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Rocznica zbrodni hitlerowskiej w Morzewie 

Wspólnie oddaliśmy 
hołd pomordowanym 

Obchody Święta Niepodległości

Z udziałem „pancernika”  

W dniu 24 listopada 2017 r. w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Budzyniu odbyła się uroczystość 
wręczenia przyznanych ,,Medali Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”. Na uroczystości 13 par 
małżeńskich zostało odznaczonych Medalem 
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadanym 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pan 
Prezydent nadaje to odznaczenie tym parom mał-
żeńskim, które przeżyły w zgodnym i trwałym 
związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Jest to 
dowód uznania państwa dla trwałości związku 
małżeńskiego i rodziny.

Medale od Prezydenta RP

Złote gody w USC

więcej na stronie 5

W sobotę 11 listopada, w dniu, w którym obchodzimy w Polsce Święto 
Niepodległości, także w gminie Budzyń odbyły się z tej okazji uroczy-
stości.                                                                          więcej na stronie 3 więcej na stronie 6
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Debatowano między innymi o herbie, fladze i pięczęci  

32. sesja Rady Gminy  
Gmina Budzyń

Place zabaw już gotowe
W dniu 7 listopada 2017 odbyła 
się 32. sesja Rady Gminy Budzyń.  
Radni podjęli uchwałę w sprawie 
przyjęcia projektu herbu, flagi 
oraz pieczęci Gminy Budzyń. Przy  
opracowaniu tych elementów sta-
rano się zachować jak najwięcej 
wątków ikonograficznych pocho-
dzących z okresu staropolskiego. 
W ten sposób herb nie pozbył się 
oryginalnego, historycznego wy-
obrażenia i zyskał świeżość oraz 
większą czytelność. Została także 
dostosowany do wymogów komisji 
heraldycznej. 
Radni wyrazili także zgodę na reali-
zację projektu pod nazwą „Budzyń 
otwarty na osoby niesamodziel-
ne  i niepełnosprawne” w ramach 
działania 7.2.2 Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2014 - 2020. Uchwała 
związana jest ze złożeniem przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Budzyniu do Urzędu 
Marszałkowskiego wniosku o do-
finansowanie projektu w związ-
ku z realizacją projektu „Budzyń 
otwarty na osoby niesamodzielne 
i niepełnosprawne”.  Projekt dofi-
nansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz 
ze środków budżetu państwa. Cał-
kowita kwota projektu wynosi 
873 tysiące 565 złotych, okres 
jego realizacji trwa od 1 listo-
pada 2017 do 30 października 
2019. Kwota dofinansowania 
to 829 tysięcy 886 złotych 75 
groszy. Zadania w ramach tego 
projektu to wsparcie opiekuńcze, 
asystenckie, opiekuńcze specjali-
styczne, dostosowane do potrzeb 
każdego z uczestników, centrum 
wsparcia opiekunów faktycz-
nych, mieszkanie wspomagane w 
formie mieszkania wspieranego, 
które łącznie przyczynią się do 
zwiększenia autonomii uczestni-
ków, zwiększenie dostępności i 
bezpieczeństwa dla uczestników 
projektu. Usługi będą świadczo-
ne w oparciu o wysokie standardy 
przez specjalistyczną kadrę, przy-
gotowaną do świadczenia tych 
usług, w zdecydowanej większo-
ści w miejscach zamieszkania. 
Usługi te będą służyć zaspokoje-
niu rosnących potrzeb wynikają-
cych z niesamodzielności. 

Zakończyły się prace związane z 
budową kolejnych pięciu placów 
zabaw na terenie naszej gminy. 
Stanęły one w miejscowościach: 
Grabówka, Ostrówki, Wyszyny 
(na zdjęciu powyżej), Dziewo-
klucz, Podstolice. 
Generalnym wykonawcą tych prac, 
wybranym w ramach ustawy pra-
wo zamówień publicznych w trybie 
przetargu nieograniczonego spo-
śród złożonych 5 ofert, była firma 
stolarska p. Waldemara Nowaka z 
Zębowa. Wartość tych prac wynio-
sła blisko 175 tysięcy. Na realizacje 
zadania gmina pozyskała fundusze z 

Następnie radni podjęli uchwałę 
w sprawie stałych obwodów gło-
sowania. Uchwała ta ma charak-
ter porządkujący, konieczność jej 
uchwalenia powstała w związku 
z utworzeniem nowych ulic na 
terenie miejscowości Budzyń i 
tym samym dostosowanie obwo-
du głosowania Nr 2 do stanu fak-
tycznego, poprzez dodanie nastę-
pujących ulic: ul. Fabryczna, ul. 
Nowe Budy. 
W kolejnej uchwale radni wyrazili 
zgodę na sprzedaż nieruchomosci 
położonej w obrębie Budzynia. 
Nieruchomość ta stanowi mienie 
komunalne gminy Budzyń. 
Następnie radni uchwalili zmia-
ny w statucie gminy Budzyń. 
Uchwała ta ma charakter porząd-
kowy.  
W kolejnej uchwale radni okre-
ślili szczegółowe zasady, spo-
sób i tryb umarzania, odraczania 
terminu spłaty lub rozkładania 
na raty należności pieniężnych 
mających charakter cywilno-
prawny oraz niedochodzeniu 
należności mających charakter 
cywilnoprawny, których kwota 
wraz z odsetkami nie przekracza 
100 zł, przypadających Gmi-
nie Budzyń lub jej jednostkom 
budżetowym, samorządowym 
zakładom budżetowym, samo-
rządowym instytucjom kultury 
oraz wskazanie organu do tego 
uprawnionego. Zgodnie z nowy-
mi zapisami uchwały nastąpiła 
możliwość niedochodzeniu na-
leżności do kwoty 100 złotych, 
mających charakter cywilno-
-prawny. Adresatami uchwały są 
miedzy innymi przedsiębiorcy, 
stanowi ona program pomocy de 
minimis. 
Następnie radni podjęli uchwa-
łę w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy 
de minimis w zakresie zwolnień 
w zakresie podatku od nieru-
chomości dla przedsiębiorców 
tworzących nowe miejsca pracy 
związane z nową inwestycją w 
gminie Budzyń. 
Radni podjęli także uchwałę w 
sprawie zmiany uchwały budże-
towej na rok 2017 oraz podjęli 
uchwałę w sprawie zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2017 - 2023.   

Unii Europejskie w ramach podzia-
łania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność”, objętego PROW na lata 
2014 - 2020, na kwotę 117 tysięcy 
340 złotych. 
Nowe place zabaw zastapiły w wie-
lu miejscach istniejące już urządze-
nia, ale już zniszczone, zdewastowa-
ne a przez to często niebezpieczne 
dla bawiących się dzieci. 
Liczymy, że nowe place  będą chęt-
nie odwiedzane przez dzieci i rodzi-
ców i zapewnią bezpieczna zabawę. 

Sołectwo Sokołowo Budzyńskie

Przebudowa drogi gminnej

Rozpoczęły się prace związane z przebudowa drogi gminnej na terenie 
sołectwie Sokołowo Budzyńskie. Wykonawcą robót jest konsorcjum 
firm Pol-Dróg Sp. z o.o. z Drawska Pomorskiego oraz Asta-Bud Sp. z 
o.o. z Piły. Koszt inwestycji to kwota ponad 1,7 mln zł. Przewidywany 
termin zakończenia robót to połowa kwietnia 2018 r.
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W sobotę 11 listopada, w dniu, 
w którym obchodzimy w Polsce 
Święto Niepodległości, także w 
gminie Budzyń odbyły się z tej 
okazji uroczystości. 
Na wszystkich uczestników ob-
chodów, którzy zbierali się pod ko-
ściołem p.w. św. Andrzeja by wziąć 
udział we mszy św. odprawianej 
w intencji Ojczyzny, czekała nie-
spodzianka. Oto po raz pierwszy w 
historii w obchodach narodowego 
święta udział wziął nie kto inny, jak 
patron tego dnia, św. Marcin. Rolę 
tę odgrywał Grzegorz Kabat z Wy-
szyn, który wypadł znakomicie, w 
stroju rzymskiego legionisty na bia-
łym koniu. 
O godzinie 11.00 rozpoczęła się 
msza św., na którą przybyły władze 
gminne z wójtem Marcinem So-
kołowskim, jego zastępcą Piotrem 
Jankowskim, przewodniczącym 
Rady Gminy Zenonem Nowickim, 
oraz radni naszej gminy, a także 
przewodnicząca Rady Powiatu 
Kinga Buszkiewicz i członek za-
rządu powiatu Adrian Urbański. 
We mszy udział wzięły także dele-
gacje i poczty sztandarowe, w tym 
Szkoły Podstawowej z Budzynia 
z dyrektorem Dariuszem Dudzia-
kiem na czele, Szkoły Podstawowej 
z Wyszyn z dyrektor Donatą Kę-
dzierską, Związku Kombatantów z 
prezesem Marianem Wróblewskim, 
Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego z prezes Hanną 
Danielewicz, Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów z prezes 
Krystyną Przywarczak, delegacje 
i poczty sztandarowej jednostek 
Straży Pożarnych z całej gminy z 
prezesem gminnym Stanisławem 

Obchody Święta Niepodległości  

Z udziałem „pancernika” 

Wierzbińskim i komendantem 
gminnym Michałem Gapińskim, 
Bractwo Kurkowe, Koło Myśliwy-
ch Szarak z prezesem Wojciechem 
Wróblewskim, Związek Diabety-
ków z prezesem Zdzisławem Strahl, 
delegacja Banku Spółdzielczego z 
Budzynia, członkowie Budzyńskiej 
Grupy Rekonstrukcyjnej, Matki Ró-
żańcowe, Straż Grobu Pańskiego i 
Bractwo Piwowarów. Nie zabrakło 
przedstawiciela Wojska Polskiego 
w osobie starszego szeregowego 
Daniela Czekalskiego z Wyszyn, a 
także wielu mieszkańców. 
Po mszy św. uformował się po-
chód, który prowadził św. Marcin 
w asyście uczniów klas mundu-
rowych: Aleksandra Kowalaka, 
Grzegorza Michalskiego, Mate-
usza Nowaka, Marcina Mrozka, 
Patryka Ciesiółkę, Kamila Gościń-
skiego, Fabiana Janiszewskiego, 
Gracjana Wołka i Kacpra Kal-
kowskiego. Uczestnicy przema-
szerowali pod pomnik koło Domu 
Kultury, tam wszystkie delegacje 
złożyły wiązanki. 
Po części oficjalnej nastąpiła pre-
zentacja wozu pancernego. I w tym 

przypadku można mowić o nie-
spodziance, bo choć wielu miesz-
kańców naszej gminy słyszało 
pogłoski o tym, że taka konstruk-
cja powstaje, jednak widziało ją 
niewielu. Dlatego organizatorzy 
tegorocznych obchodów zadbali 
o to, by prezentacja miała odpo-
wiednią oprawę. Najpierw przy-
kryty plandeką wóz pancerny 
przykryła zasłona dymna, a na-
stępnie w powietrze wystrzeliły 
biało-czerwone wstążki. Dyrektor 
GOK Marek Bocheński popro-
sił głównego wykonawcę wozu 
pancernego, Stanisława Ornocha 
o kilka słów o pojeździe. Przy 
wozie pancernym wartę pełnili 
członkowie Budzyńskiej Grupy 
Rekonstrukcyjnej: Radosław Su-
licki, Daniel Sulicki i Erwin Przy-
był w mundurach powstańczych. 
Warto dodać, że zrekonstruowany 
wóz pancerny Ehrhardt M17 po-
wstawał przy współudziale An-
drzeja Dastycha i Bogdana Łasec-
kiego, prace były wspierane przez 
Jana Kubackiego. Dzięki ich za-
pałowi i poświęceniu wóz pancer-
ny jest gotowy do tego, by wziąć 

udział w rekonstrukcji zdobycia 
wozu pancernego na Okręgliku, 
która odbędzie się w 100-lecie, 
czyli 10 lutego 2019 roku. Do 
tego czasu wóz pancerny będzie 
stacjonował w Magazynie Wy-
stawowym Polskiej Motoryzacji 
w Kąkolewicach, a także będzie 
reprezentował naszą gminę i pro-
mował ją w czasie różnych wyda-
rzeń o charakterze historycznym 
i patriotycznym. Między innymi, 
już  27 grudnia br. będzie eks-
ponowany na Placu Wolności w 
Poznaniu. Zaplanowano także 
prezentację „pancernika” w oko-
licznych miejscowościach nasze-
go powiatu.
W części nieoficjalnej Budzyńska 
Orkiestra Dęta zagrała tradycyj-
ne „Sto lat!” wójtowi Marcinowi 
Sokołowskiemu z okazji imienin 
i urodzin, a dziewczyny ze Studia 
Piosenki GOK zaśpiewały kilka-
naście piosenek patriotycznych. 
Jeszcze nigdy tak wielu miesz-
kańców nie przybyło na uroczy-
stości w dniu 11 listopada, dość 
powiedzieć, że pierwszy raz w 
historii zabrakło grochówki. 
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Założenia, wizja, finansowanie  

Rewitalizacja Gminy Budzyń 

Rewitalizacja, rozumiana w kon-
tekście Ustawy o Rewitalizacji 
z listopada 2015 roku, to przede 
wszystkim proces wyprowadzania 
ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych, prowadzony 
w sposób kompleksowy poprzez 
zintegrowane działania na rzecz 
lokalnej społeczności, przestrzeni 
i gospodarki skoncentrowane tery-
torialnie, które są prowadzone na 
podstawie programu rewitalizacji.
Tak pojęty cel ogólny wynikający 
między innymi obecnej Perspekty-
wy Finansowej Unii Europejskiej 
założonej na lata 2014-2020 zakłada 
się, że proces rewitalizacji przełoży 
się przede wszystkim na szeroko 
pojętą poprawę życia mieszkańców 
konkretnych wspólnot lokalnych 
poprzez działania łączące dwa ele-
menty: społeczny oraz inwestycyjny.
Instrumentem, który stanowi 
podstawę do realizacji projek-
tów o charakterze rewitaliza-
cyjnym jest lokalny program 
rewitalizacji opracowywany przez 
jednostki samorządu terytorialnego. 
Samorząd Gminy Budzyń podjął się 
tego zadania wiosną 2017 roku otrzy-
mując wcześniej wsparcie w ramach 
Pomocy Technicznej Unii Europej-

skiej poprzez Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego. 
Program Rewitalizacji Gminy Bu-
dzyń powstawał w oparciu o formal-
ne Wytyczne w sprawie tworzenia 
tego typu opracowań przy udziale 
społeczności lokalnej Gminy, zaś 
cel oraz wizję określono poprzez 
sformułowanie, iż mieszkańcy ob-
szarów rewitalizacji to społeczność 
zaangażowana w działania społecz-
ne, mająca dostęp do wielu instytu-
cji kulturalnych, poszerzająca swoją 
wiedzę oraz rozwijająca umiejętno-
ści poprzez uczestnictwo w klubach 
oraz kołach zainteresowań. Czas 
wolny mogą spędzać aktywnie na 
przystosowanych do tego terenach 
publicznych. Za tak ogólnie sfor-
mułowanym punktem docelowym 
tworzenia programu stoją konkretne 
przedsięwzięcia i projekty, które w 
perspektywie do roku 2023 wypełnić 
mają braki w zakresie infrastruktury 
społecznej na terenie Gminy Budzyń. 
Warto zaznaczyć, iż Program Re-
witalizacji jest narzędziem zdoby-
wania przez samorząd terytorialny 
Gminy Budzyń środków z Unii 
Europejskiej poprzez Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

W listopadzie 2017 roku zakończo-
no prace na Lokalnym Programem 
Rewitalizacji Gminy Budzyń na lata 
2017-2023. Na podstawie przepro-
wadzonej diagnozy gminy oraz tzw. 
delimitacji, czyli analizie danych 
statystycznych począwszy od sfery 
społecznej, gospodarczej, a skoń-
czywszy na problemach infrastruk-
turalnych wskazano obszary zdegra-
dowane, do których na zaliczono: 
Sokołowo Budzyńskie, Brzekiniec, 
Wyszyny oraz część miejscowości 
Budzyń (tzw. Budzyń VI). 
Projekty, które będą realizowane 
we wskazanych powyżej obsza-
rach służyć mają przede wszystkim 
mieszkańcom, a do najważniej-
szych osiągnieć będących rezul-
tatem podjętych działań zaliczyć 
należy: 
- zwiększenie atrakcyjności tury-
stycznej gminy

Projekty rewitalizacyjne Gminy Budzyń 
na lata 2017 - 2023

- zwiększenie wiedzy na temat hi-
storii gminy,
- podniesienie atrakcyjności gminy,
- poprawa estetyki przestrzeni pu-
blicznej.
Poza tzw. projektami kluczowymi 
planowana jest realizacja projek-
tów uzupełniających. Rolą projek-
tów uzupełniających jest wsparcie 
procesu rewitalizacji w gminie. 
Miejscami, w których realizowane 
będą projekty są obszary objętych 
procesem rewitalizacji. Do plano-
wanych projektów uzupełniających 
zalicza się głównie podniesienie ja-
kości przestrzeni publicznych.
Warto zaznaczyć, iż pierwsze pro-
jekty rewitalizacyjne będą przed-
kładane do oceny w Urzędzie Mar-
szałkowskim na przełomie 2017 i 
2018 roku, zaś samorząd gminny 
liczy, iż ich realizacja rozpocznie 
się jeszcze w 2018 roku. 

„Zapobiegajmy pożarom”

Rozstrzygnięcie konkursu  

Rozstrzygnięty został etap gmin-
ny Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego „Zapobiegajmy 
pożarom”. Na konkurs wpłynęło 
249 prac ze Szkół Podstawowych 
oraz Przedszkoli z terenu Gminy 
Budzyń.
Jury składające się z członków Za-
rządu Oddziału Gminnego Związ-
ku OSP w Budzyniu wyróżniło 
15 prac, które trafią do eliminacji 
powiatowych.
I kategoria – przedszkola:
- Julia, Paweł Łusiewicz – Przed-
szkole Samorządowe im. Koziołka 
Matołka w Wyszynach,
- Kacper Pietrowski -  Przedszkole 
Samorządowe w Budzyniu
- Michał Gołębiowski -  Przed-
szkole Samorządowe w Budzyniu
- Oriana Kunsztowicz - Przed-
szkole Samorządowe w Budzyniu
- Julita Zube - Przedszkole Samo-
rządowe w Budzyniu.
II kategoria – szkoła podstawo-
wa klasy I-III:
- Aleksander Sell – Szkoła Podsta-

wowa w Budzyniu
- Antoni Goliwąs - Szkoła Podsta-
wowa w Budzyniu
- Hanna Grabowska - Szkoła Pod-
stawowa w Wyszynach
- Maja Banach - Szkoła Podstawo-
wa w Budzyniu
- Mikołaj Koczorowski - Szkoła 
Podstawowa w Budzyniu
III kategoria – szkoła podstawo-
wa klasy IV-VI:
- Adrian Janiszewski - Szkoła Pod-
stawowa w Budzyniu
- Agnieszka Kamińska - Szkoła 
Podstawowa w Budzyniu
- Aleksander Czerwiński - Szkoła 
Podstawowa w Budzyniu
- Aleksander Marchel - Szkoła 
Podstawowa w Budzyniu
- Ksawery Stachowiak - Szkoła 
Podstawowa w Budzyniu
Jury wyróżniło także prace prze-
strzenne, które zostały wyekspo-
nowane w holu Urzędu Gminy 
Budzyń. Serdecznie zapraszamy 
do zapoznania się z ekspozycją.  



5

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Ranking samorządów

Budzyń w czołówce  

W dniu 24 listopada 2017 r. w 
Urzędzie Stanu Cywilnego w 
Budzyniu odbyła się uroczystość 
wręczenia przyznanych ,,Medali 
Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie”. 
Na uroczystości 13 par małżeńskich 
zostało odznaczonych Medalem 
„Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie” nadanym przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Pre-
zydent nadaje to odznaczenie tym 
parom małżeńskim, które przeżyły 
w zgodnym i trwałym związku mał-
żeńskim co najmniej 50 lat. Jest to 
dowód uznania państwa dla trwało-
ści związku małżeńskiego i rodziny.      
W tym roku medalem zostało od-
znaczonych 15 par: 
1.  Józefa i Bronisław Brychczyńscy 
z Budzynia
2.  Krystyna i Tadeusz Grochowal-
scy z Wyszyn
3.  Zofia i Jan Janowscy z Budzynia
4.  Jolanta i Zdzisław Jastrzębscy z 
Budzynia
5.  Maria i Kazimierz Kosteccy z 
Podstolic
6.  Maria i Marian Krawiec z Bu-
dzynia
7.  Julianna i Stanisław Kucharscy z 
Podstolic
8.  Wanda i Stanisław Kutka  z Wy-
szyn
9. Eugenia i Kazimierz Makowiec-
cy z Dziewoklucza
10. Stanisława i Józef Nowaccy z 
Wyszyn
11. Maria i Kazimierz Przybyła z 
Wyszyn
12. Maria i Kazimierz Skrzypczak z 
Budzynia

7 listopada został opublikowany 
ranking samorządów, sporządzo-
ny przez Politechnikę Warszaw-
ską, dotyczący zrównoważonego 
rozwoju miast i wsi na terenie 
Polski.
Ranking został opracowany na 
podstawie 15 wskaźników, których 
źródłem były dane Głównego Urzę-
du Statystycznego. Wśród wskaź-
ników, które decydowały o miejscu 
w rankingu, były, między innymi, 
wydatki na projekty inwestycyjne 
na mieszkańca, liczba osób pracują-
cych na 1 tysiąc mieszkańców, licz-
ba podmiotów gospodarczych na 1 
tysiąc mieszkańców, saldo migracji, 
liczba absolwentów szkół ponad-
gimnazjalnych na 1 tysiąc miesz-
kańców oraz odsetek mieszkańców 
korzystających z oczyszczalni ście-
ków. 
Budzyń uzyskał bardzo dobrą ocenę 
w tym rankingu i zajął 66 pozycję w 
Polsce w kategorii „gmin wiejskich” 
(na 1559 sklasyfikowanych gmin). 

To najlepszy wynik, jaki został uzy-
skany przez gminę z terenu naszego 
powiatu - gmina Chodzież w tym 
rankingu znalazła się na pozycji 110. 
Wyższe pozycje w Wielkopolsce za-
jęły gminy bezpośrednio położone 
pod Poznaniem - Tarnowo Podgór-
ne - pozycja 3, Suchy Las - pozycja 
5, Czerwonak - pozycja 40. 
Dla porównania dodajmy jeszcze, 
że w kategorii gmin miejsko - wiej-
skich sklasyfikowano 616 gmin, w 
tym rankingu reprezentujący nasz 
powiat Margonin zajął pozycje 163, 
a Szamocin 341. Generalnie gminy 
miejsko -  wiejskie z Wielkopolski 
zajęły wysoką pozycję - Kórnik za-
jął pozycję 4, Swarzędz 10, a Wron-
ki 18. 
W kategorii gmin miejskich, w które 
sklasyfikowano 237 gmin, Chodzież 
zajęła pozycję 116. Z miast wielko-
polskich dobrze wypadł Zlotów - 
pozycja 4, Czarnków - pozycja 15, 
Piła - pozycja 41 i Wągrowiec - po-
zycja 53.   

Medale od Prezydenta RP

Złote gody w USC

13. Krystyna i Ryszard Świniarscy z 
Budzynia
14. Wacława i Feliks Wojczyńscy z 
Budzynia
15. Irena i Józef Zasada z Budzynia
Jak w czasie uroczystości podkreślał 
wójt Gminy Marcin Sokołowski, 
państwo nasze przywiązuje wielką 
wagę do spraw rodziny, która była 
jest i będzie podstawową komórką 
życia społecznego w naszym kraju. 
Na każdym kroku podkreśla się do-
niosłe znaczenie rodziny w społecz-
nym kształtowaniu spraw wycho-
wawczych. Mówił także -  „Kiedy 
w dniu dzisiejszym spotykamy się z 
okazji 50-lecia pożycia małżeńskie-
go nadarza się sprzyjająca okazja na 
pewne wspomnienia. Pół wieku temu 
byliście młodzi, radośni, pełni nadziei 
i sił do pracy. Złączyliście swoje losy, 
by rozpocząć nowe życie. Przyszłość 
wasza była jak biały niezapisany pa-
pier; dziś jest grubą księgą, która od-
zwierciedla wasze wspólne pięćdzie-
sięciolecie pożycia. Z każdym dniem 
zdobywaliście nowe doświadczenia, 
życie sprawiało wam ciągle nowe 
niespodzianki, kłopoty, troski i  rado-
ści. Wychowaliście nowe pokolenie, 
z którego jesteście dumni, ciesząc się 
dobrymi wynikami waszych dzieci i 
wnuków. Wasza praca i doświadcze-
nie życiowe żyje 
i owocuje w waszych potomkach. 
Swoją pracą pełnym zaangażowa-
niem społecznym oraz właściwą po-
stawą  przyczyniliście się do rozwoju 
naszej gminy”.  
Wszystkim jubilatom serdecznie 
gratulujemy i życzymy kolejnych 
wspólnie spędzonych lat.
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Kościół p.w. św. Barbary w Budzyniu  

Dach świątyni zabezpieczony  

7 listopada każdego 
roku, w rocznicę zbrod-
ni dokonanej przez hi-
tlerowców 7 listopada 
1939 r. w Morzewie, w 
miejscu upamiętnia-
jącym to wydarzenie 
spotykają się delegacje 
szkół, samorządów, or-
ganizacji społecznych i 
patriotycznych z nasze-
go regionu.   
Miejsce to jest dla 
mieszkańców gminy 
Budzyń szczególnie 
ważne,  ponieważ ofia-
rami mordu byli m.in. 
Władysław Kaja (kie-
rownik szkoły podsta-
wowej w Budzyniu) ks. 
Stanisław Łakota (ówc-
zesny proboszcz parafii 
w Budzyniu) oraz To-
masz Skręty. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu 
oraz Szkoły Podstawowej im. 
Mikołaja Kopernika w Wyszy-
nach a także przedstawiciele 
placówek oświatowych oraz wła-
dze samorządowe naszej gminy 
uczcili pamięć pomordowanych 
składając wiązanki i znicze. Uro-
czystość poprzedził krótki występ 
artystyczny przygotowany przez 

Rocznica zbrodni hitlerowskiej w Morzewie 

Wspólnie oddaliśmy 
hołd pomordowanym 

Z pięćdziesięcioletnim stażem

Ogłoszenie dla par małżeńskich 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Budzyniu prosi o zgła-
szanie par małżeńskich, które w 2018 roku obchodzić będą 
jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz par, które swój 
jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały od-
znaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to honorowe odzna-
czenie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oso-
bom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku mał-
żeńskim.
Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów mających miejsce 
zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Budzyń. Z wnio-
skiem mogą wystąpić sami Jubilaci lub osoby im najbliższe. Zgło-
szenia można dokonać osobiście lub telefonicznie podając imiona 
i nazwiska Jubilatów. Adres ich zameldowania na pobyt stały oraz 
informację dotyczącą daty i miejsca zawarcia małżeństwa – kon-
takt z USC w Budzyniu, tel. 67 2843 547, 67 2843 313.

uczniów Szkoły Podstawowej z 
Morzewa. Po złożeniu wieńcy  
przedstawiciele uczniów Szkoły 
Podstawowej z Budzynia pobra-
li do specjalnie przygotowanych 
urn ziemię z miejsca zbrodni jako 
pamiątkę i dowód naszej pamięci 
i patriotyzmu. 

Emil Gursz
fotograf sekcji redakcyjnej 
samorządu uczniowskiego 

Zakończyły się prace związane z przebudową więźby dachowej, a także 
stropu oraz poszycia dachu kościoła p.w św Barbary. Wartość prac to 
ponad 500 tysięcy złotych. Parafii udało się uzyskać dofinansowanie z 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z puli środków na ra-
towanie zabytków w kwocie ok. 300 tysięcy złotych. 
Prace prowadone były mimo niekorzystnych warunków, czesto także w 
godzinach wieczornych. Dzięki temu budynek został zabezpieczony przed 
ewentualną katastrofą budowlaną, bo dotychczasowy stan więźby dachowej 
był bardzo zły. Wykonane prace to ważny etap w przywracaniu świątyni do 
stanu użyteczności, jednak konieczne są dalsze prace konserwatorskie.

Wójt Gminy Budzyń, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Budzyniu, Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Budzyniu, 

Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu wraz z innymi jednostka-
mi samorządowymi z terenu Gminy Budzyń organizują coroczne

SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE 
w dniu 17 grudnia 2017 r. o godzinie 15:00 

na budzyńskim Rynku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy 
Budzyń do wspólnego świętowania Bożego Narodzenia.

Organizatorzy zapewniają wigilijny poczęstunek z pieroga-
mi, barszczem, smażonym karpiem, słodkimi wypiekami i 

innymi smakołykami.
W świąteczny nastrój wprowadzą nas kolędy śpiewane przez dzie-
ci i młodzież, budzyńska kapela oraz świąteczny wystrój Rynku.

Organizatorzy zapraszają również do współpracy 
instytucje publiczne, sołectwa, zakłady pracy, firmy 

oraz osoby prywatne, które chciałyby wspomóc darami 
rzeczowymi lub finansowo, organizacje bożonarodzenio-

wego spotkania.
Kontakt z organizatorami:

DDPS 672843850
GOPS 672844059

Wpłaty finansowe prosimy kierować na konto: 
18 8945 0002 2600 0101 2000 0020 z dopiskiem w tytule 

przelewu: Wigilia 2017. 
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Z wizytą w Urzędzie Gminy
UWAGA

Kolejna akcja krwiodawstwa w naszej miejsco-
wości jest zaplanowana na 11 grudnia 2017 r. 
w Szkole Podstawowej w Budzyniu przy ulicy 

Rogozińskiej 52 (dawne Gimnazjum) 
w godzinach 10-15.  

Zapraszamy!

Pamiętaj: Chcesz pomagać? Chcesz ratować? 
Przyjdź, oddaj krew!   

Akcja kierowana jest tylko i wyłącznie dla osób 
pełnoletnich. Prosimy  o zabranie ze sobą dowodu 

osobistego oraz jeśli już ktoś posiada legitymację lub 
książeczkę honorowego dawcy krwi.

Koordynator akcji, Tomasz Nowak, tel. 605 144 708

Akcja „Krew”

Rozgrywki „bośka-kop”  

Walczyli o kolejny puchar
Trwa cykl rozgrywek gry bośka-
-kop”. W niedzielę, 5 listopada 
2017 roku rozegrana została trze-
cia  runda. Tym razem sponsorem 
pucharu było gospodarstwo rolne 
D.Rakoczy.
Pierwsze 3 miejsca zajęli: 
1. J. Kowalczyk - 553 pkt
2. M. Boniak - 495 pkt

Na zdjęciu powyżej: „Czy to wczoraj, czy to dziś, wszystkim jest po-
trzebny miś” - Światowy Dzień Misia w Przedszkolu Samorządowym 
w Budzyniu.   

Na zdjęciu powyżej – Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w 
Budzyniu niezwykle uroczyście obchodziły Święto Niepodległości. Dzieci 
przystrojone w biało-czerwone symbole narodowe zaprezentowały patrio-
tyczny program artystyczny. Czcząc pamięć tamtych historycznych dni 
wszystkie przedszkolaki zaśpiewały Hymn Polski. Obchody 11 listopada 
nauczyły dzieci szacunku do kraju ojczystego, symboli narodowych, a tak-
że rozwinęły poczucie przynależności narodowej.

W dniu 23 listopada 2017 r. uczniowie drugiej klasy gimnazjalnej 
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu 
odwiedzili Urząd Gminy Budzyń. 
Piotr Jankowski, zatępca Wójta Gminy Budzyń oprowadził młodzież 
po budynku oraz szczegółowo opowiedział o funkcjonowaniu urzędu. 
Dla wielu osób była to pierwsza styczność z administracją publiczną.

3. J. Kasperczak - 492 pkt
Po trzech turniejach czołowe miej-
sca zajmują: W. Wierzbiński (1342 
pkt.), A. Michor (1317 pkt.), S. Mulik 
(1313 pkt.), R. Geisler (1278 pkt.), J. 
Kasperczak (1265 pkt.), R. Starosie-
lec (1242 pkt.) Następny turniej od-
będzie się 3 grudnia 2017 r. o godz. 
9.00 w Domu Kultury w Budzyniu. 

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu 

Migawki z życia dzieci  
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Punkt Biblioteczny w Nowym Brzeźnie  

Spotkanie z książką

Mieszkaniec Budzynia skrzyżował rękawice 

Kacper Grill na gali boksu i K1 w pilskim MOSiR 
W sobotę, 28 października, w hali MOSiR  w Pile odbyła się gala boksu i K1, 
na której wystąpił mieszkaniec Budzynia Kacper „Grillek” Grill (na zdjęciu z 
prawej). Walkę bokserską stoczył z Marcinem Nawrotem z klubo bokserskie-
go Warta Boks Śrem. 
W pierwszej rundzie ten drobny dziewiętnastolatek pokazał piękny boks, walka 
bardzo widowiskowa, szybkie akcji, precyzyjne trafienia. W przerwie wskazówki 
od trenera chwila odpoczynku i runda druga. W drugiej rundzie, po szybkiej wy-
mianie ciosów silne uderzenie na głowę otrzymuje Kacper, który potyka się i zosta-
je natychmiast odesłany przez sędziego do narożnika. Walka zostaje wznowiona, 
jednak po kolejnej wymianie ciosów sędzia przerywa walkę i odsyła zawodników 
do narożników, wskazując, że zwycięzcą zostaje zawodnik ze Śremu. Mimo nieza-
dowolenia i protestów zawodnika z Budzynia decyzja zostaje utrzymana. 
Arkadiusz Tobera, trener Kacpra: „Byłem niezadowolony z decyzji sędziego, ale po 
chwili emocje opadły i się uspokoiłem, to przecież boks a nie bójka uliczna. Naj-
ważniejsze zawsze jest zdrowie zawodnika. W boksie każdy cios zmienia sytuację 
zawodnika i tutaj też zmienił ale na naszą niekorzyść. Kacper walczył z dużo więk-
szym zawodnikiem i bardziej doświadczonym, ale jest progres, z walki na walkę 
widoczny jest postęp, pracuje nad sobą, nie tylko treningi, ale również nie zanie-
dbuje edukacji, od niedawna jest studentem i zdobył brązowy medal Akademickich 
Mistrzostw Polski w boksie, teraz musi odpocząć, ale jest silny i na pewno szybko 
wróci do formy”. 

W piątkowe popołudnie, 17 listopa-
da w świetlicy wiejskiej w Nowym 
Brzeźnie odbyło się niecodzienne 
spotkanie. 
Prowadząca we wsi punkt bibliotecz-
ny pani Halina Bejma wraz z grupą 
miłośników literatury zaprosiła dzieci 
do wspólnej zabawy z książką w roli 
głównej. Poprzez głośne czytanie 
fragmentów baśni, bajek i opowieści 
wszyscy choć na chwilę dali ponieść 
się wyobraźni i przenieśli do magicz-
nego  świata. Poznali ciekawych bo-
haterów książkowych i ich niezwykłe 
przygody. Czytanie poszczególnych 

fragmentów książek przeplatane było 
zagadkami i zabawami. Dużo śmie-
chu i radości dostarczyły wszystkim  
popularne „Kalambury”. Bardziej 
śmiałe dzieci śpiewały znane przebo-
je i pięknie tańczyły. Organizatorzy 
zadbali, by to spotkanie było nie tyl-
ko bardzo urozmaicone, ale również 
odpowiednio osłodzone. Przygoto-
wali dla dzieci mnóstwo słodyczy i 
napojów. Z pewnością to popołudnie 
był to mile i ciekawie spędzony czas 
wolny oraz doskonała okazja do in-
tegracji środowiskowej i promocji 
czytelnictwa.

Od chwili, gdy wraz z odd-
aniem do użytku wyremon-
towanego Gminnego Ośrodka 
Kultury mieszkańcy gminy 
uzyskali dostęp do oferty na-
jnowszych hitów filmowych, 
wyświetlanych w sali kinowej, 
jakiej nie powstydziłby żaden 
multipleks, Kino 
„Mewa” cieszy się 
coraz wiekszą pop-
ularnością. 
Największym tego-
rocznym hitem Kina 
„Mewa” okazał się 
film „Listy do M3”, 
który w okresie 
wyświetlania zgro-
madził 968 widzów. 
W pierwszej trójce 
znalazł się także 
„Botoks” z 664 wid-
zami  i „Ciemnie-
jsza strona Greya” z 
463 widzami. 
Jak na warunki 
naszej gminy ilość 
widzów na tych 
tytułach należy 
określić jako re-
kordowe, jednak 
co najważniejsze, 

Kino „Mewa” w Budzyniu    

Rekordowa frekwencja
także i inne filmy, nieco mniej 
reklamowane, także przyciągają 
sporą widownię. Chodzenie do 
Kina „Mewa” staje się po prostu 
modne. 
Zapraszamy na najbliższe se-
anse, wśród nich obejrzeć można 
prawdziwe kinowe hity.    
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Z życia Koła Polskiego Związku Wędkarskiego    

Podsumowanie sezonu

UKS „Olimpijczyk” Budzyń prowadzi zajęcia sportowe dla dziew-
cząt w czterech grupach wiekowych: I i II klasy Szkoły Podstawowej, 
III i IV, V i VI oraz VII, II i III Gimnazjum. Realizacja zajęć ma na celu 
upowszechnienie sportu oraz aktywności fizycznej, które są niezbędne 
dla prawidłowego rozwoju fizycznego człowieka, a także zapobieganiu 
chorobom i różnego rodzaju zaburzeń np.: otyłości. Celem działania jest 
również wyrównywanie szans dziewcząt w dostępie do usystematyzo-

wanej aktywności fizycznej.
Zajęcia, które odbywały się w okresie od 11.09.2017 r. do 3.11.2017 r. 

były dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki poprzez Pro-
gram „Klub”.  Dodatkowo z tego programu zakupiony został niezbędny 

sprzęt potrzebny do realizacji zajęć.
Mamy nadzieję, że frekwencja na zajęciach sportowych we wszystkich 
grupach będzie nadal tak wysoka, ponieważ ze względu na spore zainte-
resowanie Zarząd Klubu wraz z trenerami postanowił je kontynuować.

UKS „Olimpijczyk”
 zaprasza

W niedzielę, 15 października 
2017 roku, po raz ostatni odby-
ło się spotkanie wędkarzy koła 
PZW w Budzyniu. 
Zgodnie z ustalonym na począt-
ku sezonu harmonogramem nad 
jeziorem Żoń rozegrano ostatnie 
zawody wędkarskie w sezonie 
2017 o puchar Prezesa Koła Bu-
dzyń. Pogoda tej niedzieli dopisa-
ła, nie zawiedli także członkowie 
Koła, którzy licznie stawili się na 
zawodach. Rozegrano je z pomo-
stów wędkarskich w miłej i kole-
żeńskiej atmosferze. 

Po trzygodzinnych zmaganiach 
okazało się że Puchar Prezesa 
zdobył kol. Damian  Kucharski 
(na zdjęciu powyżej), którzy wy-
przedził kol. Zenona Kozłowskie-
go oraz Krzysztofa Pauszka. 
W czasie ostatniego spotkania 
nad wodą w 2017 roku wręczo-
no puchary, które koledzy wy-
walczyli startując w zawodach 
z cyklu Grand Prix. Pierwsze 
miejsce w tej rywalizacji zdobył 
kol. Janusz Walczak (na zdjęciu 
poniżej), na drugim uplasował się 
kol. Łukasz Miziołek (na zdjęciu 

obok), na miejscu trzecim 
uplasował się kol. Krzysz-
tof Pauszek. Po wręczeniu 
pucharów zorganizowa-
no ognisko, przy którym 
pieczono kiełbaski, de-
lektowano się grochówką 
i snuto plany na przyszły 
wędkarski sezon. 

Prezes koła PZW 
w Budzyniu 

Rafał Zagórski



10

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Liga Gminna Halowej Piłki Nożnej 

IX edycja wystartowała
Piłka halowa - terminarz 2017 - 2018

W niedzielę, 5 listopada 2017 
roku, na hali widowiskowo-
-sportowej Szkoły Podstawo-
wej im. Powstańców Wlkp. w 
Budzyniu ruszyła kolejna  IX 
edycja Ligi Gminnej Halowej 
Piłki Nożnej. Wystartowało 
12 drużyn które reprezentują 
koła LZS, zakłady pracy i so-
łectwa. Organizatorami  Ligi 
są: Gminne Zrzeszenie LZS w 
Budzyniu, Gminny Ośrodek 
Kultury w Budzyniu a patro-
nuje jej Wójt Gminy Budzyń.
W niedzielę odbyło się uroczy-
ste otwarcie w którym uczestni-
czyli: wójt  gminy Budzyń Mar-
cin Sokołowski, dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców 
Wlkp. w Budzyniu Dariusz Du-
dziak. Ślubowanie w imieniu 
zawodników wszystkich drużyn 
złożył zawodnik LZS Sokoło-
wo Budzyńskie kol. Aleksander 
Łatka. Po odegraniu hymnu pań-
stwowego otwarcia ligi dokonał 
Wójt Gminy Pan Marcin Soko-
łowski. Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu ufundowało nowe 
siatki na bramki i dwie piłki do 
gry, które wręczono Dyrektoro-
wi Szkoły Podstawowej Dariu-
szowi Dudziak.
Punktualnie o godzinie 14 
rozpoczął się pierwszy mecz 
pomiędzy drużynami LZS So-
kołowo Budzyńskie a LZS Dzie-
woklucz, w którym  drużyna LZS 
Sokołowo Budzyńskie pokonała  
drużynę LZS Dziewoklucz 4 - 0. 
W drugim meczu grały drużyny: 
LZS Ostrówki i Komfort gdzie 

lepszą okazała się drużyna LZS 
Ostrówki wygrywając  3 – 1  z 
drużyną Komfort.  W trzecim 
meczu spotkały się drużyny: 
LZS Prosna i FC Albatros, gdzie 
po zaciętej grze w pierwszej po-
łowie  1 – 1, ostatecznie zwycię-
żyła 7 – 2 drużyna LZS Prosna. 
W czwartym meczu grały dru-
żyny: Młode Borki i LZS Kąko-
lewice gdzie mimo wyrównanej 
gry w pierwszej połowie 1 – 1, 
to już w drugiej połowie domi-
nowała drużyna LZS Kąkole-
wice pokonując przeciwnika 3 
– 8. W kolejnym piątym meczu 
spotkały się drużyny: LZS Wy-
szynki i LZS Podstolice, gdzie 
lepszą okazała się drużyna LZS 
Podstawowe zwyciężając 2 – 6. 
W ostatnim meczu spotkały się 
drużyny: LZS Budzyń i Budzyń, 
drużyna LZS Budzyń grała w 
niepełnym składzie i mimo usil-
nych starań przegrała z kretesem 
0 – 14. Można tu pochwalić po-
konanych za odwagę, sportową 
postawę i grę fair-play.
Najlepszymi strzelcami pierw-
szej kolejki zostali: Kamil Wi-
nikajtys z LZS Podstolice (6 
bramek), Adam Dzik z drużyny 
Budzyń (5 bramek), Szymon 
Troczyński (drużyna Budzyń) i 
Tomasz Mścisz z LZS Kąkole-
wice (po 3 bramki).
Bliższe informacje o rozgrywa-
nej lidze na stronie internetowej 
Gminy Budzyń.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu
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W niedzielę 26 listopada 2017 
roku na hali widowiskowo-
-sportowej w Budzyniu roze-
grano czwartą kolejkę Ligi 
Gminnej Halowej Piłki Noż-
nej.
Pierwszy mecz rozegrały druży-
ny FC Albatros i LZS Podstoli-
ce; do połowy spotkania wynik 
został ustalony na 3 - 3, druga 
połowa zakończyła się zwycię-
stwem drużyny LZS Podstolic 4 
- 5, zwycięska bramka wpadła w 
ostatniej minucie meczu.
W drugim meczu spotkały się 
drużyny Komfort i LZS Wy-
szynki, po wyrównanej grze 
mecz zakończył się remisem 4 
– 4. 
W trzecim meczu grały drużyny 
LZS Dziewoklucz i Młode Bor-
ki, do połowy spotkania  1 – 1  
natomiast końcowy wynik  2 – 5 
dla drużyny Młode Borki.
Czwarty mecz rozegrały druży-
ny LZS Budzyń i LZS Kąkole-
wice, wynik meczu 3 – 6.
W piątym meczu spotkały się 
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IV kolejka ligi rozegrana
drużyny Budzyń i LZS Prosna, 
po dość zaciętej grze w pierw-
szej połowie z wynikiem 1 – 1, 
druga polowa nie była gorsza, a 
w ostatniej minucie meczu dru-
żyna Budzyń strzeliła zwycię-
skiego gola i tym samym wygra-
ła to spotkanie 3 – 2. W ostatnim 
szóstym meczu zagrały drużyny 
LSZ Sokołowo Budzyńskie  i 
LZS Ostrówki, mecz zakończył 
się remisem 2 – 2.

Tabela po IV kolejce:
Budzyń                  12 pkt.  24 – 2
LZS Kąkolewice    12 pkt. 25 – 12
LZS Prosna              9 pkt. 18 -  8
LZS Podstolice         9 pkt.18 – 13
LZS Ostrówki            7 pkt.  10 – 6
LZS Sokołowo           7 pkt.     8 – 7 
FC  Albatros               6 pkt. 30 – 16
Komfort                      4 pkt.  9 – 10
Młode Borki              3 pkt. 9 – 30
LZS Wyszynki            1 pkt. 11 - 21
LZS Dziewoklucz      0 pkt.  4 – 20
LZS Budzyń                0 pkt.  4 – 25

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu                           

W niedziele 19 listopada 2017 
roku w Wyszynach odbył 
się zaległy mecz o mistrzo-
stwo klasy A pomiędzy Iskrą 
Wyszyny a Kłosem Budzyń, 
przełożony z 7 października. 
Na mecz przybyło ponad 130 
kibiców. 
Punktualnie o godzinie 12.00 
sędzia rozpoczął zawody. 
Pierwsza połowa wyrówna-
na, było tylko kilka sytuacji 
na strzelenie bramki, ale w 
rezultacie zakończyła się bez-
bramkowo. W drugiej połowie 
podobna sytuacja, ale w 73 mi-
nucie zawodnik Kłosa Łukasz 
Garguliński  strzela bramkę i 
jest 0 do 1, po kilku minutach 
podobnie, znowu branka dla 
Kłosa strzela Łukasz Gargu-
liński i 5 minut przed końcem 
meczu zawodnik Kłosa Ro-
bert Troczyński strzela trzecią 

Walczyli o mistrzostwo klasy A

Rozegrano zaległy mecz
bramkę i jest 0 do 3. Tak obrót 
w meczu spowodował nerwowe 
sytuacje, faule, szarpania za ko-
szulkę, w konsekwencji sędzia 
musiał dać kilka żółtych kartek. 
Podsumowanie rundy jesiennej:
Trener Iskry Cezary Kurkow-
ski: Runda jesienna udana, plan 
minimum został osiągnięty, 
szkoda tylko tych porażek, ale 
cały czas jest szansa na awans i 
będziemy o to walczyć.
Krzysztof Kin kierownik Iskry: 
Runda dobra, a nawet bardzo 
dobra, jesteśmy zadowoleni, 
ciągle jest szansa na awans, 
trochę odpoczniemy i znowu 
zaczynamy ciężką pracę aby 
wiosną awansować.  Po rundzie 
jesiennej dziękujemy trenerom 
i zawodnikom za zaangażowa-
nie w każdy mecz, dziękujemy 
kibicom, którzy zawsze licznie 
nas dopingują.  
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14 listopada 2017 roku na cho-
dzieskim Orliku rozegrany został 
Turniej Piłki nożnej „Z podwór-
ka na stadion o Puchar Tymbar-
ku”. 
W rozgrywkach brały udział 3 
szkoły: SP 1 Chodzież, SP 3 Cho-
dzież i SP Budzyń w 3 kategoriach 
wiekowych U8, U10 i U12.
W  kategorii U8 (bez SP 3 Cho-
dzież) w meczu SP Budzyń prze-
ciwko SP 1 Chodzież  był wynik 1 : 
0. W naszej drużynie grali: Jan Dą-
browski, Wiktor Dajczak, Hubert 
Lisiak, Franciszek Gąsior, Robert 
Janicki, Mieszko Kowal, Szymon 
Krzemińśki, Jan Małofiej, Mikołaj 
Niedbalski, Michał Szynkiewicz. 
W  kategorii U10 w meczu SP 
Budzyń - SP 1 Chodzież  było 5 
: 1, a w meczu SP Budzyń - SP 3 
Chodzież był wynik 6: 0. W druży-
nie reprezentującej Budzyń grali: 
Oskar Bukowski, Gracjan Gąsior, 

„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”

Puchar piłki nożnej
Dawid Janiszewski, Krzysztof Ja-
skulski, Mikołaj Kowal, Michał 
Nowacki, Milan Sell, Ksawery 
Stachowiak, Eryk Walerowski, Ni-
kodem Zieliński.  
W  kategorii U12 w meczu SP Bu-
dzyń - SP 1 Chodzież był wynik 
1 : 2, a w meczu SP Budzyń - SP 
3 Chodzież był wynik 6 : 0. W 
drużynie reprezentującej Budzyń 
grali: Tristan Ajchsztet, Wojciech 
Antkowiak, Mikołaj Antoniewicz, 
Borys Bobowicz, Adrian Jani-
szewski, Nikodem Kossakowski, 
Bartosz Krawiec, Mikołaj Pol, Da-
mian Rewers, Igor Szurpit. 
Do finałów Wielkopolski, które ro-
zegrane zostaną wiosną przyszłe-
go roku, szkoła z Budzynia awan-
sowała w kategorii U8 (ośmioletni 
i młodsi) i U10(dziesięcioletni)
Zespoły prowadzili panowie Ma-
riusz Ajchsztet i Roman Ostradec-
ki.
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Święto budzyńskich „ludzi trzeciego wieku”

Dwa jubileusze i Dzień Seniora
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W piątek, 17 listopada 2017 roku, 
emeryci i renciści z Budzynia, bar-
dzo uroczyście obchodzili jubile-
usz 50-lecia powstania Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i 
Inwalidów, jubileusz 15-lecia Od-
działu Rejonowego oraz Dzień Se-
niora. 
Część oficjalna odbyła się w Gmin-
nym Ośrodku Kultury. Gości i ju-
bilatów powitała przewodnicząca 
Oddziału Rejonowego Krystyna 
Przywarczak. Szanowni gości, któ-
rzy zaszczycili nas swoją obecnością, 
to: Krystyna Hipnarowicz, wiceprze-
wodnicząca Okręgu z Piły, Geno-
wefa Rajek, członek Zarządu Okrę-
gowego z Piły, Teresa Janiszewska, 
honorowa przewodnicząca Oddziału 
Rejonowego, Marcin Sokołowski, 
wójt Gminy Budzyń, Piotr Jankow-
ski, zastępca wójta, Zenon Nowicki, 
przewodniczący Rady Gminy, Maria 
Jabłońska, sołtys wsi Budzyń, ksiądz 
Marek Piosik, proboszcz parafii Bu-
dzyń, Edyta Radwańska, kierownik 
Dziennego Domu Pomocy Spo-
łecznej w Budzyniu, Monika Łuka-
szewska, dyrektor oddziału Banku 
SPółdzielczego w Budzyniu, Ma-
rek Bocheński, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Budzyniu, Kry-
styna Świniarska, instruktorka GOK 
w Budzyniu. Nie zabrakło darczyń-
ców, na których Związek zawsze 
może liczyć. 
Przewodnicząca Rejonu w swoim 
przemówieniu wspomniała osobę za-
łożyciela koła PZERiI w Budzyniu, 
którym był Franciszek Gursz. 
Najbardziej zasłużonych członków, 
osoby, które w szczególny sposób 
pomagają członkom organizacji, wi-
ceprzewodnicząca Okręgu Krystyna 
Hipnarowicz wręczyła honorowe 
Złote Odznaki. Otrzymali je: Krysty-
na Przywarczak, Helena Ławniczak, 
Edyta Radwańska, Jan Margowski 
- duże, oraz Anastazja Wawrzyniak 
i Czesława Sygnecka - małe. Prze-

wodnicząca Rejonu wręczyła po-
dziękowania przewodniczącym Kół 
Rejonu, darczyńcom, oraz członkom 
organizacji wyróżniającym się w 
pracy na rzecz społeczności związko-
wej. Szczególnie wzruszającym ak-
centem były podziękowania, które w 
imieniu członków Rejonu jego prze-
wodnicząca. Krystyna Przywarczak, 
przekazała Teresie Janiszewskiej, 
która przez wiele lat pełniła funkcje 
przewodniczącej Koła oraz Oddziału 
Rejonowego. Dzięki jej pracy i sta-
raniom nasza organizacja bardzo się 
rozwinęła. Teresa Janiszewska, hono-
rowa przewodnicząca Oddziału Re-

jonowego, wręczyła listy pochwalne 
przewodniczącej Rejonu oraz prze-
wodniczącym Kół. 
Następnie podopieczne Krystyny 
Świniarskiej oraz chór „Złoty Liść” 
pod kierunkiem Jana Margowskie-
go zaprezentowały swój program 
artystyczny. Na zakończenie części 
oficjalnej zaprezentowano multi-
medialną prezentację dorobku bu-

dzyńskich seniorów i seniorki, którą 
na podstawie kroniki związkowej 
opracowała Krystyna Przywarczak, 
a przygotował Józef Wróblewski. Z 
okazji tak ważnego święta została 
także wydana ulotka informacyjna, 
opracowana przez Krystynę Przy-
warczak, a przygotowana przez Ro-
berta Dobrogowskiego. 
Po części oficjalnej zebrani udali się 

do Restauracji „Retro”, gdzie nastą-
piło powitanie nowych członków, 
oraz obdarowano członków związku, 
którzy ukończyli 80 lat. Uhonorowa-
no w ten sposób 30 osób, z czego 5 
osób uczestniczyło w jubileuszo-
wych uroczystościach, pozostałym 
osiemdziesięcioletnim członkom 
związku życzenia i prezenty zostały 
przekazane w czasie odwiedzin w ich 
domach. 
W szeregi naszej organizacji w tym 
roku wstąpili: Krystyna Zużewicz, 
Krystyna Przywarczak, Irena Prze-
sławska, Janina Czerwińska, Gra-
żyna Wyrwa, Bożena Tomczak, 
Grażyna Przybyszewska, Maria Ka-
sperczak i Józef Kasperczak. 
Nastąpił czas na część zupełnie nie-
oficjalną. Pokrzepieni po smacznym 
posiłku, który przygotowali pracow-
nicy Restauracji, zebrani ruszyli w 
tany. Do tańca przygrywał zespół 
„Voice+”. Seniorzy nie pierwszy raz 
udowodnili, że sił witalnych i humo-
ru im nie brakuje. 

Krystyna Przywarczak        


