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W sobotę, 1 września, minęła 79 
rocznica wybuchu II Wojny Świa-
towej. 
Z tej okazji w Budzyniu została od-
prawiona uroczysta Msza święta 
w kościele św. Andrzeja Boboli, na 
którą przybyły władze samorządowe 
gminy z wójtem Marcinem Soko-
łowskim i przewodniczącym Rady 
Gminy Zenonem Nowickim na cze-
le. Nie zabrakło prezesa powiatowe-
go oddziału Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych 
Mariana Wróblewskiego i prezes To-
warzystwa Pamięci Powstania Wiel-

Grabówka, Bukowiec, Podstolice – kolejne drogi na finiszu  

Można jeździć!

28 sierpnia 2018 r. w miejscowości 
Grabówka odbyło się uroczystość 
oddania do użytku przebudowa-
nych dróg gminnych w miejsco-
wości Grabówka (odcinek o dłu-
gości 952 m). 
Zadanie realizowane w ramach Pro-
gramu Rozwoju Gminnej i Powiato-
wej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016 – 2019, edycja na 2018 r. War-
tość końcowa inwestycji wyniosła 
1 milion 135 tysiące 577 złotych, z 
czego kwota 423 tysiące 686 złotych 
pochodziła z dofinansowania Woje-
wody Wielkopolskiego.
Oddano do użytku także drogę 
w Bukowcu (odcinek o długości 
705,3 m). Zadanie zrealizowano 
przy finansowym udziale środków 
z Województwa Wielkopolskiego 
w kwocie 185 tysięcy 350 złotych 
w ramach Programu Budowy i 

Przebudowy) Dróg Dojazdowych 
do gruntów rolnych, a całkowity 
koszt zadania to kwota 754 tysią-
ce 527 złotych. Zadanie to usykało 
dofinansowanie z Województwa 
Wielkopolskiego w kwocie 185 ty-
sięcy 350 złotych w ramach budowy 
i przebudowy dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych.   
Także w Podstolicach wybudowany 
został odcinek drogi o nowej na-
wierzchni o długości 300 m. War-
tość końcowa tego zadania wyniosła 
331 tysięcy 538 złotych.
Wykonawcą robót była firma Ata-
-Technik spółka z o.o., S.K.A. z 
Budzynia.
W uroczystości uczestniczyli przed-
stawiciele władz samorządowych 
szczebla wojewódzkiego, powiato-
wego i gminnego oraz mieszkańcy 
Bukowca, Grabówki oraz Podstolic.

79. rocznica wybuchu II Wojny Światowej  

Pamiętamy!
kopolskiego Hanny Danielewicz, 
delegacje Matek Różańcowych, 
Bractwa Piowowarów, Turków i 
oczywiście mieszkańców Budzynia. 
Po Mszy św. przedstawiciele władz i 
grup społecznych, przeszli na cmen-
tarz parafialny i złożyli wiązanki 
kwiatów na grobie żołnierzy wrze-
śnia 39 do zebranych przemówienie 
wygłosiła Hanna Danielewicz, a 
modlitwę za zmarłych poprowadził 
Antoni Nowak, który stracił ojca na 
początku wojny. Wartę honorową 
pełnili członkowie Budzyńskiej Gru-
py Rekonstrukcyjnej.

Obecnie realizowany jest kolejny 
etap budowy boisk sportowych 
na terenie naszej gminy, tym ra-
zem w Sokołowie Budzyńskim, 
gdzie w szybkim tempie powstaje 
wielofunkcyjne boisko sportowe 
o sztucznej nawierzchni dla dys-
cyplin indywidualnych i grupo-
wych. 
Inwestycja zaczęła się jeszcze 
przed wakacjami, w czerwcu br. 
odbył się przetarg, w którym spo-
śród 5 złożonych ofert jako wy-
konawcę zadania wybrano firmę 
„Torakol” Rajmund Zalewski z 

miejscowości Koszczały. Wartość 
planowanych prac wynosi ok. 440 
tysięcy złotych. 
Jest to pierwsza z zaplanowanych 
inwestycji, które w najbliższych 
latach będą realizowane w ramach 
Gminnego Programu Rewitalizacji, 
która ma szanse uzyskać dofinan-
sowanie ze środków Unii Europej-
skiej. Nowe boisko to miejsce, gdzie 
mieszkańcy sołectwa będą mogli 
spędzać czas na aktywności sporto-
wej. Należy podkreślić, że LZS w 
Sokołowie Budzyńskim znajduje się 
w czołówce gminy i powiatu. 

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji  

Sokołowo – budowa boiska

Rozpoczęła się przebudowa odcinka drogi gminnej na Osiedlu Cecho-
wym w Budzyniu, której zadaniem będzie obsługa ruchu transportu 
ciężkiego, dostarczającego surowce do produkcji w jednym z zakładów 
działających na Osiedlu Cechowym. Wartość planowanych prac wyno-
si 370 tysięcy, a wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieogra-
niczonego jest firma „Ata–Technik” z Budzynia.  

Kolejna inwetycja  drogowa

Prace na Cechowym  
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W okresie wakacji zostały zakończone prace remontowe w dwóch 
placówkach oświatowych na terenie naszej gminy.
W budynkach Szkoły Podstawowej na Osiedlu Wierzbowymi została 
zmodernizowana kotłownia gazowa, w ramach której, między innymi, 
dokonano wymiany pieca c.o. Wartość wykonanych prac wynosła 135 
tysięcy. Wykonawcą tych prac była firma „Olmaz” Jarosław Mazurkiewicz, 
Zdroisko koło Kłodawy (fot. poniżej).

Budzyń - remonty w placówkach oświatowych 

Pracowite wakacje

Dokonano także remontu kapitalnego w Przedszkolu Samorządowym 
w Budzyniu, który  obejmował część sal, szatnię oraz klatkę schodową. 
Wartość wykonanych prac wyniosła ok. 131 tysięcy złotych. Wykonawcą 
prac była firma „Zen–Dach” Zenon Szczurek z Budzynia (fot. poniżej).   

Sokołowo Budzyńskie  

Budowa chodników – c.d.

We wsi Sokołowo Budzyńskie bu-
dowany jest obecnie chodnik. Jest 
to kontynuacja wieloetapowej in-
westycji, w ramach której powstać 
mają chodniki, umożliwiające 
mieszkańcom wsi bezpieczne poru-
szanie się. Budowany chodnik ma 

długość 270 metrów, wartość za-
dania to 125 tysięcy brutto. Koszty 
solidarnie ponosi powiat, samorząd 
wsi oraz gmina. Udział sołectwa 
oraz gminy wynosi 30 tysięcy zło-
tych. Wykonawcą jest firma „Zen–
dach” Zenona Szczurka z Budzynia. 

15 września 2018 r. w Nowym 
Brzeźnie odbyły się dożynki wiej-
skie oraz otwarcie i poświęcenie I 
etapu budowy drogi. 
W ramach tej inwestycji przebu-
dowano drogę i ułożono nową 
nawierzchnię na długości prawie 
840 metrów bieżących, wybudo-
wano także chodnik na długości 
160 metrów. Wartość wykonanych 
prac wyniosła blisko 700 tysięcy 
złotych, wykonawcą była firma 
P.H.U. Rafał Szymczak z Nakła 
nad Notecią. Całość środków na 
tę inwestycję pochodziła z budżetu 

Brzeźno Nowe  

Dożynki i nowa droga
gminy Budzyń. Poświęcenia drogi 
dokonał ksiądz Tomasz Kubiak, 
proboszcz tutejszej parafii, a prze-
cięcia wstęgi wójt gminy Budzyń 
Marcin Sokołowski, zastępca wójta 
Piotr Jankowski, przewodniczący 
Rady Gminy Zenon Nowicki, soł-
tys wsi Józef Depta, przedstawiciel 
mieszkańców Władysław Błaszkie-
wicz oraz przedstawiciel młodego 
społeczeństwa Kasjan Goldberg. 
Następnie wszyscy przeszli pod od-
nowioną figurę, która także została 
poświęcona przez ks. Tomasza Ku-
biak.  

W najbliższych dniach rozpocz-
nie się kolejny etap przebudowy 
centrum wsi Prosna. Będzie ona 
polegała na budowie nowego 
chodnika o długości ponad 200 
mb, położeniu masy bitumicz-
nej na drodze gminnej o długo-
ści ok. 370 metrów i wykonaniu 
kanalizacji deszczowej. 
Wartość planowanych prac wy-

nosi ok. 480 tysięcy złotych. 
Mieszkańcy wsi przeznaczyli z 
funduszu sołeckiego na ten cel 
kwotę 14 tysięcy złotych. 
Wykonawcą wyłonionym w dro-
dze przetargu nieograniczonego 
jest firma „Bimex” z Rogoźna. 
Planowany termin zakończenia 
tej inwestycji to drugi kwartał 
przyszłego roku. 

Blisko pół miliona złotych na nowe inwestycje 

Przebudowa 
centrum wsi Prosna
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100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości 

Niezwykły rejs  
Pod patronatem Wójta Gminy i Dyrektora GOK-u  

„Bośka-kop” - nowe edycja 
Rozpoczął się towarzyski turniej 
gry karcianej „bośka - kop”, któ-
ry będzie toczył się przez 10 naj-
bliższych miesięcy, od września do 
maja przyszłego roku. 
Turniej ten rozgrywany jest pod 
patronatem wójta gminy Budzyń, 
Marcina Sokołowskiego, a także 
dyrektora GOK Marka Bocheńskie-
go. Wielu  właścicieli budzyńskich 
firm i gospodarstw jest sponsorem 
pucharów dla zwycięzców poszcze-
gólnych etapów. 
16 września 2018 r. rozegrano 
pierwszą grę, w której puchar spon-

sorowało gospodarstwo rolne Dawi-
da Rakoczy. W rozgrywce czołowe 
miejsca zajęli: Henryk Pauszek – 
508 pkt (pierwsze miejsce), Edmund 
Fajek – 508 pkt (drugie miejsce), 
Eugeniusz Józiak – 471 pkt (trzecie 
miejsce),  Ryszard Geisler – 465 pkt 
(czwarte miejsce), Ryszard Fifer – 
447 pkt (piąte miejsce), Roman Sta-
rosielec – 447 pkt (szóste miejsce). 
Kolejną rozgrywkę zaplanowano w 
dniu 7 października 2018 r., miej-
scem gry będzie sala w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Budzyniu. Po-
czątek o godz. 9.00.W 100 rocznicę odzyskania przez 

Polskę niepodległości w rejs do-
okoła świata wyruszył statek 
szkoleniowy „Dar Młodzieży”, 
którego  misją jest obwieścić 
światu najważniejsze wydarze-
nie w nowożytnej historii Polski 
- rocznicę powrotu Ojczyzny na 
mapy świata.  
10 lipca 2018 roku żaglowiec  za-
witał  do poru w Santa Cruz na 
Teneryfie, gdzie miała zostać do-
konana kolejna zmiana młodzieży. 
Na portowym nabrzeżu w pierw-
szej grupie powitalnej była przed-
stawicielka polskiej ambasady, 
pani Barbara Zarębska reprezentu-
jąca  Rektora Akademii Morskiej 
w Gdyni oraz pani Kalina Detka 
z Katedry Elektroniki Morskiej 
Akademii Morskiej w Gdyni. 
Przybyło również czterech Pola-
ków, którzy na Teneryfie spędzali 
wakacje i specjalnie na powitanie 
najważniejszej polskiej fregaty 
przyjechali z przeciwległej strony 
wyspy. Byli to mieszkańcy Budzy-
nia i Chodzieży: Dorota Boeske, 
Sławomir Kwandrans oraz Hanna 
i Jan Danielewicz. 
Młodzież na pokładzie powitała 
nas owacjami, a po ustawieniu 
trapu kapitan Ireneusz Lewandow-
ski  zaprosił  na pokład i ugościł 
uroczystą  kawą  w salonie kapi-
tańskim. Mówił o szczególnym 
znaczeniu fregaty dla rozsianej 
po całym świecie Polonii,  której 
przedstawiciele, zwłaszcza star-
szego pokolenia, witają ją w por-
tach ze szczególnym wzruszeniem.  
Otrzymaliśmy  specjalne wydania  
pamiątkowych  książek z wpisa-
mi kapitana i okolicznościowymi 
pieczęciami, odwołującymi się do 
historii żaglowca. Na jego pokła-
dzie gościły koronowane głowy, 

szefowie rządów, wielcy żeglarze 
i tysiące miłośników białych żagli. 
Po części oficjalnej zostaliśmy za-
proszeni do kapitańskiej messy na 
wspólny obiad. Wizytę na żaglow-
cu zakończyliśmy zwiedzaniem 
jednostki. Rozmawialiśmy z mło-
dzieżą, wyrażającą  zadowolenie 
z udziału w niezapomnianej, mor-
skiej przygodzie życia. 
Były to dla nas wyjątkowe, nie-
zapomniane chwile; będąc na 
obczyźnie czuliśmy się  gośćmi 
polskiego „domu”, płynącego z 
narodową i edukacyjną misją;  
głoszącego  światu 100 Rocznicę 
Odrodzenia Państwa Polskiego. 
Dokonaliśmy również wpisów do 
ksiąg pamiątkowych żaglowca. 
Czuliśmy się przedstawicielami 
Rzeczypospolitej Polskiej i prze-
kazaliśmy pozdrowienia  od Wiel-
kopolski, powiatu chodzieskiego  i 
gminy Budzyń. W trakcie wspól-
nych rozmów poinformowaliśmy  
o naszych przedsięwzięciach do-
tyczących uczczenia 100 rocznicy 
odzyskania przez Polaków wolno-
ści, w szczególności dotyczących 
Powstania Wielkopolskiego na 
ziemi budzyńskiej.  

Hanna Danielewicz                                                                                                                          
historyk i  Prezes Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopol-

skiego w Budzyniu

Dziękujemy Ministerstwu Gospo-
darki Morskiej i Żeglugi Śródlądo-
wej za zainteresowanie i udzielenie 
informacji dotyczących czasu i miej-
sca przybycia żaglowca na Teneryfę, 
dzięki czemu mogliśmy być świadka-
mi tego historycznego wydarzenia.
Dziękujemy serdecznie panu kapita-
nowi Ireneuszowi Lewandowskiemu 
i całej załodze Daru Młodzieży za 
wspaniałą gościnę.  

3 lipca 2018 r. dzieci z przedszkola im „Koziołka Matołka” w Wyszy-
nach wyjechały na wycieczkę do Parku Dinozaurów „Zaurolandia” w 
Rogowie. 
Po dotarciu na miejsce wspólnie z panią przewodnik miały okazje poznać 
i zobaczyć najróżniejsze gatunki tych olbrzymich gadów. Przedszkolacy 
byli zafascynowani figurami dinozaurów. Po zwiedzeniu ekspozycji wszy-
scy przejechali się starożytną kolejką, a później bawili się na placu zabaw. 

Przedszkole im. Koziołka Matołka w Wyszynach  

Wycieczka do Rogowa
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9 września na większości Orlików w 
kraju zorganizowano Dzień Sportu 
na Orliku.
Na budzyńskim Orliku zorganizo-
wano Turniej piłkarski chłopców z 
rocznika 2010-2011, udział wzięło 
5 drużyn. Rozegrano 10 meczy z 
których 3 drużyny uzyskały tą samą 
ilość punków tj. 9. O kolejności 
miejsc zdecydowały bramki, pierw-
sze miejsce przypadło w udziale 

Boisko „Orlik” w Budzyniu  

„Dzień Sportu”
drużynie Nielba Wągrowiec, dru-
gie drużynie Calcio Wągrowiec, a 
trzecie drużynie Sokół Mieścisko. 
Tabelę zamykały drużyny Zamka 
Gołańcz i Kłosa Budzyń. 
Każdy z zawodników dostał bidon 
ufundowany przez Fundacje Orły 
Sportu, organizatorem turnieju był 
animator sportu Mariusz Ajchsztet, a 
sponsorem głównym w całym kraju 
było PGE. 

Ponad 100 osób spotkało się na Rynku w Budzyniu  

Zaćmienie Księżyca

W piątek, 27 lipca, na budzyński 
Rynek przybyło ponad 100 osób za-
interesowanych oglądaniem Księ-
życa, a dokładnie jego zaćmieniem. 
Już o godzinie 20.30 zebrała się spora 
grupa mieszkańców, głównie dzie-
ci, gdzie duże wrażenie zrobił sam 
teleskop optyczny, przywieziony i 
obsługiwany przez Hieronima West-
fala, który od ponad trzydziestu lat 
obserwuje kosmos. Na sam Księżyc 
trzeba było długo czekać bo dopiero 
krótko przed godziną 22 można było 
go zobaczyć nad budzyńskim Ryn-
kiem. Zanim nasz naturalny satelita 
pojawił się w soczewce  teleskopu, 
wszyscy chętni mogli oglądać inne 
gwiazdy i planety przez teleskop, a 

kolejka była bardzo długa. Dodatko-
wo odbyła się wystawa samochodów 
rzadkich z Budzynia z okazji Dnia 
Kierowcy w Tygodniu Bezpieczne-
go Kierowcy, można było zobaczyć, 
między innymi, „Warszawę” Jana 
Kubackiego,  „Fiaty 125” Tomka 
Przywarczak i Marcina Borowiaka, 
„Fiaty 126”  Lecha Koniecznego i 
Maciej Lewandowskiego, muzeal-
nego  „Mercedesa” Artura Szczurka 
i limuzynę ślubną „Lincoln” Adama 
Klepackiego. Krótko po północy 
można było oglądać Księżyc już w 
całej krasie, wiemy że wielu miesz-
kańców Budzynia, już przy swoich 
domach oglądało ostatnia fazę tego 
ciekawego zjawiska.

W ostatnim czasie Szkoła Podsta-
wowa w Wyszynach otrzymała na 
urządzenie klasopracowni  przy-
rodniczej kwotę ok. 40 tysięcy 
złotych, o które wnioskowała do 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
W ramach tego zadania powstanie 
pracownia przyrodnicza z elemen-
tami edukacji ekologicznej.  
W ramach konkursu na inwestycje 
związane z edukacją ekologiczną, 
ogłoszonego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu, nasza 
gmina złożyła dwa wnioski.  
Pierwszy z wniosków dotyczy utwo-
rzenia ścieżki edukacyjnej w Przed-
szkolu Samorządowym im. „Misia 
Uszatka” w Budzyniu, a drugi dotyczy 

wyposażenia pracowni przyrodniczej 
w Szkole Podstawowej w Budzyniu. 
Oczekujemy na pozytywne rozpatrze-
nie wniosków przez Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Ponadto w etap realizacji wchodzi bu-
dowa ścieżki edukacji przyrodniczej 
we wsi Wyszyny, która powstaje przy 
współpracy z Nadleśnictwem Sarbia. 
Ścieżka ulokowana będzie na terenach 
leśnych koło cmentarza w Wyszy-
nach. Gmina uzyskała na powyższy 
cel kwotę prawie 40 tysięcy złotych 
w formie dotacji ze środków Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu, zakres plano-
wanych prac obejmuje wykonanie 8 
tabeli informacyjno–edukacyjnych 
oraz dwie ławki.  

Powstają pracownie i ścieżki edukacyjne 

Inwestycje w ekologię

W piątek 21 września w przed-
szkolu odbyły się zajęcia prze-
prowadzone przez wykwalifiko-
wanego Ratownika Medycznego 
- Szymona Czerwień. Celem było 
zapoznanie przedszkolaków z wy-
konywaniem czynności udzielania 
pierwszej pomocy.
Dzieci miały okazję wysłuchać in-
formacji na temat udzielania pierw-
szej pomocy. Wszyscy uczyli się w 
jaki sposób można pomóc zanim 
przyjedzie pogotowie ratunkowe. 

Jak należy sprawdzać przytomność 
osoby poszkodowanej oraz w jaki 
sposób wzywać pomoc. Każdy z 
wielką uwagą przyglądał się jak pan 
ratownik demonstrował sztuczne 
oddychanie i masaż serca na fan-
tomach (osoba dorosłą i dziecko). 
Następnie najdzielniejsi próbowali 
sami udzielać pierwszej pomocy 
pod bacznym okiem instruktora. 
Każdy mógł również skorzystać z 
badania pulsometrem, założonym 
na palec. 

Przedszkole im. Koziołka Matołka w Wyszynach

Lekcja z ratownikiem 
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Biblioteka Publiczna w Budzyniu 

Narodowe Czytanie 2018 
8 września Biblioteka Publiczna w 
Budzyniu zaprosiła mieszkańców 
do udziału w kolejnej edycji Naro-
dowego Czytania. Tegoroczną lek-
turą było „Przedwiośnie” Stefana 
Żeromskiego, jedna z najwybitniej-
szych powieści XX wieku. 
Poszczególne fragmenty kolejno czy-
tali: Kamila Górna – solistka ze Stu-
dia Piosenki GOK, Magdalena Go-
kiert–Kabat – kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, ks. Hu-
bert Staszak – wikariusz budzyńskiej 

parafii, Iwona Repczyńska – dyrektor 
Przedszkola Samorządowego im. Mi-
sia Uszatka w Budzyniu, Krzysztof 
Węgrzyn – kierownik Kina Mewa, 
Renata Aniołek – bibliotekarka ze 
Szkoły Podstawowej, Ewa Kasper-
czak – sekretarz Urzędu Gminy, Ewa 
Kabat – autorka książki pt. „Budzyń i 
jego powstańcy” i Oktawia Rzepka – 
uczennica szkoły średniej. Zarówno 
formuła, jak i scenografia spotkania 
miały wyjątkowy charakter i nawiązy-
wały do 100–lecia odzyskania niepod-
ległości przez Polskę.

W dniach od 12 lipca do 2 sierpnia 
2018 r. po raz kolejny w Stanicy 
Agroturystycznej w Kamienicy 
zorganizowano obóz wypoczyn-
kowy dla dzieci i młodzieży. W 
obozie wzięło udział 118 dzieci i 
młodzieży z terenu gminy Budzyń.
Podczas obozu dzieci brały udział 
w zajęciach z psychologami, które 
dotyczyło zagrożeń związanych z 
internetem oraz zajęciach z pracow-
nikami Powiatowej Stacji Sanitarno 
– Epidemiologicznej z Chodzieży i 
Wągrowca, dotyczącymi tzw. do-
palaczy. Jedną z głównych atrakcji 
był wyjazd do kina i Jump Areny w 

Galerii Pestka w Poznaniu. Oprócz 
tego dzieci mogły aktywnie uczest-
niczyć w różnego rodzaju grach 
zespołowych, sportowych, sprawno-
ściowych. Tradycyjnie nowi uczest-
nicy przechodzili „chrzest” w trakcie 
którego wykonywali zadania wymy-
ślone przez starszych kolegów. Wie-
czory dzieci spędzały na pieczeniu 
kiełbasek przy wspólnym ognisku, 
dyskotekach bądź oglądając filmy 
na tzw. „wieczorach filmowych”. 
Czas umilały również wyjścia na 
główną plażę w Kamienicy, gdzie 
pod okiem ratownika dzieci mogły 
brać kąpiel w jeziorze Kaliszany.

O charakterze profilaktyczno–wypoczynkowym    

Obóz w Kamienicy 2018

W czwartek, 20 września, dzieci z 
Przedszkola im. „Koziołka Matoł-
ka” w Wyszynach świętowały Ogól-
nopolski Dzień Przedszkolaka. 
Z tej okazji zorganizowane zostały gry 
i zabawy. Wszyscy zostali zaproszeni 
do wspólnych tańców i udziału w róż-
nych konkurencjach. Radość, śmiech 

świadczyły o wspaniałej zabawie. 
Gwoździem programu był przejazd 
wozem strażackim oraz obejrzenie 
sprzętu. Dziękujemy! Nie zabrakło 
słodkiego poczęstunku. Tego dnia 
było bardzo wesoło i kolorowo. Na 
zakończenie każdy otrzymał medal 
przedszkolaka i słodki prezent. 

Przedszkole im. Koziołka Matołka w Wyszynach

Dzień Przedszkolaka

Przedszkole im. Koziołka Matołka w Wyszynach

Niezwykli goście

W poniedziałek 24 września do przedszkola przybyli bardzo malutcy, 
puszyści goście - szynszyle, o imieniu Bolek i Lolek. Podczas spotkania 
z milusińskimi dowiedzieliśmy się, co lubią jeść i, że żyją wysoko w 
górach. Wiemy także, iż szynszyle są bardzo czystymi zwierzątkami, 
myją się w piasku, a nie w wodzie. Każdy, kto chciał, mógł go pogła-
skać i poczuć mięciutkie futerko. Zwierzątko przedszkolakom bardzo 
się podobało. Na pamiątkę tej wizyty każde dziecko zrobiło sobie zdję-
cie z naszym wspaniałym gościem.
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W ciepłe i słoneczne niedzielne 
popołudnie 22 lipca 2018 roku 
na boisku sportowym w Kąko-
lewicach rozegrano mecze fina-
łowe Pucharowych Mistrzostw 
Gminy w Piłce Nożnej o Puchar 

Wójta 2018. Organizatorem mi-
strzostw byli: Wójt Gminy Bu-
dzyń, Gminne Zrzeszenie LZS w 
Budzyniu oraz sołectwa Dziewo-
klucz, Bukowiec i Kąkolewice. 
Dokładnie o godzinie 16 00 swój 

Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej 2018  

O Puchar Wójta 
mecz o III miejsce rozegrały dru-
żyny LZS Dziewoklucz i LZS 
Wyszynki. Zwycięzcą i jednocze-
śnie zdobywcą trzeciego miejsca 
została drużyna LZS Dziewoklucz  
pokonując 5 : 2 drużynę LZS Wy-
szynki która musiała zadowolić 
się czwartym miejscem. Bramki 
w tym meczu strzelili: Bartosz 
Makowiecki 2 bramki Mateusz 
Hereć, Dawid Nita oraz Arkadiusz 
Kamiński po 1 bramce, wszyscy 
z LZS Dziewoklucz, natomiast 
w drużynie LZS Wyszynki po 1 
bramce strzelili Waldemar Błocho-
wiak i Patryk Górzny.
Spotkanie finałowe rozegrano po-
między drużynami LZS Podstoli-
ce i LZS Kąkolewice. Od pierw-
szych minut przewagę uzyskała  
drużyna LZS Kąkolewice która 
w pierwszej połowie wygrywała 
4 : 0. Przewaga ta była widoczna 
również w drugiej połowie i osta-
tecznie zwycięstwo wywalczyła 
drużyna LZS Kąkolewice 7 : 2  
zdobywając Puchar Wójta. Dru-
żyna LZS Podstolice zajęła drugie 
miejsce w tych mistrzostwach. 

Strzelcami bramek w drużynie 
LZS Kąkolewice byli: Robert Tro-
czyński (3 bramki), Krzysztof Kin 
(2 bramki) oraz Łukasz Rusiniak i 
Kacper Simiński po 1 bramce, w 
drużynie LZS Podstolice 2 bramki 
strzelił Paweł Łochowicz.
Wręczenia pucharów dokonali 
wójt gminy Marcin Sokołowski, 
przewodniczący Gminnego Zrze-
szenia LZS Roman Schlabs, sołtys 
sołectwa Kąkolewice Halina Moć-
ko oraz pani Mariola Kisiel.
Na zakończenie wszyscy piłka-
rze, kibice oraz goście mistrzostw 
poczęstowani zostali smaczną 
kiełbaską z grilla oraz pysznymi 
słodkościami, które serwowało so-
łectwo Kąkolewice.
W imieniu organizatorów Mi-
strzostw pragniemy serdecznie 
podziękować aktywowi sołectwa, 
pani sołtys oraz aktywowi koła 
LZS Kąkolewice  za zaangażowa-
nie się w fachowe przygotowanie 
i sprawne przeprowadzenie Finału 
Mistrzostw.  

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 

Dożynki Gminno–Wiejskie w Wyszynach    

Turniej Dożynkowy
W turnieju startowało 11 dru-
żyn reprezentujących sołectwa: 
Budzyń, Bukowiec, Dziewo-
klucz, Grabówka, Kąkolewice, 
Ostrówki, Podstolice, Prosna, 
Sokołowo Budzyńskie, Wyszyn-
ki i Wyszyny. Turniej składał się 
z 3 konkurencji.
W konkursie siłaczy – drużyna 
składała się dwóch osób: kobiety 
i mężczyzny, kobiety podnosiły 
odważnik 7,5 kg, a mężczyż-
ni 16,0 kg. Pierwsze miejsce i 
najwięcej podniesień wykonała 
drużyna sołectwa Wyszynki w 
składzie: Marlena Duda i Mate-
usz Duda. Drugie miejsce zajęła 
drużyna sołectwa Wyszyny w 
składzie: Natalia Zbąszyniak  i 
Mateusz Głowacki. Trzecie miej-
sce przypadło drużynie z sołectwa 
Prosna w składzie: Anna Prencler 
i Remigiusz Olejnik.
W konkursie picia – drużyna 
składała się z dwóch osób kobie-
ty i mężczyzny, mężczyżni pili 
piwo a panie soczek przez słom-
kę na czas. Pierwsze miejsce w 
tej konkurencji zajęła drużyna z 
sołectwa Wyszynki w składzie: 

Agnieszka Łuczak i Marek Duda. 
Drugie miejsce zajęła drużyna 
sołectwa Dziewoklucz w skła-
dzie: Angelika Czerech i Jarosław 
Knopf a trzecie miejsce przypa-
dło drużynie sołectwa Budzyń w 
składzie: Urszula Kwadrans i An-
drzej Waleński.
W konkurencji rzut beretem bra-
ły udział również dwuosobowe 
drużyny: kobieta i mężczyzna. 
Konkurencja polegała na rzuce-
niu beretem na widły tak, aby za-
wiesił się na zębach. Mimo, że na 
pozór konkurencja ta wyglądała 
na łatwą, okazała się bardzo trud-
na i z całej 22 osobowego składu 
zawodników tylko dwóm osobom 
udało się go zawiesić na zębach 
wideł. Po jednym trafieniu mieli 
panowie: Damian Świerkowski 
z sołectwa Kąkolewice i Hubert 
Geisler z sołectwa Wyszynki.
W ostatecznej klasyfikacji:
I miejsce zajęło sołectwo Wy-
szynki które w nagrodę otrzymało 
czek o wartości 1200,- złotych.
II miejsce zajęło sołectwo Kąko-
lewice które w nagrodę otrzymało 
czek o wartości 1000,- złotych.

III miejsce zajęło sołectwo Prosna 
które w nagrodę otrzymało czek o 
wartości  800,-  złotych.
IV miejsce zajęło sołectwo Dzie-
woklucz które w nagrodę otrzy-
mało czek o wartości  600,- zło-
tych.
V miejsce zajęło sołectwo Bu-
dzyń które w nagrodę otrzymało 
czek o wartości 400,-  złotych.
VI miejsce sołectwo Wyszyny
VII  miejsce sołectwo Sokołowo 
Budzyńskie 
VIII miejsce  sołectwa Podstolice 
i Ostrówki

IX miejsce  sołectwa  Bukowiec i 
Grabówka.
Drużyny które zajęły VI,VII, 
VIII, IX miejsca otrzymały cze-
ki o wartości 250 zł.
Nagrody wręczali Wójt Gminy 
Budzyń Marcin Sokołowski, 
przedstawiciel Farmy Wiatro-
wej pan Marcin Daraż, starości 
dożynek pani Anna Kaczmarek 
i Adam Grochowalski, a także 
sołtys sołectwa Wyszyny pani 
Joanna Czekalska i Przewod-
niczący  Gminnego Zrzeszenia 
LZS pan Roman Schlabs.  
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Zebrano ponad 13 litrów krwi

Akcja krwiodawcza
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Budzyniu 

Rejestracja i piknik
13 lipca br. w GOK w Budzyniu 
została zorganizowana akcja 
krwiodawcza. Organizatorzy 
dziękują wszystkim osobom, 
które stawiły się na wezwanie 
Stowarzyszenia Honorowych 
Dawców Krwi z Budzynia i po-
dzieliły się tym wspaniałym da-
rem życia. 
W lipcowej akcji udział wzięło 47 
osób, jednak nie wszyscy z powo-
dów zdrowotnych mogli tą krew 
oddać. Każda osoba zamierzająca 
oddać krew musi być zdrowa, dla-
tego przeprowadzane są wstępne 
badania. Najważniejsze jest, by od-
dawana krew była bez zastrzeżeń 
medycznych. Organizatorzy proszą 
jednak, by nie zniechęcać się i brać 
udział w kolejnych akcjach. 

W czasie lipcowej akcji akcji po-
brano krew od 30 osób, co dało 
nam łącznie ponad 13 litrów drogo-
cennego płynu. Warto odnotować, 
że na apel Stowarzyszenia Hono-
rowych Dawców Krwi stawiły się 
także osoby spoza Budzynia.  
Każdy oddający w tym dniu krew 
w ramach akcji krwiodawczej 
otrzymał upominek ufundowany 
przez firmę Cafe Rene Piła Marci-
na Troczyńskiego. Organizatorzy z 
serca dziękują firmie, która w ten 
sposób zaangażowała się w działa-
nia Stowarzyszenia Honorowych 
Dawców Krwi z Budzynia. 

Tomasz Nowak 
prezes Budzyńskiego 

Stowarzyszenia 
Honorowych Dawców Krwi 

2 sierpnia br. Budzyńskie Stowa-
rzyszenie Honorowych Dawców 
Krwi zostało oficjalnie zarejestro-
wane w Chodzieskim Starostwie. 
Z tej okazji Stowarzyszenie zor-
ganizowało piknik. 
25 sierpnia, w pomieszczaniach 
strzelnicy Bractwa Kurkowego, ze-
brali się członkowie Stowarzysze-
nia, by świętować oficjalne rozpo-
częcie działalności. Organizatorzy 
składają podziękowania Bractwu 
Kurkowemu, a w szczególności 
jego prezesowi Ryszardowi Cybul-
skiemu oraz Grzegorzowi Simiń-
skiemu za pomoc i okazane serce. 
Bractwo Kurkowe zadbało o to, by 
członkowie Stowarzyszenie Hono-
rowych Dawców Krwi spędzili miło 
czas na strzelnicy, zorganizowano 
zatem strzelanie z broni sportowej, 
dla zwycięzców w tej konkurencji 
były puchary i dyplomy ufundowa-
ne przez Gminę Budzyń oraz nagro-

Informujemy, że kolejna akcja poboru krwi odbędzie w Budzyniu w 
dniu 23 listopada br. w godz. 10.00-15.00 w auli 

Szkoły Podstawowej (byłe Gimnazjum) przy ul. Rogozińskiej 52. 
Organizatorzy liczą, że uda się zebrać więcej, 

niż 13 litrów uzyskane w lipcowej akcji. 

dy ufundowane przez sponsorów. 
Pierwsze miejsce zajął Sławomir 
Bedyński i wywalczył sobie week-
end w Kołobrzegu z osoba towa-
rzyszącą, drugie miejsce zajął Łu-
kasz Kunsztowicz, za co otrzymał 
bon o wartości 200 zł w restauracji 
Komfort Margonin, trzecie miejsce 
Wiesław Makara, za co otrzymał 
również bon o wartości 200 zł w 
restauracji Łazienki w Chodzieży. 
Nasi zasłużeni krwiodawcy rów-
nież zostali uhonorowani pobytami 
w uzdrowisku w Uniejowie oraz w 
Ustroniu Morskim. Ponadto firma 
Mass Well Piła obdarowała nasze 
Stowarzyszenie koszulkami imien-
nymi z naszym logo za co również 
z serca wielkie dzięki. Na zakończe-
nie naszego pikniku odbył się pokaż 
sztucznych ogni, ufundowany przez 
hurtownie, sklepy myśliwskie oraz 
firmy zajmujące się dystrybucją 
sztucznych ogni. 

„Mała książka – wielki człowiek” 
Z przyjemnością informujemy, że Biblioteka Nasza zakwalifikowała się 
do projektu „Mała Książka - Wielki Człowiek. Trzylatki”.
Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Instytut Książki. Ta ogólnopolska 
kampania skierowana jest do dzieci trzyletnich i ich rodziców. Ma ona przypo-
minać o korzyściach wynikających ze wspólnego rodzinnego czytania i prze-
konywać , że z książką warto zaprzyjaźnić się już od najmłodszych lat.
Startujemy po 15 września.
Każdy Mały Czytelnik (rocznik 2015) 
podczas odwiedzin w bibliotece otrzyma 
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą oraz 
Kartę Małego Czytelnika do zbierania bi-
bliotecznych naklejek. Rodziców dzieci 
trzyletnich zapraszamy do kontaktu z Bi-
blioteką – tel. 667 130 249

Serdeczne podziękowania dla sponsorów i osób wspierających piknik:
Hotel Mona Lisa Wellnes & Spa Kołobrzeg, Restauracja Komfort Hanna Ku-
backa Margonin, Restauracja Łazienki Chodzież, Cafe Rene Marcin Troczyń-
ski Piła, Villa Marlena Centrum Ustronie Morskie, Uzdrowisko Uniejów Park, 
Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” SA, Sklep Hubertus K. 
Senger, Agencja Reklamowa Mass-well Piła, Sklep Myśliwski Arsenał Wągro-
wiec, Sklep Myśliwski Jedność Łowiecka Piła, Fajerwerki Pokazy Pirotechnicz-
ne Dragon Poznań, Arsenał sklep myśliwski Kowanówko, Browar Czarnków, 
Art. papiernicze zabawki Justyna PHUP Piła, Kaczmarek M. Napoje Chodzież, 
sklep spożywczy Grzegorz Galon Budzyń, Drogeria Mariusz Owczarzak, Sklep 
Wamo PH W. Andrzejewski, La Siesta Sylwia Tomczyk, Piekarnia Budzyń Gaw-
rych, Piekarnia Bochenek L. Stolarski Trzcianka, Wiejska Chata Masarnia 
Tradycyjna Chodzież, Raf-Mar s.c. Kuźnia Świderscy M.R. Budzyń, Lewiatan 
Ryczywół, Sklep Wanda W. Bedyńska Budzyń, Hurtownia Tara Rataje, Centrum 
Ogrodnicze Mariusz Chroł Budzyń, Superowe Lody Katarzyna Lach Budzyń, 
Andrzej i Tadeusz Kabat, Just-Pol Justyna Tadeusz, Stolmax Sławomir Kwa-
drans, Bartosz Kurek, Katarzyna Sawińska, Sklep U Burka Elzbieta Bura Cho-
dzież, Mariusz Małofiej Logistyka, Sklep wielobranżowy Wollherr s.c. Budzyń, 
Iglotex filia Piła, Hurtownia Mrożonek Lechtom Tomasz Sikociński Poznań, Piz-
za Hit J. Czerwiński Rogoźno, pirotechnika PyroTech Łódź, producent surówek 
Mantyk Budzyń, producent surówek Zenrom  
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9 września 2018 roku na terenie 
przy świetlicy wiejskiej w Prośnie 
odbył się XII Gminny Festyn Re-
kreacyjno-Sportowy – Pożegnanie 
Lata Prosna  2018, którego orga-
nizatorami byli: Wójt Gminy Bu-
dzyń, Gminny Ośrodek Kultury 
w Budzyniu, Gminne Zrzeszenie 
LZS w Budzyniu, oraz  Koło  LZS 
w Prośnie. 
Ogółem w 7 konkurencjach kobiet i 
mężczyzn uczestniczyło 72 zawod-
ników reprezentujących sołectwa i 
Koła LZS. 
Pogoda była wyśmienita, tak więc 
impreza była niezwykle udana.  
W konkurencji – rzut lotką do tarczy 
– najlepiej wypadła drużyna z LZS 
Dziewoklucz w składzie:  Natalia 
Kozłowska i Piotr Galon. Drugie 
miejsce zajęła drużyna z LZS Pro-
sna w składzie: Marta Pieńkos i 
Paweł Fryska. Trzecie miejsce przy-
padło drużynie z LZS Bukowiec w 
składzie: Mirosława Brzezińska i 
Piotr Wołyński.
W wieloboju rekreacyjnym, w któ-
rym strzelano z wiatrówki, rzucano 
piłką do kosza, oraz rzucano lotką, 
najlepszą była drużyna z  LZS Bu-
kowiec w składzie: Klaudia Pie-
lach i Piotr Pielach. Drugie miejsce 
zdobyła drużyna z LZS Sokołowo 
Budzyńskie w składzie: Dominika 
Prech i Eryk Rozpłochowski. Trze-
cie miejsce zajęła drużyna z LZS 
Prosna  w składzie: Patrycja Na-
wrocka i Marcin Przybylski.
W konkurencji, w której wyko-

Prosna - XII Gminny Festyn Sportowo-Rekreacyjny  

„Pożegnanie Lata 2018”
nywano rzuty karne do bramki na 
punkty, najlepszą okazała się druży-
na z LZS Bukowiec w składzie: Be-
ata Król i Karol Brzeziński. Drugie 
miejsce zdobyła drużyna z LZS Pro-
sna w składzie: Zuzanna Przybylska 
i Michał Drewniak. Trzecie miejsce  
przypadło drużynie z LZS Dziewo-
klucz w składzie: Dajana Pilarska i 
Bartek Makowiecki. 
W wieloboju rodzinnym (w skład 
drużyny wchodzili tata, mama i 
dziecko) najlepiej wypadła drużyna 
z LZS Dziewoklucz (Angelika, Bar-
tek i Hanka Czerech). Drugie miej-
sce zajęła 
drużyna z LZS Prosna (Patrycja, 
Adrian i Lidia Nawroccy). Trzecie 
miejsce zajęła składana drużyna z 
LZS Wyszynki: Monika Fiałkow-
ska, Roman Kisiel i Weronika Ku-
banek.
W kolejnej konkurencji, w której 
wykonywano rzuty przedmiotami 
do celu, pierwsze miejsce zajęła 
drużyna z LZS Dziewoklucz w skła-
dzie: Justyna Kozłowska i Kacper 
Rudlewski. Drugie miejsce zajęła 
drużyna z LZS Sokołowo Budzyń-
skie w składzie Nicola Nowicka i 
Kacper Ślesiński. Trzecie miejsce 
zajęła drużyna z LZS Prosna w skła-
dzie Zuzanna Przybylska i Przemy-
sław Zimny.
W konkurencji „przeciąganie liny” 
najlepiej wypadła drużyna z LZS 
Wyszynki w składzie: Marek Duda, 
Mateusz Duda, Karol Duda, Jacek 
Fiałkowski i Piotr Grochowalski. 

Drugie miejsce zajęła drużyna z 
LZS Prosna w składzie: Dawid 
Drewniak, Krzysztof Tylkowski, 
Krzysztof Zimny, Adrian Nawrocki 
i Paweł Pianka. Trzecie miejsce za-
jęła drużyna z LZS Dziewoklucz w 
składzie: Krzysztof Walczak, Grze-
gorz Kozłowski, Piotr Galon i Bar-
tek Czerech.
W konkurencji „podnoszenie od-
ważnika” mężczyżni podnosili od-
ważnik 17,5 kg w kategoriach do 
80 kg i powyżej 80 kg natomiast 
panie odważnik 7,5 kg. Najlepszą 
okazała się drużyna z LZS Prosna 
w składzie: Anna Prencler, Rafał 
Krawczyk i Remigiusz Olejnik. 
Drugie miejsce zajęła drużyna z 
LZS Wyszynki w składzie: Marle-
na Duda, Hubert Geisler i Mateusz 
Duda. Trzecie miejsce zajęła dru-
żyna z LZS Bukowiec w składzie: 
Beata Król, Karol Brzeziński i Piotr 
Wołyński.
W ogólnej klasyfikacji kół LZS 
pierwsze miejsce zajęły drużyny z 

koła LZS Prosna, drugie miejsce 
zajęły drużyny z koła LZS Dziewo-
klucz, trzecie miejsce zajęły drużyny 
z koła LZS Wyszynki, czwarte miej-
sce zajęły drużyny z koła LZS Buko-
wiec, piąte miejsce zajęły drużyny z 
koła LZS Sokołowo Budzyńskie.
Zwycięzcom w poszczególnych 
konkurencjach medale i drużynowo 
puchary wręczali: radny Rady Gmi-
ny w Budzyniu Robert Ksycki, prze-
wodniczący Gminnego Zrzeszenia 
LZS w Budzyniu Roman Schlabs 
oraz Mariola Kisiel z Wyszynek. W 
imieniu uczestników Festynu ser-
decznie dziękujemy organizatorom, 
komisjom sędziowskim i obsłudze 
kuchni za sprawne przeprowadzenie 
tej imprezy.
Najlepsi będą reprezentować Gminę 
Budzyń w dalszych eliminacjach do 
Wielkopolskiej Zimowej i Letniej  
Spartakiady LZS. Życzymy im sa-
mych zwycięstw i dużo medali.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu

Budzyń -– celebrowały imię w doborowym gronie  

Spotkanie Marii 
W piątek, 17 sierpnia miejscowe 
Marie spotkały się w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Budzyniu, 
by wspólnie przy kawie i słod-
kościach celebrować to piękne 
imię. W spotkaniu udział wzię-
ło 28 Marii, w tym najstarsza - 
pani Maria Szepczyńska, która 
wkrótce skończy 92 lata i naj-
młodsza sześciomiesięczna Ma-
rysia Szurpit. 
Organizatorki Maria Ganclerz - dy-
rektor Biblioteki Publicznej i Maria 
Jabłońska - sołtys wsi Budzyń przy-

gotowały dla uczestniczek szereg 
niespodzianek i atrakcji. Jednak, 
jak przystało na patriotki, spotkanie 
rozpoczęło się od uczczenia setnej 
rocznicy odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę i wspólnego od-
śpiewania Mazurka Dąbrowskie-
go. Następnie Marie wysłuchały 
ciekawostek na temat pochodzenia 
i znaczenia swojego imienia. Do-
wiedziały się między innymi, że w 
naszym kraju jest około 750 tysięcy 
Marii. W Budzyniu many 82 Marie, 
a w całej Gminie 170. Poznały bio-

gramy sławnych Marii - uczonych, 
pisarek, artystek i królowych. Była 
też mowa o mężczyznach, gdyż 
Maria jest to jedyne imię żeńskie, 
które jako drugie może być nada-
wane chłopcom. Spotkanie było 

przeplatane konkursami, zabawa-
mi i piosenkami o Mariach. Miła, 
wesoła atmosfera sprawiła, że 
uczestniczące w spotkaniu Marie 
już umówiły się na wspólne biesia-
dowanie za rok.
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W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości  

Płomień wolności – budzyńska epopeja

Część 1.
Dzieje naszej ojczyzny wielo-
krotnie były atakowane i rozbie-
rane przez państwa sąsiednie. 
Polacy wielokrotnie próbowali 
„wybić się na niepodległość”, 
lecz cmentarze zapełniały się 
grobami bohaterów wolności, 
która jednak nie nadchodziła. 
Mieszkańcy Budzynia ruszyli 
również z pomocą powstańcom 
styczniowym w 1863 roku i na 
cmentarzu znajdują się mogiły 
uczestników tego powstania: 
Kazimierza Janowskego i Szy-
mona Dowczyńskiego.  
Bismarckowska polityka ger-
manizacyjna doprowadziła do 
silnego scalenia Wielkopolski z 
Niemcami pod wieloma wzglę-
dami: gospodarczymi, rolniczy-
mi, kulturowymi i edukacyjnymi. 
Polacy jednak nie byli obojętni 
wobec systemowego zniemczania 
i prowadzili różne formy obrony 
polskości. W Budzyniu działa-
ły organizacje, które rozbudzały 
w młodych Polakach tożsamość 
narodową. Bractwo strzeleckie, 
którego głównym celem było 
szkolenie w posługiwaniu się bro-
nią, by stanąć u „wrót przyszłej 
wolności” powstało w 1755 roku 
i każdego roku w Zielone Świątki, 
za celne strzelanie wybierało so-
bie króla. Nasilenie germanizacji 
budziło zrozumiały opór polskiej 
ludności Budzynia. Jednym z 
tych, którzy przeciwstawiali się 
polityce władz pruskich, był bu-
dzyński proboszcz Michał Kli-
mecki. W roku 1885 założył on 
Straż Grobu Pańskiego. Przygoto-
wał też biało-czerwone stroje oraz 
szable u boku, które symbolizo-
wać miały gotowość niesienia po-
mocy ojczyźnie. Członków Stra-
ży zwie się do dziś „Turkami”. 
Nazwa wzięła się stąd, że Turcja, 
jako jedyne państwo w Europie 
nie uznała rozbiorów Polski. W 
polskich rodzinach dzieci były 
wychowywane w duchu patrio-
tycznym z przekonaniem, że jesz-
cze nadejdzie kiedyś wolność, 
tylko trzeba być na to wezwanie 
przygotowanym. Kiedy w Wiel-
kopolsce nadeszła fala strajków 

szkolnych  i w budzyńskiej szkole 
katolickiej zmuszano uczniów do 
odmawiania pacierzy w języku 
niemieckim, w październiku 1906 
roku doszło do strajku szkolnego 
rodziców i dzieci. Strajk ten był 
jednym z największych i najdłu-
żej trwających na terenie ówcze-
snego powiatu chodzieskiego.
Wielu uczestników strajku wzięło 
później udział w Powstaniu Wiel-
kopolskim. 
50 lat czekali Polacy na wielką 
wojnę między zaborcami, by w jej 
zawierusze, jak „feniks z popio-
łów”, odrodziła się Polska. Gdy w 
1914 roku rozpoczęła się I wojna 
światowa, Polacy w mundurach 
zaborczych armii stanęli do walki 
przeciw sobie i nasi chłopcy wy-
słani zostali na niemieckie fron-
ty: wschodni, zachodni oraz na 
Bałkany, by walcząc w interesie 
Niemców, szykować się  do pol-
skiego narodowego odwetu. Na 
obce fronty ponieśli w swoich 
sercach pragnienie własnej wol-
ności i z nim powracali do swoich 
domów.
Z nastaniem 1918 roku armie 
państw centralnych pobudzone 
bolszewickim przewrotem były 
już w stanie rozkładu. W żołnier-
zach narastał bunt i fale dezercji, 
co sprzyjało pragnieniom narodo-
wo-wyzwoleńczym, przeradzają-
cym się w odruchy patriotyczne. 
W Wielkopolsce tworzyły się 
Rady Ludowe i Straże Obywatel-
skie i Ludowe, na czele z utwo-
rzonym w Poznaniu Komitetem 
Naczelnej Rady Ludowej. Polacy 
przygotowywali się do czynnej 
akcji przejmowania administra-
cji z rąk niemieckich oraz orga-
nizowania broni, by utworzyć 
powstańcze siły zbrojne.  Miesz-
kańcy Budzynia nie byli obojętni 
wobec wiru wydarzeń, który w 
szybkim tempie przetaczał się nad 
ziemiami polskimi i całą Wielko-
polską. Już w niedzielę 10 listopa-
da 1918 r. zorganizowali wiec, na 
którym dyskutowano o samoist-
nym organizowaniu się i wybrano 
14 przedstawicieli do Komitetu 
dla obrony spraw polskich pod 
nazwą Rady Ludowej. Niemcy 
jednak postawili swoje warunki i 

uzgodniono, że budzyńska Rada 
Robotników i Żołnierzy będzie się 
składała w połowie z Polaków. W 
następną niedzielę 17 listopada, 
na zebraniu  wybrano polskich 
przedstawicieli i byli to: ksiądz 
proboszcz Kazimierz Stachowiak, 
Józef Hamling, Michał Kapał-
czyński i dwóch żołnierzy – Wła-

dysław Hasiński i Michał Kalkow-
ski. Kiedy 27 grudnia1918 roku 
wybuchło powstanie w Poznaniu, 
to kolejne miasta i wsie rozpalały 
się „płomieniem wolności”. Echa 
powstańczych działań rozbudziły 
nadzieje wśród powracających z 
frontów wojennych mieszkańców 
Budzynia.       ciąg dalszy nastąpi

Cykl artykułów o Powstaniu Wielkopolskim na ziemi budzyńskiej, opracowanie: Hanna Danielewicz  

„Pozdrowienia z Budzynia” – pocztówka z początku XX wieku 
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WYWÓZ SUROWCÓW WTÓRNYCH 2018/2019

OPIS TRAS

OPIS TRAS

Harmonogram wywozu surowców wtórnych i nieczystości zmieszanych obowiązujący na kolejne miesiące 
zostanie opublikowany w Informatorze Gmina Budzyń w wydaniu na styczeń 2019. 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI ZMIESZANYCH 2018/2019
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Na boisku sportowym w Wyszynach

Dożynki Gminno – Wiejskie 2018   
2 września 2018 r. w Wyszynach 
odbyły się Dożynki Gminno - 
Wiejskie. Starostą dożynek był 
Adam Grochowalski z Wyszyn, 
natomiast Starościną Anna 
Kaczmarek z Budzynia. 
Obchody Święta Plonów rozpo-
częła uroczysta Msza św. w koście-
le pw. Matki Bożej Pocieszenia w 
Wyszynach. Po Mszy tradycyjny 
już korowód maszyn rolniczych 
przejechał na boisko sportowe, 
gdzie kontynuowane były dalsze 
obchody święta plonów.
Obrzędu dożynkowego dokonał 
zespół ludowy „Tolija”, po któ-
rym Wójt Gminy Budzyń, wraz 
ze Starostą i Starościną dożynek 
oraz przedstawicielami władz sa-
morządowych podzielili między 

zgromadzonych chleb wypieczony 
z tegorocznych zbóż. Podobnie jak 
w latach ubiegłych dożynki były 
okazją do wręczenia odznaczeń 
honorowych „Zasłużony dla rol-
nictwa” przyznawanych przez Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
W tym roku zostały wręczone 4 
medale. Tegoroczni wyróżnieni to:
Anna Bondecka - prowadzi in-
dywidualne gospodarstwo rol-
ne wspólnie z synem Danielem 
we wsi Wyszyny, o ogólnej po-
wierzchni 35,00 ha. Specjalizuje 
się w produkcji roślin ogrodniczo-
-szkółkarskich. Pani Anna zajmu-
je się produkcją truskawek oraz 
malin, a także sprzedażą sadzonek 
truskawek. Ponadto specjalizuje 
się w produkcji zbóż. Systema-
tycznie korzysta z funduszy unij-
nych.
Sławomir Polcyn - wraz z żoną 
Barbarą prowadzi indywidualne 
gospodarstwo rolne we wsi Nowa 

Starościna i Starosta Dożynek 
Pani Anna Kaczmarek zamieszkuje z mężem Marianem, córką 
Weroniką i synem Wiktorem we wsi Budzyń. Swoją pracę zawo-
dową związaną z rolnictwem rozpoczęła w 2006 roku w gospodar-
stwie swoich teściów. Wspólnie z mężem od 2011 roku gospodaru-
je na powierzchni ponad 50 ha użytków rolnych. W gospodarstwie 
oprócz produkcji roślinnej ukierunkowanej przede wszystkim na 
zabezpieczeniu paszy do utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt 
prowadzony jest chów trzody chlewnej oraz bydła opasowego. Go-
spodarstwo posiada nowoczesne budynki dostosowane do wyspecja-
lizowanej produkcji oraz niezbędne maszyny i urządzenia rolnicze 
potrzebne do pracy w gospodarstwie. 

Pan Adam Grochowalski z żoną Marzeną, synami Patrykiem, Janem 
i Franciszkiem zamieszkują we wsi Wyszyny. Pan Adam od najmłod-
szych lat związany jest z praca w rolnictwie. Gospodarstwo przejął po 
swoich rodzicach, ojciec Pana Adama był długoletnim radnym i soł-
tysem wsi Wyszyny. Prowadzone przez Pana Adama gospodarstwo 
obecne ma około 50 ha, specjalizuje się w produkcji trzody chlewnej 
i bydła opasowego uzyskując w tej produkcji bardzo dobre wyniki. 
Również w produkcji roślinnej w gospodarstwie uzyskiwane są plony 
powyżej średniej. Gospodarstwo posiada niezbędne budynki do pro-
dukcji trzody chlewnej oraz nowy specjalistyczny park maszynowy.

lak oprócz pracy w gospodarstwie 
zajmował się też pracą społeczną, 
był jedną kadencję Radnym Rady 
Gminy Budzyń.
Kolejnym punktem dożynek był 

turniej wsi, połączony z wystę-
pem dzieci z GOK. Tegoroczne 
dożynki uświetnił występ zespołu 
„Solaris”. Dożynki zakończyła 
zabawa ludowa. 

Wieś Wyszyńska, o ogólnej po-
wierzchni 47,00 ha. Gospodarstwo 
posiada gleby średniej jakości, 
plony które rolnik uzyskuje są 
dużo wyższe od średnich plonów 
uzyskiwanych w gminie na po-
dobnych glebach. Pan Sławomir 
sprzedaje rocznie około 65 sztuk 
bydła opasowego i około 500 
sztuk tucznika. Gospodarstwo po-
siada nowoczesne i dobrze wypo-
sażone budynki do prowadzenia 
produkcji trzody chlewnej i bydła. 
Rolnik skutecznie korzysta z fun-
duszy unijnych.
Andrzej Rychlik - wraz z żoną 
Elżbietą prowadzi indywidualne 
gospodarstwo rolne we wsi Bu-
dzyń, o ogólnej powierzchni 48,00 
ha. Gospodarstwo specjalizuje 

się w produkcji roślinnej, posiada 
budynki nowoczesne i dobrze wy-
posażone do prowadzenia takiej 
produkcji. Gospodarstwo posiada 
wszelki niezbędny sprzęt - jest 
zmechanizowane.  Obecnie oprócz 
gospodarstwa rolnego prowadzi 
również działalność gospodarczą 
zajmującą się między innymi sku-
pem i sprzedażą paszy dla trzody 
chlewnej oraz sprzedażą środków 
ochrony roślin.
Kazimierz Zgorzelak - wraz z żoną 
Ewą prowadzi indywidualne go-
spodarstwo rolne we wsi Podsto-
lice, o ogólnej powierzchni 25,00 
ha. Gospodarstwo specjalizuje się 
w produkcji trzody chlewnej w cy-
klu zamkniętym. Rocznie Pan Ka-
zimierz sprzedaje około 70 sztuk 
tucznika. Gospodarstwo sukce-
sywnie jest unowocześniane po-
przez zakup nowych maszyn oraz 
modernizację budynków gospo-
darczych. Pan Kazimierz Zgorze-


