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W rankingu dziennika „Rzeczpospolita” 

Budzyń kolejny raz wysoko
Kolejkną sesję tej kadnecji zwołano 
na dzień 30 sierpnia 2018. W czasie 
obrad radni uchwalili 7 uchwał. 
W pierwszej z nich Rada podjęła 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy dzierża-
wy, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość (dzierżawa dotyczy 
obrębu w Sokołowie Budzyńskim).
Następnie radni podjęli uchwałę 
w sprawie ustalenia maksymalnej 
liczby zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych na terenie gminy 
Budzyń. Zgodnie ze zmianami w 
ustawie o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
gminy mają obowiązek ustalenia 
maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż poszczególnych rodzajów 
napojów alkoholowych. Ustalenia 
zawarte w uchwale uwzględniają 
postanowienia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w gminie 
Budzyń. Radni podjęli także uchwałę 
w sprawie usytuowania na terenie 
gminy Budzyń miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych. 
Konieczność podjęcia tych uchwał 
była związana ze zmianami w usta-
wie. Zgodnie z jej wymogami gmina 
przed podjęciem uchwały zasięgnęła 
opinii wszystkich jednostek pomoc-
niczych gminy. 
Podjęto także uchwałę w sprawie 
zmiany w planie miejscowego zago-
spodarowania przestrzennego w re-

W corocznym podsumowaniu 
aktywności samorządów miast, 
powiatów i gmin wiejskich, któ-
re już po raz XIV przygotowała 
„Rzeczpospolita”, gmina Budzyń 
zajęła w swojej kategorii (gminy 
wiejskie) miejsce 47, najwyższe 
spośród gmin powiatu chodzieskie-
go (gmina Chodzież zajęła w tym 
rankingu 136 miejsce). Dodajmy 
jeszcze, że ocenionych zostało 1550 
gmin z całego kraju, a w rankingu 
zwyciężyła gmina Wisznica (woj 
lubelskie). 
Trzeba także odnotować, że w w tym 
samym rankingu w kategorii gmin 
miejskich oraz miejsko-wiejskich, 
w której oceniano 857 gmin, miasto 
Chodzież zajęło 86 pozycję, Margo-
nin zajął 395 miejsce, a Szamocin 
649 miejsce.    
Ranking sprawdza efektywność dzia-

łań samorządów na rzecz trwałego 
rozwoju w podstawowych obsza-
rach: trwałości ekonomiczno-finan-
sowej, trwałości społecznej, trwałości 
środowiskowej, jakości zarządzania i 
współpracy pomiędzy samorządami 
jako elementu innych trwałości. 
W każdym z tych obszarów badają-
cy sprawdzili po kilkanaście wskaź-
ników (w sumie ok. 50 pozycji), do 
których dane pozyskano z publicz-
nie dostępnych źródeł, takich jak 
Ministerstwo Finansów, GUS, oraz 
z informacji przekazanych przez sa-
morządy.  
Znakomite miejsce gminy Budzyń w 
tym rankingu (a warto podkreślić, że 
od lat nasza gmina plasuje się w gru-
pie najwyżej ocenianych gmin wiej-
skich w kraju) to efekt wieloletniej, 
wspólnej  pracy mieszkańców gminy, 
firm lokalnych oraz samorządu. 

jonie ulicy Dworcowej w Budzyniu. 
Zmiany dotyczą nowych zasad zabu-
dowy i zagospodarowanie terenu.
Podobną uchwałę podjęto w sprawie 
zmiany w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego w rejo-
nie ulicy Przemysłowej w Budzyniu. 
Podczas sesji rady omówiono prze-
bieg wykonania budżetu za pierwsze 
półrocze. Radni wysłuchiwali infor-
macji Wójta Gminy Budzyń w tej 
sprawie. Przedstawiono także opinie 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o 
przedstawionej przez gminę informa-
cji z przebiegu wykonania budżetu za 
pierwsze półrocze. Skład orzekający 
RIO w Poznaniu wyraził pozytywną 
opinię dotyczącą przebiegu wyko-
nania budżetu we wspomnianym 
terminie.  
Następnie radni podjęli decyzję w w 
sprawie zmiany w uchwale budże-
towej na rok 2018 oraz wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2018 
- 2023. W budżecie na tok bieżący 
zwiększono wartość środków na 
realizacje zadań - pierwsze z nich, 
„Budzyń otwarty na osoby niesamo-
dzielne i niepełnosprawne”, o kwotę 
58 tysięcy złotych, a drugie zadanie, 
w ramach którego zostanie przebu-
dowana droga i chodnik w miejscowi 
Prosna, o kwotę 100 tysięcy złotych. 
Finansowanie trzeciego zadania, bu-
dowę trybun na stadionie sportowym 
w Budzyniu (okres budowy 2018-
2019) to kwota 900 tysięcy złotych. 

Złe wieści dla budżetu gminy

Wzrost cen energii   
Od kilkunastu lat gmina Budzyń 
w ramach oszczędności wraz z 
innymi gminami dokonuje za-
kupu energii elektrycznej w ra-
mach tzw. grupy zakupowej na 
dany rok budżetowy. 
W postępowaniu przetargowym 
na rok 2019, przeprowadzonym w 
ostatnim czasie, firmy energetycz-
ne zaoferowały ceny jednostkowe 
energii wyższe o prawie 70 pro-
cent w stosunku do cen obowią-
zujących w roku 2018. Niestety, 
nowe, wyższe ceny energii spo-
wodują znaczny wzrost wydatków 
związanych z utrzymaniem szkół, 

przedszkoli, oczyszczalni ście-
ków, hydroforni i innych, gdzie 
znaczna część kosztów to koszt 
energii elektrycznej. Dla przykła-
du gmina rocznie wydatkuje ok. 
250 tysięcy złotych na pokrycie 
kosztów oświetlenie ulicznego. Z 
wstępnych szacunków wynika, że 
w przyszłorocznym budżecie tyl-
ko na tę pozycję dodatkowo trze-
ba będzie przeznaczyć ok. 200 
tysięcy złotych. Podobnie będzie 
w całej sferze gospodarki komu-
nalnej, co przełoży się na koszty 
utrzymania wszyskich jednostek 
gminy. 

XL sesja Rady Gminy  

Debatowali radni

Brzekiniec

Finał remontu świetlicy
Zakończyła się  kolejna inwe-
stycja związana z przebudową i 
remontem świetlicy wiejskiej w 
ramach zadania „Przebudowa i 
remont świetlicy wiejskiej wraz z 
zagospodarowaniem najbliższego 
otoczenia we wsi Brzekiniec”. 
Prace rozpoczęły się w ubiegłym 
roku, wartość prac wyniosła ok. 900 
tysięcy złotych. Na przedsięwzięcie 
to uzyskano dofinansowanie unijne 
w wysokości 117 tysięcy złotych, 
łączna wartość zadania to kwota ok. 
870 tysięcy złotych. W ramach tego 
remontu wykonano także remont 
remizy OSP w Brzekińcu, ponieważ 

świetlica i remiza stanowią jedną 
bryłę budynku. 
Brzekiniec jest kolejnym naszym 
sołectwem, które będzie dyspono-
wać nowoczesnym obiektem na 
swoje potrzeby kulturalne i środowi-
skowe. Inwestycja ta jest elementem 
realizacji wieloletniego programu 
budowy i przebudowy świetlic wiej-
skich dla naszych sołectw. 
Wykonawcą prac wyłonionym w 
drodze przetargu nieorganicznego 
był Zakład Usług Remontowo-Bu-
dowlanych Leszek Janowiak z Ra-
dwanek gmina Margonin. Obecnie 
trwa proces wyposażania świetlicy.  
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Pozyskiwanie środków zewnętrznych   

Sukcesy gminy  

Także w marcu tego roku nasza 
gmina złożyła wniosek do Urzę-
du Marszałkowskiego z prośbą 
o dofinansowanie zadania pod 
nazwą „Budowa świetlicy wiej-
skiej wraz z zagospodarowaniem 
najbliższego otoczenia we wsi 
Wyszynki” ze środków pocho-
dzących z UE na operację typu 
„Inwestycja w obiekty pełniące 
funkcje kulturalne” w ramach 
działania „Podstawowe usługi i 
odnowa wsi na obszarach wiej-
skich” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 - 2020.   
Szacunkowa wartość planowa-
nej inwestycji to kwota prawie 
milion złotych, a przyznane 

We wrześniu samorząd na-
szej gminy złożył dwa wnioski 
do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Pozna-
niu w ramach ogłoszonego przez 
Fundusz konkursu na temat 
edukacji ekologicznej. 
Oba wnioski zostały pozytywnie 
rozpatrzone przez zarząd Fundu-
szu, który udzielił dofinansowania 
na: 
- budowę ścieżki edukacyjnej przy 
Przedszkolu Samorządowym im. 
Misia Uszatka w Budzyniu, któ-
ra będzie tematycznie związana z 
ochroną środowiska (w tym przy-
padku wartość dofinansowania 
wynosi ponad 24 tysiące złotych)

- wyposażenie pracowni przy-
rodniczej w Szkole Podstawowej 
im. Powstańców Wielkopolskich 
w Budzyniu. W tym przypadku 
wartość dofinansowania wynio-
sła 38 tysięcy złotych, środki te 
zostaną wykorzystane na zakup 
pomocy naukowych i wyposaże-
nia związanego z edukacją eko-
logiczną. 
Warto podkreślić, że w ramach 
wspomnianego konkursu w ca-
łym województwie wielkopol-
skim przyznano ogółem tylko 15 
dotacji, w tym dwie dla gminy 
Budzyń. Wartość przyznanego 
dofinansowania wynosi 96 pro-
cent planowanych kosztów. 

W marcu gmina Budzyń złożyła 
wniosek do Ministerstwa Sportu 
o dofinansowanie inwestycji pod 
nazwą „Budowa boiska sporto-
wego przy Szkole Podstawowej 
w Budzyniu” w ramach progra-
mu „Sportowa Polska - program 
rozwoju lokalnej infrastruktury 
sportowej - GRUPA I - zadania 
przyszkolne”. Po ponad półrocz-
nym oczekiwaniu na rozpatrzenie 
wniosku Ministerstwo podjęło 
w końcu decyzję pozytywną, w 
wyniku czego wspomniana in-

westycja zostanie dofinansowana 
kwotą  261 tysięcy 500 złotych, co 
stanowi 33 procent planowanych 
kosztów brutto do poniesienia. 
W ramach tego zadania istniejące 
boisko sportowe otrzyma sztuczną 
nawierzchnię z trawy syntetycz-
nej, piłkochwyty, zostanie zainsta-
lowane niezbędne oświetlenie oraz 
tzw. mała infrastruktura.  Planowa-
ny koszt inwestycji wynosi ok. 800 
tysięcy złotych, inwestycja będzie 
realizowana w pierwszej połowie 
przyszłego roku.

dofinansowanie to 496 tysięcy 
złotych. Tym samym pomyślnie 
zakończyły się starania samorzą-
du o dofinansowanie przebudo-
wy i remontu kolejnej świetlicy 
wiejskiej na terenie gminy. Już 
w przyszłym roku mieszkańcy 
sołectwa Wyszynki otrzymają no-
woczesną świetlicę, która będzie 
mogła służyć zarówno jako obiekt 
kulturalny, jak środowiskowy. W 
najbliższym czasie rozpoczną się 
procedury przetargowe celem 
wyłonienia wykonawcy. Warto 
podkreślić, że w konkursie złożo-
nych zostało ok. 100 wniosków, 
z czego 40 wniosków uzyskało 
dofinansowanie, w tym wniosek 
złożony przez gminę Budzyń. 

Osiedle Cechowe W szybkim tempie zakończona została kolejna 
inwestycja drogowa na terenie Budzynia. Wybudowana została droga o cha-
rakterze dojazdowym do terenów gospodarczych na Osiedlu Cechowym. 
Wartość prac wynioła 370 tysięcy, a wykonawcą wyłonionym w drodze 
przetargu nieograniczonego była firma „Ata–Technik” z Budzynia.  

Okiem fotoreportera

W niedzielę, 7 października, od-
była się uroczystość odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej poświęconej 
setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, oraz set-
nej rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego przy Domu Kul-
tury w Wyszynach. 
O godzinie 11.00 w kościele w Wy-
szynach rozpoczęła się msza św. w 
intencji ojczyzny, którą odprawił i 
patriotyczne kazanie wygłosił ks. 
prob. Bogdan Spychaj. Na mszę 
przybyły władze samorządowe z 
vice starostą chodzieskim Mirosła-
wem Juraszkiem na czele, wójtem 
Marcinem Sokołowskim, zastępcą 
wójta Piotrem Jankowski. Obecne 
były poczty sztandarowe ze szkół 
podstawowych z Wyszyn i z Bu-
dzynia, Straży Pożarnej z Wyszyn 
i Nadleśnictwa Sarbia. Honorową 
wartę w historycznych mundurach 
pełnili członkowie Budzyńskiej 
Grupy Rekonstrukcyjnej, oczywi-

ście nie zabrakło pancernika Stani-
sława Ornocha. Po mszy św. ufor-
mowała się kolumna, prowadzona 
przez Budzyńską Orkiestrę Dętą,  
która przeszła pod Dom Kultury. 
Przemówienie wygłosiła sołtys 
Wyszyn Joanna Czekalska, na-
stępnie nastąpił moment odsłonię-
cie tablicy, którego dokonali: wójt 
Marcin Sokołowski, sołtys Joanna 
Czekalska i członek Społecznego 
Komitetu ds. obchodów setnych 
rocznic Aleksander Witt. Następnie 
bracia kurkowi Grzegorz Simiński 
i Stefan Dąbrowicz oddali salwę 
honorową na tą okoliczność. Ks. 
Bogdan Spychaj poświęcił tabli-
cę.  Złożono wiązanki kwiatów i 
przemówienie wygłosił, starosta 
Mirosław Juraszek, a następnie w 
programie artystycznym wystąpi-
ły dzieci z Przedszkola Koziołka 
Matołka w Wyszynach, uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej z Wyszyn 
oraz Jakub Herfort. 

Wyszyny - w setną rocznicę odzyskania niepodległości   

Odsłonięcie obelisku 
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Turniej „Bośka-Kop”  

O Puchar firmy „Skrzypek”
7 października 2018 r. rozegrano drugi turniej gry karcianej „Bośka-Kop”, w którym spon-
sorem pucharu była firma „Skrzypek” - M. Skrzypczak. 
Tym razem  w pierwszej trójce znaleźli się: Janiczak Zenon – 549 pkt., Geisler Anna – 527 pkt., 
Pauszek Henryk – 483 pkt. Po dwóch rundach pierwsze miejsce zajmuje Pauszek Henryk – 991 
pkt., a za nim plasują się: Józiak Eugeniusz – 950 pkt., Geisler Anna – 923 pkt., Fifer Ryszard – 827 
pkt., Starosielec Roman – 820 pkt.,Pianka Paweł -816 pkt.
Następna rozgrywka odbędzie 4 listopada 2018 r. w GOK  w Budzyniu o godz. 9 (o ile nie będzie 
drugiej tury wyborów). W innej sytuacji zostanie wyznaczony nowy termin.  
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Nagrody oraz awanse  

Dzień Edukacji Narodowej

Zgodnie z obwieszczeniem Powiatowej 
Komisji Wyborczej w Chodzieży z dnia 2 
października 2018 r. podajemy do publicz-
nej wiadomości informację o zarejestro-
wanych listach kandydatów na radnych w 
wyborach do Rady Powiatu Chodzieskie-
go, zarządzonych na dzień 21 październi-
ka 2018 r. 
W okręg wyborczym numer 2, który obej-
muje Gminę Budzyń, kandydatami do 
Rady Powiatu są:

Lista nr 4 - KKW Platforma. Nowoczesna 
Koalicja Obywatelska
1. Szejner Michał Dominik, lat 37. zam. Bu-
dzyń
2. Wójcik Jakub Marcin, lat 39, zam. Wyszyny
3. Gursz Boguława, lat 67, zam. Budzyń
4. Sempołowicz Jan Arkadiusz, lat 45, zam. 
Podstolice
5. Wojczyńska Maria, lat 63, zam. Budzyń  

Lista nr 10 - KW Prawo i Sprawiedliwość
1. Krasnopolski Filip, lat 29, zam. Wyszyny
2. Lehmann Elżbieta, lat 53, zam. Wyszyny
3. Szejn Jan, lat. 71, zam. Wyszyny
4. Walkowiak Krystyna, lat 43, zam. Wyszyny
5. Zużewicz Iwona Barbara, lat. 57, zam. So-
kołowo Budzyńskie

Lista nr 12 - KWW Porozumienie Chodzie-
skie
1. Ksycka Barbara, lat 59, zam. Budzyń
2. Koczorowski Eugeniusz, lat 43, zam. Bu-
dzyń
3. Leśko Andrzej, lat 60, zam. Budzyń
4. Marcinkowska Joanna, lat 33, zam. Budzyń
5. Mendes Elżbieta, lat 43, zam. Budzyń

Lista nr 13 - KWW Forum Samorządowo 
Ludowe
1. Buszkiewicz Kinga Danuta, lat. 57, zam. 
Budzyń
2. Czekalska Joanna, lat 34, zam. Wyszyny
3. Jankowska Magdalena, lat 43, zam. Budzyń
4. Brychczyński Paweł, lat 44, zam. Budzyń
5. Małofiej Stanisław Aleksander, lat 67, zam. 
Budzyń.    

O B W I E S Z C Z E N I E  
Wójta Gminy Budzyń 

z dnia 18 września 2018 roku 
 
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Budzyń podaje 
do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz 
możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: 
 
Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 

Budzyń, ulice: Akacjowa, Chodzieska, Dębowa, Taczaka, Klonowa, Leona 
Napiecka, Leśna, Marszałka Piłsudskiego, Ogrodowa, Parkowa, 
Powstańców Wielkopolskich, Przemysłowa, Strażacka, Wielkopolska, 
osiedla: Cechowe, Słoneczne, Wierzbowe, Zielone 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich, 

os. Wierzbowe 7, 64-840 Budzyń 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

2 

Budzyń, ulice: Borówkowa, Bugaje, Cicha, Czereśniowa, Dworcowa, 
Fabryczna, Gimnazjalna, Gumowa, Jagodowa, Jeżynowa, Jodłowa, 
Ks. Struka, Lipowa, Łucjanowo, Margonińska, Modrzewiowa, Nowe 
Budy, Olimpijczyków, Olszynkowa, Orlikowa, Poziomkowa, Przylesie, 
Rogozińska, Rynkowa, Sadowa, Sosnowa, Sportowa, Świerkowa, 
Tenisowa, Wągrowiecka, Wiśniowa, Władysława Łokietka, Wrzosowa, 
Wybudowanie, Zaułek, osiedla: Kwiatowe, Piaski 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich, 

ul. Rogozińska 52, 64-840 Budzyń 

3 
Wsie: Brzekiniec, Dziewoklucz, Kąkolewice, Nowe Brzeźno, Ostrówki, 

Podstolice 

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Władysława Łokietka 31,  

64-840 Budzyń 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

4 
Wsie: Bukowiec, Nowa Wieś Wyszyńska, Popielno, Sokołowo 

Budzyńskie 

Budynek byłej Szkoły Podstawowej, Sokołowo Budzyńskie 28,  

64-841 Sokołowo Budzyńskie 

5 Wsie: Grabówka, Niewiemko, Prosna, Wyszynki, Wyszyny 

Wiejski Dom Kultury w Wyszynach, Wyszyny 23, 64-834 Wyszyny 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 
 
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu 
rentowego o:  
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy;  
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;  
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;  
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Pile II najpóźniej do dnia 8 października 2018 r. 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Budzyń najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100. 
 
 

Wójt Gminy Budzyń 
 

/-/ Marcin Sokołowski OBWIESZCZENIE 
Gminnej Komisji Wyborczej w Budzyniu 

z dnia 28 września 2018 r. 

o zarejestrowanych kandydatach na wójta 
w wyborach Wójta Gminy Budzyń zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 
1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Budzyniu podaje do wiadomości publicznej informację o 
zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Budzyń zarządzonych na dzień 21 
października 2018 r. 

Przewodniczący 
Gminnej Komisji Wyborczej 

w Budzyniu 

/-/ Marek Alojzy Rożek

1. GÓRA Mieczysław Piotr, lat 63, wykształcenie średnie, nie należy do partii politycznej, zam. 
Sokołowo Budzyńskie, 
zgłoszony przez KWW GMINA BUDZYŃ

2. SOKOŁOWSKI Marcin, lat 58, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. 
Budzyń, 
zgłoszony przez KWW FORUM SAMORZĄDOWO LUDOWE
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Lista kandydatów 
do Rady Powiatu 
Chodzieskiego

11 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Budzyń odbyła się 
uroczystość związana z Dniem Edukacji Narodowej. 
Jak co roku w tym dniu wręczane są nagrody Wójta Gminy Bu-
dzyń dla szczególnie wyróżniających się pracowników oświaty 
oraz wręczane są akty nadania stopnia awansu zawodowego.
W 2018 r. nagrodę Wójta Gminy Budzyń otrzymali: Dudziak Da-
riusz, Dajczak Jarosław, Danielewicz Hanna, Jankowska Irena, 
Kalkowska Elżbieta, Kędzierska Donata, Gładych Marlena, Rep-
czyńska Iwona ,Wierciak Maria, Bedyńska  Ewa, Kaczmarczyk 
Przemysława,  Szejn Wioleta, Kapała Elżbieta. 
Wśród zaproszonych gości byli nauczyciele, którzy w wyniku 
postępowania egzaminacyjnego przed Komisją powołaną przez 
Wójta Gminy Budzyń w dniu 22 sierpnia zdali pomyślnie egza-
min uzyskując status nauczyciela mianowanego. Byli to: Edyta 
Kaźmierska (SP Budzyń), Robert Chojnacki (SP Budzyń), Mar-
lena Szczurek (PS Budzyń). 
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15 września 2018 r. na Rynku w Cho-
dzieżu, z okazji 100 rocznicu odzy-
skania przez Polskę niepodległości 
na Rynku w Chodzieży, odtworzona 
została Defilada 7 Pułku Strzelców 
Wielkopolskich, która miała miejsce, 
jak notują kroniki, 1 marca 1920 roku. 
Wówczas społeczeństwo Chodzieży 
ufundowało sztandar, który został wrę-
czony gen. Józefowi Dowbór-Muśnic-
kiemu w podziękowaniu za wyzwolenie 
ziemi chodzieskiej i całej Wielkopolski 
podczas Powstania Wielkopolskiego. Na 
defiladzie tryumfalnie przejechał zdoby-
ty na Niemcach w Budzyniu pancernik 
Ehrhardt M17. Odtworzenie tego wyda-
rzenia było hołdem dla pamięci powstań-
ców wielkopolskich, bohaterów walk o 
niepodległość prastarych piastowskich 
ziem. I tym razem defiladę rozpoczął 
przejazd pancernika – repliki wykonanej 
przez pana Stanisława Ornocha i przyja-
ciół. W uroczystości wzięły udział wła-
dze samorządowe Chodzieży, podczas 
uroczystej, polowej Mszy św. podniosłe 
słowa wygłosił o. Eustachy Rakoczy, 
obecne było Wojsko Polskie z Wałcza, 
kadeci klas wojskowych z Piły, grupy 
rekonstrukcyjne, bracia kurkowi, har-
cerze i nasza umundurowana młodzież 
ze Szkoły Podstawowej im. Powstań-
ców Wielkopolskich z Budzynia wraz z 
dyrekcją, nauczycielami oczywiście w 
strojach z minionego wieku, w tym sani-
tariuszki z Powstania Wielkopolskiego. 
Były to niezapomniane chwile honoru, 
dumy i zwycięstwa. które były sukcesem 
naszych przodków.

Szkoła Podstawowa w Budzyniu    

Uczniowie klikają z głową
Na przełomie września i paź-
dziernika br. uczniowie kl. I-V 
uczestniczyli w spotkaniach po-
święconych bezpieczeństwu w 
sieci pt. „Klikam z głową”. 
Prelegenci z Urzędu Komunika-
cji Elektronicznej w Poznaniu 
informowali słuchaczy, jak bez-
piecznie poruszać się w sieci i jak 
korzystać z urządzeń telekomuni-
kacyjnych. Zajęcia składały się z 

dwóch części. W pierwszej oma-
wiane były sposoby radzenia so-
bie z agresją w sieci. Druga część 
natomiast obejmowała projekcję 
krótkiego filmu edukacyjnego i 
jego wspólne omówienie. 
Prawie godzinne spotkanie 
uświadomiło uczniom ogrom nie-
bezpieczeństw, na które narażony 
jest współczesny użytkownik In-
ternetu. 

O B W I E S Z C Z E N I E  
Wójta Gminy Budzyń 

z dnia 21 sierpnia 2018 roku 
 

 
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy 

Budzyń podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych 

wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Budzyniu w wyborach do Rady Gminy 

Budzyń zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: 

 
Numer 
okręgu 

wyborczego 
Granice okręgu wyborczego 

Liczba radnych 
wybieranych 

w okręgu 

1 

Budzyń: ul. Chodzieska, ul. Dębowa, ul. Gen. Stanisława Taczaka, ul. Leona 

Napiecka, ul. Leśna, ul. Marszałka Piłsudskiego, os. Cechowe, ul. Powstańców 

Wielkopolskich 

1 

2 
Budzyń: ul. Akacjowa, ul. Klonowa, ul. Ogrodowa, os. Słoneczne, os. Zielone, 

ul. Parkowa, ul. Przemysłowa, ul. Strażacka, ul. Wielkopolska 
1 

3 Budzyń: os. Wierzbowe 1 

4 
Budzyń: ul. Cicha, ul. Czereśniowa, os. Kwiatowe, ul. Łucjanowo, ul. Sadowa, 

ul. Wiśniowa 
1 

5 

Budzyń: ul. Borówkowa, ul. Jagodowa, ul. Jeżynowa, ul. Jodłowa, 

ul. Margonińska, ul. Modrzewiowa, ul. Olimpijczyków, ul. Olszynkowa, 

ul. Orlikowa, os. Piaski, ul. Poziomkowa, ul. Przylesie, ul. Sosnowa, ul. Sportowa, 

ul. Świerkowa, ul. Tenisowa, ul. Wrzosowa, ul. Zaułek 

1 

6 Budzyń: ul. Dworcowa, ul. Rynkowa 1 

7 
Budzyń: ul. Bugaje, ul. Fabryczna, ul. Gimnazjalna, ul. Gumowa, ul. Nowe Budy, 

ul. Rogozińska, ul. Władysława Łokietka 
1 

8 Budzyń: ul. Księdza Struka, ul. Lipowa, ul. Wągrowiecka, ul. Wybudowanie 1 

9 Dziewoklucz 1 

10 Brzekiniec, Nowe Brzeźno 1 

11 Kąkolewice, Ostrówki, Podstolice 1 

12 Bukowiec, Nowa Wieś Wyszyńska 1 

13 Popielno, Sokołowo Budzyńskie 1 

14 Grabówka, Prosna, Niewiemko, Wyszynki 1 

15 Wyszyny 1 

 
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Budzyniu mieści się: 

Urząd Gminy Budzyń, 64-840 Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, parter, Sala Kolumnowa, tel. (67) 2843-201, (67) 2843-313, 
(67) 2843-370. 

 
Wójt Gminy Budzyń 

 
/-/ Marcin Sokołowski 

Chodzież - odtworzenie 
historycznego wydarzenia  

Defilada 
7 Pułku 
Strzelców



7INFORMATOR SAMORZĄDOWY

NASZA GMINA GM
IN

A

BUDZYŃ
BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

MIESIĘCZNIK 

Pod patronatem Starosty Chodzieskiego  

Jeździecki Puchar Powiatu 
W sobotę, 22 września, w na tere-
nie Ośrodka Jeździecko Tenisowe-
go Hotel Sypniewo odbył się finało-
wy odcinek Jeździeckiego Pucharu 
Powiatu Chodzieskiego „Junior” 
2018 pod patronatem Starosty 
Chodzieskiego. 
Na początek do zmagań przystąpili 
najmłodsi adepci sztuki jeździeckiej 
w konkursie „Pony Games” w któ-
rym wystąpiło aż 27 zawodników. 
Dzieci najpierw pokonywały parkur 
na własnych kucykach, a w drugim 
nawrocie w parze z drewnianym 
„Karino” na własnych nogach ściga-

ły się na tej samej trasie. Najszybsza 
okazała się Julka Tkaczuk z czasem 
10,57 s.   
W kolejnym konkursie dla dzie-
ci „Debiuty” parkur składał się z 7 
przeszkód o wysokości 40 cm, był 
to konkurs dokładności, w którym li-
czyło się przede wszystkim bezbłęd-
ne pokonanie parkuru bez pomyłki i 
bez zrzutki, ta sztuka udała się aż 12 z 
27 zawodników.  
Trzeci konkurs „mini LL” (z prze-
szkodami na wysokości 60 cm), 
oraz czwarty „LL” (z przeszkodami 
na wysokości 80 cm), rozegrano w 

formule konkursu z trafieniem w 
normę czasu. Poza rywalizacją o 
najlepsze miejsca w tych konkursach 
zawodnicy w wieku do 15 lat zbiera-
li punkty do klasyfikacji generalnej 
„JPPCH Junior 2018”.  W konkursie 
„miniLL” pierwsze miejsce zajęła 
Zuzanna Skoczylas na koniu Power-
star Capitan, drugie Kinga Jaruzal 
na koniu Riwera, a trzecie Sławo-
mir Bramowicz na koniu Drops. W 
konkursie „LL” pierwsze miejsce 
przypadło Amelii Górnickiej na ko-
niu Walencja, drugie miejsce zajęła 
Sonata Raczkowska na koniu Pina-
kolada, a trzecie Daria Wika na koniu 
Donovan.
Kolejny, piąty konkurs o wzrastają-
cym stopniu trudności z Jokerem z 
przeszkodami na wysokości do 100 
cm rozgrywany o nagrody firmy JPJ 
Auto-Kosmetyka, wygrała laureatka 
ubiegłorocznej edycji Jeździeckiego 
Pucharu Powiatu Chodzieskiego, re-
prezentantka Stajni Wapno, Oliwia 
Jach na koniu Zantos HBC, przed 
Darią Szymańską jadącą na koniu 
Montana P, oraz trzecią w tym kon-
kursie Izabelą Bąk jadącą na klaczy 
Empatia.
Do ostatniego konkursu „Grand Prix 
Peugeot Auto Club Poznań”, zamy-
kającego sezon Fundacji Karino, 
przystąpiło 13 zawodników. Bez-
konkurencyjna ponownie okazała się 
Oliwia Jach na koniu Zantos HBC. 
Drugie miejsce zajął wielokrotny 
reprezentant Polski, bardzo utytuło-
wany zawodnik, reprezentujący od 
tego roku barwy Klubu Sportowego 
Sokół Damasławek, a na co dzień 

mieszkając i trenujący  w Sypniewie 
Wojciech Dahlke na koniu Little Joe. 
Na miejscu trzecim uplasował się, ja-
dący na koniu Alister Klaudiusz Jach.  
Najważniejszym punktem dnia było 
wyłonienie zwycięzcy całego cyklu 
Jeździeckiego Pucharu Powiatu Cho-
dzieskiego „Junior 2018,” a po ten ty-
tuł sięgnęła Daria Wika, która oprócz 
pucharu od Starosty Chodzieskiego 
Juliana Hermaszczuka odebrała z 
rąk Prezesa Banku Spółdzielczego w 
Chodzieży, Dariusza Bugajskiego” 
nagrodę główną, którą będzie udział 
w obozie jeździeckim w „Stajni Cza-
hary” Małgorzaty i Marka Lewickich 
w Pogorzelicy. Miejsce drugi zajęła 
Barbara Jasińska, a miejsce trzecie 
Emilia Skrzeczkowska, obie zawod-
niczki otrzymały oprócz pucharów 
vouchery na treningowy weekend 
również w „Stajni Czahary” ufun-
dowane przez Adama Kubackiego z 
firmy „Komfort” oraz Janusza Kiciń-
skiego z firmy „Archi-Graf”. 

Rafał Pisarek

Wójt Gminy Budzyń 
ogłosił I publiczny przetarg ustny nieograni-

czony na sprzedaż prawa własności nieruchomo-
ści niezabudowanej.

      
Przedmiotem przetargu jest:
1. Działka nr 982/5 o powierzchni 1.578 m2 położona w miej-
scowości Budzyń przy ul. Strażackiej. Nieruchomość stanowi 
własność Gminy Budzyń i zapisana jest w księdze wieczystej nr 
PO1B/00032166/4. Powyższa nieruchomość wolna jest od obcią-
żeń. 
Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną z dopuszczeniem działalności usługowej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 80.000,00 złotych 
netto   
Do ceny sprzedaży nieruchomości (działki) uzyskanej w wyniku 
przetargu będzie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami prawnymi.
Wadium – 8.000,00 złotych Przetarg  odbędzie się w dniu 30 
października 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Budzyń przy 
ul. Przemysłowej nr 16A, pokój nr 115 (I piętro).    
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w poda-
nej wysokości w pieniądzu na konto Gminy Budzyń Nr 26 8945 
0002 2600 0101 2000 0070 Bank Spółdzielczy Chodzież Oddział 
Budzyń najpóźniej do dnia 24 października 2018 r. z dopiskiem 
„przetarg na działkę nr 982/5 Budzyń”.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy Budzyń, sołectwa Budzyń, opublikowane na stronie interne-
towej Urzędu pod adresem www.budzyn.pl, w Biuletynie Informa-
cji Publicznej oraz w prasie lokalnej. 
Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem 
sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzę-
du Gminy Budzyń ul. Przemysłowa 16A (pokój nr 103) lub telefo-
nicznie 67 2843 370 wew. 103, jak również na stronie internetowej 
www.budzyn.pl Budzyń, dnia 26 września 2018 r.
       

                  WÓJT GMINY BUDZYŃ
       
         /-/ Marcin Sokołowski

Reprezentacje Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w 
Budzyniu wzięły udział w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Bie-
gach Przełajowych. Nasze drużyny zdobyły trzy tytuły mistrzowskie z 
czterech możliwych w różnych kategoriach wiekowych.

Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przełajowych  

Nasi biegali najszybciej
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Stowarzyszenie Honorowych Krwiodawców  

Oddawali krew dla Oliwii

23 września na boisku sportowym 
w Bukowcu i terenie przyległym 
po czteroletniej przerwie odbyły się 
ponownie VIII Gminne Mistrzo-
stwa w Biegach Przełajowych. Or-
ganizatorzy: Wójt Gminy Budzyń, 
Gminne Zrzeszenie LZS w Budzy-
niu, Szkoły Podstawowe i koło LZS 
w Bukowcu. 
W zawodach udział wzięło 42 uczest-
ników. A oto wyniki:
Bieg Młodzieżowy w kategorii dziew-
cząt: 
- rocznik 2011 i młodsi na dystansie 
500 m zwyciężyła Liliana Chudzińska 
z Bukowca przed Kornelią Krzykaw-
ską z Budzynia 
- rocznik 2008-2009 na dystansie 500 
m zwyciężyła Zofia Kleczewska z Po-
pielna/Sokołowo przed Amelią Woler 
i Natalią Gąsior z Budzynia 
- rocznik 2006-2007 na dystansie 
1000 m zwyciężyła Patrycja Prudlak 

przed Agatą Wachowską,  obie z Bu-
dzynia 
- rocznik 2004-2005 na dystansie 
1000 m zwyciężyła Martyna Gąsior z 
Budzynia  przed Oliwią Kleczkowską 
z Popielna/Sokołowo i Wiktorią Pru-
dlak z Budzynia.  
W kategorii chłopców:
- rocznik 2011 i młodsi na dystansie 
500 m zwyciężył Franciszek Świer-
kowski z Kąkolewic przed Jakubem 
Woler z Budzynia i Wojtkiem Czerech 
z Dziewoklucza
- rocznik 2008-2009 na dystansie 500 
m zwyciężył Nikodem Krzykawski z 
Budzynia przed Bartoszem Posadnym  
i Ksawerym Świerkowskim obu z Ką-
kolewic 
- rocznik 2006-2007  na dystansie 
1000 m zwyciężył Patryk Ratajewski 
z Wyszyn przed Antonim Kleczew-
skim z Popielna/Sokołowo i Kacprem 
Cabel z Budzynia.

Duży bieg – 7 km.
Wśród pań najlepszą była Beata 
Krzykawska z Budzynia przed Haliną 
Moćko z Kąkolewic i Sylwia Brzeziń-
ską i Klaudia Pielach z Bukowca. 
Wśród panów najlepszym był Jan 
Fryska z Kąkolewic przed Janem Po-
dyaskiem z Prosny.
Najmłodszymi uczestnikami biegu 
młodzieżowego była Kornelia Krzy-
kawska, Jakub Woler z Budzynia oraz 
Wojtek Czerech z Dziewoklucza.
Drużynowo w biegach młodzieżo-
wych w klasyfikacji Koło LZS - So-
łectwo najlepiej wypadli biegacze z 
Budzynia - 76 punktów, przed Soko-
łowem i Kąkolewicami po 23 punkty, 
III miejsce przypadło Bukowcowi i 
Wyszynom po 9 punktów, natomiast 
IV miejsce zajęła ekipa z Dziewoklu-
cza.
W ogólnej klasyfikacji „Open” pierw-
sze miejsce zajęli biegacze z Bu-

dzynia, drugie miejsce Kąkolewice, 
trzecie miejsce  Bukowiec, czwarte 
miejsce Sokołowo, piąte miejsce 
Dziewoklucz i Prosna, natomiast szó-
ste miejsce Wyszyny.   
W klasyfikacji „Szkoły” najlepiej 
biegali uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Budzyniu, którzy zdobyli 108 
punktów pokonując Szkołę Podsta-
wową w Wyszynach z 18 punktami.
Sędzią głównym biegów był Piotr 
Ślęzak, który wraz z Ireną Jankowską 
czuwali nad prawidłowym przebie-
giem zawodów.
Teren zawodów, trasy biegowe oraz 
zaplecze przygotowane były wzoro-
wo, za co organizatorzy i uczestnicy 
biegów składają podziękowanie or-
ganizatorom biegów, aktywowi koła 
LZS w Bukowcu na czele z jego prze-
wodniczącym Januszem Bożek.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu

VIII Gminne Mistrzostwa w Biegach Przełajowych

Rywalizowali w Bukowcu

W Bibliotece Publicznej w Budzyniu trwa realizacja 
projektu ,,Mała Książka - Wielki Człowiek” Trzylatki.
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie, bo naprawdę warto!
Na start w prezencie wręczamy pakiet startowy, który obejmuje:
- książkę ,,Pierwsze wiersze dla...”
- Kartę Małego Czytelnika
- oraz książkę dla rodziców ,,Książką połączeni, czyli o roli czytania w 
życiu dziecka”. 
Pamiętaj, że miłość do książek jest prezentem na całe życie!

21 września br. Bu-
dzyńskie Stowarzy-
szenie Honorowych 
Dawców Krwi zaanga-
żowało się w akcję w 
chodzieskim szpitalu, 
której celem było ze-
branie krwi dla chorej 
na białaczkę limfobla-
styczną Oliwii Miazgi 
z Rataj. 
W imieniu naszego 
stowarzyszenia dzię-
kuję wszystkim, którzy 
wzięli udział w tej ak-
cji, szczególnie naszym 
członkom i członkiniom. 
Odwiedziliśmy Oliwię i 
jej rodziców. Z uzyska-
nych infromacji wynika, 
że dziewczynka będzie leczona około dwóch lat składnikami krwi. Ro-
kowania są pomyślne i leczenie przebiega bez komplikacji.
Składamy serdeczne podziękowania firmie ,,JR Pluszaki”, która ufun-
dowała dla Oliwii misia. Dziękujemy z całego serca, uśmiech Oliwii 
był bezcenny. 

Drodzy krwiodawcy! Oliwia cały czas potrzebuje krwi, a leczenie jest 
bardzo długie, dlatego zachęcamy do włączenia się w akcję krwiodaw-
czą, którą mamy zaplanowaną w dniu 23.11.2018 r. w Szkole Podsta-
wowej w Budzyniu ul. Rogozińska 52  w godz. 10-15. Pomóżmy Oliwi.  
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Przedszkole Samorządowe w Budzyniu  

Dzień Przedszkolaka

W naszym przedszkolu na dobre 
zawitała Pani Jesień. Przedszkola-
ki w wtorek pożegnały panią Lato 
i przywitały Panią Jesień. 
Wszystkie dzieci aktywnie uczest-
niczyły w różnorodnych zabawach 
oraz tańcach. Najmłodsze dzieci 

20 września w naszym przedszko-
lu obchodziliśmy święto naszych 
podopiecznych – Dzień Przed-
szkolaka. 
W tym dniu czekało na nich mnó-
stwo niespodzianek. Od samego 
rana nasze dzieci witały kolorowe 
balony w ogrodzie przedszkolnym. 

Następnie były przygotowane tańce 
i swawole na świeżym powietrzu. 
Dzieci z radością wzięły udział w 
zabawach, a po powrocie do sal 
czekał słodki poczęstunek. Był to 
wspaniały dzień radosnej zabawy, 
pełen słońca i uśmiechów wszyst-
kich dzieci. 

W piątek 21 września przed-
szkolaki spotkały się z panem 
policjantem, który przypomniał 
dzieciom zasady bezpiecznego 
przechodzenia przez jezdnię. 

Poinformował także dzieci, jak za-
chować się wobec obcych osób i w 
przypadku ataku psa. Na zakończe-
nie spotkania przedszkolaki dzięku-
jąc za cenne rady wręczyły dyplom. 

obejrzały krótką inscenizację pt. 
„Lato odchodzi, jesień przychodzi”, 
a starszaki zaprosiły Panią Lato za 
rok. 

informacje z Przedszkola 
Samorządowego przygotowała 

Monika Stachowiak

Wizyta policjanta

Witamy Panią Jesień

W dzisiejszych czasach nie wyobrażamy sobie 
życia bez pieniędzy. Regulujemy nimi płatności, 
kupujemy żywność, opłacamy usługi. Czy tak 
było  w przeszłości? 
Na to pytanie szukali odpowiedzi uczniowie klasy 
Vb oraz IVd, którzy 22 września pod opieką pań: E. 
Kurkowiak-Pauszek, H. Danielewicz i  B. Adamskej 
odwiedzili  łużycką osadę w Biskupinie. Odbywał 
się tam XXIV Festyn Archeologiczny zatytułowany 
Archeomarket. Od wymiany po stragany. Wydarze-
nie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku 
Dziedzictwa Kulturowego 2018.       Mogliśmy 
poznać rozwój handlu od epoki kamienia po wcze-
sne średniowiecze,  a więc przez długie tysiąclecia, 
kiedy Europa była zamieszkana przez różnorodne 
ludy. Zaprezentowano  wymianę „towaru za towar”, 
dowiedzieliśmy się o tym, gdzie i kiedy pojawiły się 
pierwsze monety oraz jak przebiegały szlaki handlo-
we. Zamieszkiwana przez rolników i rzemieślników 
wioska wczesnopiastowska stała się miejscem wy-

Film dokumentalny  
upamiętni dokonania 
Kazmierza Gregera 
Poznański producent filmowy, 
Zbysław Kaczmarek, zgłosił się 
do Hanny Danielewicz z prośbą o 
wystylizowanie statystek do nowej 
produkcji dokumentalnej o znanym 
poznańskim fotografie Kazimie-
rzu Gregerze, który fotografował 
wszystkie poznańskie wydarzenia z 
Powstania Wielkopolskiego. 
Film, którego producentem jest Te-
lewizja Polska w Poznaniu dla TVP 
Historia, nagrywano na Starym Ryn-
ku w Poznaniu. Wzięły w nim udział 
Marta Perek i dwie uczennice ze 
Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu, Sandra 
Grodzka i Dagmara Goldberg. Z re-
lacji występujących były to niezapo-
mniane chwile, które cofały czas o 
jeden wiek.   

Szkoła Podstawowa w Budzyniu   

Wrzesień z archeologią w tle
miany płodów rolnych i rękodzieła. Kowale wyku-
wali żelazne narzędzia, a snycerze produkowali drew-
niane łyżki i misy. Prezentowano stroje i tkaniny oraz 
naturalne barwniki, które w tym okresie sprowadzane 
były z odległych krain.
Ze szczególną uwagą oglądaliśmy targ niewolni-
ków. Spotkaliśmy na nim kupców pochodzących 
z odległych krain, którzy handlowali luksusowymi 
towarami oraz ludźmi. Zanim jednak wystawili swe 
towary, odbyła się walka, w trakcie której wojownicy 
pomagali im w pojmaniu niewolników.    Inna insce-
nizacja prezentowała wyprawę rzymskiego urzędnika 
po bursztyn. 
Festyn jest jednym z największych wydarzeń kultu-
ralnych w Europie Środkowej, a jego hasłem prze-
wodnim jest zdanie: „Weź zabytek do ręki, stwórz 
jego kopię i poczuj historię”. Pełni  niezapomnianych 
wrażeń i pozytywnej energii wróciliśmy do Budzynia 
gotowi do nauki w nowym roku szkolnym.

Elżbieta Kurkowiak-Pauszek
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Przedszkole im. Koziołka Matołka w Wyszynach 

Świętowano Dzień Chłopaka

Szkoła Podstawowa w Budzyniu    

Noc Naukowców za nami
W ostatni piątek września ucznio-
wie z klas VIIb i VIIIc naszej szko-
ły razem z wychowawcami Anną 
Czerwińską i Kingą Dąbrowską 
wzięli udział w Nocy Naukowców 
2018. 
Tego dnia Poznań był stolicą nauki, 
a nasi uczniowie wcielili się w rolę 
naukowców i z ciekawością słuchali 
wykładów oraz przeprowadzali na-
ukowe eksperymenty. Na początek 
odwiedzili kampus Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza na Mora-
sku, a dokładnie Wydział Chemii, 
gdzie obejrzeli wystawę pierwiast-
ków, a także powstające na oczach 
uczniów unikatowe lody z ciekłego 
azotu, które chętnie konsumowali. 
Na Wydziale Biologii uczniowie 
z VIIb oglądali i dotykali ciekawe 
egzotyczne zwierzęta. Próbowali 
też działania różnych kremów. Na-
tomiast ósmoklasiści na Wydziale 
Matematyki i Informatyki uczestni-
czyli w krótkim wykładzie pt. „Co 
twój telefon o tobie ujawnia?” Po-
tem wszyscy przemieścili się do bu-
dynków Politechniki Poznańskiej, 
tam podzielili się na grupy. Starsi 
uczniowie w Centrum Mechatroniki 
sprawdzali jak wygląda sport ocza-

mi inżyniera i czy łatwo zaświecić 
żarówkę samodzielnie wytworzo-
nym prądem. Następnie spacerem 
po poznańskich ulicach przeszli na 
teren Akademii Wychowania Fi-
zycznego. W hali sportowo- dydak-
tycznej uczniowie VIIIc brali udział 
w zabawach i grach ruchowych z 
użyciem małych i dużych piłek. Ta 
aktywność dała czternastolatkom 
mnóstwo dobrej energii i radości. 
W tym czasie siódmoklasiści w 
Centrum Wykładowym Politechniki 
Poznańskiej na Piotrowie, uczestni-
czyli w pokazie ciekawych ekspe-
rymentów „Fizyka Money show” 
oraz „Fizyka Kids- Magnesy” z 
aktywnym udziałem dzieci. Na 
koniec, przed wyjazdem do domu 
zjedli jeszcze posiłek, a przy okazji 
dzielili się wrażeniami ze wspólnie 
spędzonego czasu. Udział w Nocy 
Naukowców utrwaliło się w pa-
mięci uczniów jako fascynujące 
spotkanie ze światem nauki. Choć 
uczestnicy naszej wycieczki zo-
baczyli tylko niewielką część tych 
wyjątkowych wydarzeń przygoto-
wanych przez poznańskie uczelnie 
bezcennym było być częścią tego 
projektu. 

Akademia Talentów 

Karol zwycięzcą! 
Karol Nowacki, uczeń Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu, 
został zwycięzcą akcji „Enea 
Akdemia Talentów” w kategorii 
„Nauka”. 
Za swoje liczne sukcesy nauko-
we i szczególne zainteresowanie 
robotyką Fundacja Enea i Spółka 
Enea S.A. przyznała mu nagrodę 
3000 zł na rozwój swoich talen-
tów. Jego największe dotychcza-
sowe osiągnięcia to dwukrotne 
zdobycie tytułu laureata w Wo-
jewódzkim Konkursie Fizycz-
nym, laureat Wojewódzkiego 
Konkursu Matematycznego, II 
miejsce na Gimnazjalnej Olim-
piadzie Matematyczno Informa-
tycznej, Finalista Ogólnopol-
skiego Konkursu Historycznego 
im. majora Marka Gajewskiego 
„Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego w latach 1768-1864. 
Od Konfederacji Barskiej do 
Powstania Styczniowego - za 
wolność Waszą i Naszą”, III 
miejsce w XI Archidiecezjal-
nym Konkursie Biblijnym. Pa-
sją Karola jest robotyka, której 
poświęca każdą wolną chwilę. 
Umiejętności i wiedzę w tym 
zakresie zdobywa i rozwija sa-
modzielnie. Projektuje, budu-
je i programuje roboty. Bierze 

udział w festiwalach robotyki, 
gdzie konkuruje ze studentami z 
całego kraju. Na Festiwalu Ro-
botyki Cyberbot na Politechnice 
Poznańskiej zajął piąte miejsce 
w kategorii Micromouse. Zada-
nie w tej kategorii polega na od-
nalezieniu przez małego robota 
drogi w ogromnym labiryncie, 
a to wymaga od konstruktorów 
zastosowania najnowszych tech-
nik inteligencji maszynowej, z 
czym świetnie sobie poradził 
jego robot Speedmouse. 

Dyrektor Przedszkola Przemysława Kaczmarczyk złożyła naszym małym 
mężczyznom życzenia z okazji „Dnia Chłopaka”. Każdy z nich otrzymał 
krawat „Super Chłopaka” oraz słodki upominek. Chłopcy z dumą nosili 
swoje krawaty, dowiedzieli się, że taki tytuł zobowiązuje. Był to dzień do-
brej zabawy.

Zespół młodzieżowy Szkoły Podstawowej w Budzyniu prowadzony 
przez nauczycieli Wychowania Fizycznego Annę Dajczak oraz Jarosła-
wa Dajczak na turnieju w Kcyni okazał się najlepszy... Gratulujemy!

Sezon piłki ręcznej ruszył... 

Na początek zwycięstwo
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W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości  

Płomień wolności – budzyńska epopeja
Cykl artykułów o Powstaniu Wielkopolskim na ziemi budzyńskiej, opracowanie: Hanna Danielewicz  

część 2
Mieszkańcy ziemi budzyńskiej 
byli wysłani na wszystkie fronty 
niemieckie, gdzie walcząc w nie-
mieckich mundurach w sercach 
pielęgnowali polskość. Wielu z 
wysłanych do walki zostali na 
zawsze na największych cmenta-
rzach Europy, lecz ci którym uda-
ło się przeżyć wracali w rodzinne 
strony, by rozpocząć własne ży-
cie, nauczyć się zawodu i założyć 
rodzinę. Kiedy wojna się jednak 
skończyła, nadzieja Polaków się 
spełniła, odrodziła się Polska po 
123 latach niewoli. Józef Piłsudski 
przejmując władze, jako Tymcza-
sowy Naczelnik Państwa szyko-
wał swoje odradzające się wojsko 
do kolejnej wojny, tym razem z 
rodzącym się pierwszym totalita-
ryzmem w I połowie XX wieku. 
Piłsudski liczył również na to, że 
Polacy w zachodniej części wezmą 
sprawy w swoje ręce i zorganizują 
walkę w granicznych zrywach na-
rodowo-wyzwoleńczych. Żołnie-
rze, chłopcy z ziemi budzyńskiej 
jak i całej Wielkopolski wracali ze 
wszystkich stron teatru wojennego 
do odradzającej się Ojczyzny, speł-
niał się ich sen  o wolności, lecz 
Wielkopolanie o swoje samostano-
wienie musieli sami zawalczyć, ko-
lejny raz zastosować różne metody 
walki, bo nie mogli liczyć na rów-
nowagę sił, mimo że Niemcy woj-
nę przegrali. 27 grudnia 1918 roku 
nastąpiła eskalacja uczuć i działań 
wolnościowych w Poznaniu, przy-
jazd Ignacego Paderewskiego był 
impulsem do wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. Z Poznania pło-
mień wolności rozszerzał się na 
całą Wielkopolskę i zapalały się 
do walki kolejne miasta i wsie. Po-
wstanie stało się faktem. Powstań-
cy gromadzili się i tworzyli lokalne 
oddziały bojowe, które rozrastały 
się liczebnie i zbroiły zdobyczną 
bronią i kontaktowały się z sąsied-
nimi oddziałami. Powstańcy  posia-
dali jednak najważniejszą broń, był 
to język niemiecki, szary polowy 
mundur i  wojenne doświadczenie.
Wśród polskich mieszkańców 
Budzynia rozmawiano w domach 
i na tajnych zebraniach o możli-

wościach przejęcia w polskie ręce 
administracji, ale obawiano się nie-
mieckich osadników, dla których te 
ziemie były już stałą własnością. 
Stanisław Lippok już wcześniej 
dowiadywał się o sposobach uwol-
nienia się od znienawidzonego za-
borcy i postanowił wziąć sprawy 
w swoje ręce. Pobliskie Rogoźno 
wyzwoliło się w noc sylwestro-
wą o 6 rano (środa) 1919 roku. W 
sobotę 4 stycznia rano 1919 roku 
Stanisław Lippok namówił kolegę 
Jana Wrombla aby razem pojechać 
do Rogoźna i zasięgnąć informacji 
o sytuacji w regionie i przygotować 
ewentualne wyzwolenie Budzynia. 
Budzyniacy końmi w tę mroźną 
styczniową sobotę pojechali do 
Rogoźna i wstąpili do restauracji 
Józefa Wieczorka na rynku, gdzie 
chcieli się ogrzać. Ze wspomnień 
Jana Wrombla, które zostały zebra-
ne przez panią Krystynę Kościelną; 
do budzyniaków dosiedli się bracia 
Wiktor i Antoni Skotarczakowie,  
którzy zwrócili się z pytaniem: „ I 
co budzyniacy? Nie chcecie odbić 
się od Niemca? Ja (Jan Wrombel) 
odpowiadam: my nie jesteśmy dość 
silni! Skotarczak na to: to nic, my 
przyjedziemy wam pomóc! Umo-
wa stanęła na tym, że nazajutrz 
przyjadą bracia Skotarczakowie 
z grupą ludzi z Rogoźna do Bu-
dzynia. W dobrym więc humorze 
ruszyłem z Lippokiem w drogę 
powrotną do Budzynia. Wieczorem 
w tym samym dniu, tj. 4 stycznia 
zwołaliśmy tajną naradę u Dąbro-
wicza (w tekście u Domkiewicza). 
W naradzie tej, oprócz Lippoka i 
mnie uczestniczyli ks. Proboszcz 
Kazimierz Stachowiak, Leon Step-
czyński, Jan Stepczyński, Franci-
szek Sarnecki, Władysław Hasiń-
ski, Józef Hamling. Na naradzie 
tej tworzą się dwie grupy: kilku 
budzyniaków popiera Lippoka i 
mnie i obiecuje pomóc w walce; 
inna grupa, namówiona przez Józe-
fa Hamlinga i Jana Stepczyńskiego 
była przeciwna walce. Hamling 
uważał, że Budzyń powinien cze-
kać, aż mocą traktatu zawartego z 
Niemcami uzyska niepodległość! 
Nie powinien samorzutnie wy-
zwalać się, gdyż Niemcy odbiorą 
ludności polskiej bydło oraz wy-

pędzą wszystkich z ziemi.  Nie 
należy więc narażać się Niemcom. 
Budzyń jest bowiem za słaby do 
prowadzenia walki z Niemcami- 
uważał Józef Hamling. Nakazywał 
on także Lippokowi i mnie, abyśmy 
pojechali do Rogoźna i natychmiast 

odmówili Rogoźniaków. Honor nie 
pozwolił mi na wyjazd do Rogoź-
na. Pragnąłem bowiem wyzwolenia 
mej miejscowości spod ucisku nie-
mieckiego. Czekałem więc niecier-
pliwie rana i oddziału Rogozińskie-
go”.                     ciąg dalszy nastąpi

Władysław Misterski z Wyszyn wraz kolegami w czasie I Wojny Światowej
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Uroczystość w Urzędzie Gminy w Budzyniu 

50-lecie pożycia małżeńskiego    

16 września 2018 r. Bractwo Kur-
kowe im. ks. Stanisława Łakoty z 
Budzynia świętowało Jubileusz 25 
– lecia odrodzenia. 
W kościele p.w. św. Andrzeja Boboli 
odprawiona została msza św. jubile-
uszowa, sprawowana w intencji bra-
ci i ich rodzin oraz braci zmarłych 
w tym okresie. Po mszy św. poczty 
sztandarowe i wszyscy uczestnicy 
uroczystości udali się na strzelnicę 
bracką przy ul. Powstańców Wlkp.
Uroczystość rozpoczęło odśpiewa-
nie hymnu brackiego. Prezes Brac-
twa – brat Ryszard Cybulski powi-
tał zaproszonych gości, następnie 
przedstawił historię budzyńskiego 
bractwa. Zaproszeni goście skła-

25-lecie odrodzenia Bractwa Kurkowego
dali jubilatom życzenia i wręczali 
upominki. Na koniec wręczono 
odznaczenia. Po wręczeniu odzna-
czeń oddano salut z broni czarno-
prochowej na cześć bractwa. Po 
uroczystościach rozpoczęto turniej 
strzelecki. Strzelano do sześciu 
tarcz – budzyńscy bracia do Tarczy 
Żniwnej, a wszyscy chętni do Tar-
czy Jubileuszowej, Tarczy Wójta 
Gminy Budzyń, Tarczy Urodzi-
nowej brata Arkadiusza Wierzbic-
kiego, Tarczy Fundatora Dariusza 
Bieleckiego, Tarczy Sponsora 
Firmy Kabat oraz do Kura. Tur-
niej strzelecki i biesiada bracka 
zakończyła obchody jubileuszu 
dwudziestopięciolecia.

12 października 2018 r. w Urzędzie 
Gminy Budzyń odbyła się uroczy-
stość wręczenia medali za długo-
letnie pożycie małżeńskie. W tym 
roku medal ten postanowieniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej otrzymało 13 par. 
Są to jubilaci:
Małgorzata i Ryszard Anioł z Budzy-
nia
Barbara i Adam Bugaj z Budzynia
Barbara i Zdzisław Bukowscy z Bu-
dzynia
Barbara i Mieczysław Kędzierscy z 
Budzynia
Aleksandra i Kazimierz Łabój z Wy-
szynek
Wanda i Bogdan Łaseccy z Budzynia
Urszula i Jan Łukaszewicz z Budzy-
nia
Stefania i Czesław Maciejewscy z 
Budzynia

Danuta i Zenon Nowiccy z Budzynia
Wanda i Mieczysław Sygneccy z Bu-
dzynia
Ewa i Zbigniew Wachowiak z Nowe-
go Brzeźna
Henryka i Zdzisław Wichłacz z Bu-
dzynia
Krystyna i Jan Woltmann z Dziewo-
klucza. 
Jubilatom życzymy dużo zdrowia i 
długich lat wspólnego życia. Niech 
każdy dzień przynosi im wszystko 
co najlepsze, aby mogli być szczęśli-
wi i otoczeni miłością najbliższych. 


