ryszard Lepkowski. 

„Narodowe Czytanie” po raz kolejny  

„Quo Vadis” celebrowany
w budzyńskim parku

W pierwszą sobotę września mi-
łośnicy literatury wzięli udział w 
ogólnopolskiej akcji pn. „Narodo-
we Czytanie”. Już od 5 lat w tym 
wyjątkowym dniu, z inicjatywy 
Prezydenta RP,  w całym kraju 
czytane są fragmenty wybitnych, 
polskich dzieł. W tym roku inter-
nauci spośród pięciu pozycji, wy-
brali „Quo vadis” Henryka Sien-
kiewicza.
Biblioteka Publiczna w Budzyniu 
z wielką radością celebrowała to 
czytelnicze święto. Zaprosiliśmy 
mieszkańców Budzynia do parku 
przy Gminnym Ośrodku Kultury, 
by wspólnie przypomnieć sobie losy 
Ligii i Marka Winicjusza.
Uczestników oraz zaproszonych go-
ści powitała na miejscu dyrektor bi-
blioteki – Maria Ganclerz, następnie 
Jakub – uczeń budzyńskiego gimna-
zjum  przedstawił rys biograficzny 
Henryka Sienkiewicza. Czytanie 
powieści rozpoczął Piotr Jankowski 
– przewodniczący Rady Powiatu. 
Następne fragmenty kolejno czytali: 

Maria Wojciechowska – laureatka 
tegorocznego konkursu czytelni-
czego „Wzorowy Czytelnik”, Ma-
riusz Ajchsztet – animator sportu, 
Teresa Janiszewska – emerytowana 
nauczycielka, Kinga Buszkiewicz 
– dyrektor Gimnazjum, Dorota Ba-
nach – wicedyrektor Szkoły Podsta-
wowej, Elżbieta Kapała – kierownik 
GZEASz i Mieczysław Góra – po-
eta, satyryk.
Na „Narodowym Czytaniu” nie za-
brakło niespodzianek. Było coś dla 
ducha ale także i dla ciała, np. pysz-
ne pączki i cukierki. Najmłodsi, dla 
których „Quo vadis” to jeszcze za 
trudna lektura, mogli zająć się malo-
waniem twarzy oraz pobawić zwie-
rzątkami skręconymi z balonów. 
Może dzięki temu takie spotkania z 
książką będą im się kojarzyć z zaba-
wą i z przyjemnością. Sobotnie spo-
tkanie z Henrykiem Sienkiewiczem 
możemy uznać za naprawdę udane i 
spędzone w kreatywny sposób. 
Zapraszamy, przyłączcie się do nas 
za rok !
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Dwie drużyny piłkarskie reprezentowały Prosnę 

Sukcesy w Euro-Cup 

7 sierpnia 2016 roku, dwie dru-
żyny reprezentujące wieś Prosna 
(w skład pierwszej drużyny weszli 
piłkarze urodzeni w latach 2001-
2003: Mateusz Najder, Bartłomiej 
Hyl, Jakub Nawrocki, Kamil Mi-
zgalski, Szymon Kopaniarz, Da-
wid Kaczmarek; druga drużyna 
to zawodnicy urodzeni w latach  
2004-2006: Kacper Podyasek, 
Kacper Kaczmarzyk, Kacper 
Górny, Alan Gramowski, Seba-
stian Rudlewski) wzięły udział w 
turnieju piłki nożnej Euro-Cup 
2016 w Siernikach. 

Turniej został zorganizowa-
ny przez Stowarzyszenie Do-
lina Wełny i Stowarzyszenie 
Do Przodu. W spotkaniu tym 
drużyna w kategorii wiekowej 
2001-2003 zajęła II miejsce, a 
drużyna w kategorii wiekowej  
2004-2006 III miejsce natomiast 
Szymon Kopaniarz został naj-
lepszym zawodnikiem  a Kacper 
Kaczmarzyk najlepszym bram-
karzem.  
Serdeczne podziękowania  za 
zaproszenie dla Łukasza Zaran-
ka. 

Na Turnieju Dożynkowym 
zorganizowanym w ramach 
Dożynek Gminno  - Wiejskich 
w Budzyniu wystartowało 7 
drużyn, które reprezentowały 
koła LZS i sołectwa: Buko-
wiec, Dziewoklucz, Ostrówki, 
Podstolice, Sokołowo i Wy-
szynki.
W konkurencji: bieg w worku 
– najlepszą była drużyna z LZS 
Prosna – Fryska Paweł i Fryska 
Piotr która pokonała dystans 20 
metrów w czasie 10 : 71 sek. 
Drugie miejsce zajęła drużyna 
LZS Dziewoklucz  - Czerech 
Bartosz i Makowiecki Bartosz. 
Trzecie miejsce wywalczyła 
drużyna LZS Podstolice w skła-
dzie Musiał Dominik i Boni-
kowski Mikołaj.

W konkurencji: wbijanie gwoź-
dzi w pień – najlepiej wypadła 
drużyna LZS Dziewoklucz w 
składzie  Golasinska Graży-
na i Rembiszewski Grzegorz, 
którzy wbili swe 10 gwoździ w 
czasie 36 : 04 sek. Drugie miej-
sce wywalczyła drużyna LZS 
Bukowiecw składzie Wołyńska 
Sylwia i Wołyński Piotr. Trze-
cią pozycje zdobyła drużyna 
LZS Prosna w składzie Ludo-
wicz Angelika i Ksycki Robert.
Ostatnią konkurencją był kon-
kurs siłaczy gdzie startowali 
mężczyźni w dwóch katego-
riach wagowych do 80 i powy-
żej 80 kg, podnosząc odważnik 
17,5 kg. Natomiast kobiety bez 
kategorii wagowej podnosiły 
odważnik 7 kg. Najlepszą dru-

Dożynki Gminno - Wiejskie w Budzyniu   

Turniej dożynkowy
żyną została drużyna LZS Pro-
sna w składzie Przybylski Mi-
chał, Olejnik Remigiusz i Odor 
Danuta, podnieśli odważni 81 
razy. Drugie miejsce zajęła dru-
żyna  LZS Bukowiec w skła-
dzie Musiałowski Kamil, Kieł-
bowski Tomasz i Król Bożena.
Trzecie miejsce zajęła drużyna 
LZS Ostrówki w składzie Sass 
Krystian, Nitka Dariusz oraz 
Wajs Weronika.
W końcowej klasyfikacji :
I miejsce zajęła drużyna LZS 
Prosna wygrywając czek o war-
tości 1500,- zł.
II miejsce zajęła drużyna LZS 
Dziewoklucz wygrywając czek 
o wartości 1000,- zł.
III miejsce zajęła drużyna LZS 
Bukowiec i czek o wartości  

600,- zł.
IV miejsce zajęła drużyna LZS 
Podstolice i czek o wartości  
400,- zł.
V miejsce zajęły drużyny LZS 
Ostrówki i LZS Wyszynki.
 VI miejsce zajęła drużyna LZS 
Sokołowo Budzyńskie.
Drużyny które zajęły V i VI 
miejsca wygrały czeki o warto-
ści 200,- zł.
W imieniu uczestników turnieju 
serdecznie dziękujemy komisji 
sędziowskiej pani Aleksandrze 
Krajewskiej oraz panom Jaku-
bowi Wachowskiemu i Zyg-
muntowi Zimniak za sprawne 
przeprowadzenie tego turnieju.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu
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Dożynkowy obrzęd i śląskie szlagiery w finale

ROZMAITOŚCI

W niedzielę, 28 sierpnia, na sta-
dionie Klubu Sportowego „Kłos” 
w Budzyniu zorganizowane zo-
stały tradycyjne Dożynki Gmin-
no – Wiejskie, które w symbo-
liczny sposób były z jednej strony 
podsumowaniem rolniczego 
trudu związanego ze żniwami, z 
drugiej strony okazją do rodzin-
nych spotkań i zabawy. Tym ra-
zem pogoda, która w ubiegłych 
latach nie rozpieszczała ani or-
ganizatorów, ani gości dożynek, 
tym razem była przysłowiową 
„piątkę” – było ciepło, a słońce 
towarzyszyło dożynkowym uro-
czystościom cały dzień. 
Uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą dożynkową, w której uczest-

niczyli zaproszeni oficjalni goście, 
liczne poczty sztandarowe repre-
zentujące szkoły, instytucje pu-
bliczne, organizacje społeczne i za-
kłady pracy. W czasie mszy ksiądz 
proboszcz Marek Piosik poświęcił 
wieńce. 
Po mszy uformowany został koro-

wód dożynkowy, który następnie 
przejechał ulicami Budzynia. Przy-
glądało się mu wielu mieszkańców. 
Następnie na estradzie, ulokowa-
nej na płycie boiska, w obecności 
tłumnie przybyłych gości, odpra-
wiony został obrzęd dożynkowy 
z udziałem Budzyńskiej Orkiestry 
oraz zespołu folklorystycznego To-
lija. Barwne widowisko wszystkim 
bardzo się podobało. Następnie 
starościna dożynek Halina Moćko, 
oraz starosta Tomasz Grzeczka, 
przekazali chleb upieczony z mąki 
przygotowanej z tegorocznych 
zbóż wójtowi Gminy Budzyń Mar-
cinowi Sokołowskiemu oraz sołtys 
wsi Budzyń Marii Jabłońskiej (fot. 
poniżej z prawej). Podzielili się oni 

tym chlebem z gośćmi dożynek, 
wśród których byli, między innymi, 
Jerzy Kado, radny Województwa 
Wielkopolskiego, Piotr Jankowski, 
przewodniczący Rady Powiatu, 
wicestarosta Powiatu Chodzieskie-
go Mirosław Juraszek, radni Rady 
Gminy Budzyń z jej przewodniczą-

cym Zenonem Nowickim, a także 
samorządowcy z sąsiednich gmin. 
W czasie dożynek wyróżnieni rolni-
cy, Jerzy Łuszczki z Dziewoklucza 
oraz Aleksander Witt z Wyszyn,  zo-
stali odznaczeni honorową odznaką 
Ministra Rolnictwa „Zasłużony dla 
Rolnictwa” (fot. poniżej z lewej). 

W części artystycznej wystąpiły dzie-
ci i młodzież z Gminnego Ośrodka 
Kultury, zorganizowano także Turniej 
Żniwny kół LZS z terenu Gminy Bu-
dzyń (wyniki Turnieju publikujemy w 
tym wydaniu Informatora). Finałem 
dożynek był występ gwiazdy wieczo-
ru Teresy Werner z zespołem (fot. po-

niżej z prawej), która 
zaśpiewała śląskie 
szlagiery. Najwytr-
walsi wzięli udział w 
wieczornej zabawie 
dożynkowej. 
W tym roku dożyn-
kowym towarzyszyły 
cieszące się ogrom-
nym zainteresowa-
niem prezentacje po-
szczególnych sołectw 
Gminy Budzyń. Były 
także liczne wystawy 
i wiele atrakcji dla 
dzieci. To były udane 
dożynki!  

INFORMATOR SAMORZĄDOWY


