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Przedszkole Samorządowe w Wyszynach  

Bal walentynkowy

Inscenizacja zdobycia samochodu pancernego  

Odtworzono wydarzenia 
sprzed stu lat 

Walczono o Mistrzostwo Gminy

Graliśmy w tenisa 

W naszych przedszkolnych salach pełno serduszek, balonów, serpentyn i 
masek. To czas karnawału, a u nas w przedszkolu bal karnawałowo – walen-
tynkowy. Wszystkie dzieci oczywiście pięknie wystrojone z uśmiechami na 
twarzy i radością w serduszku. Zabawa była super!!!

więcej na temat inscenizacji na stronie 2, 
o obchodach 100-lecia czytaj także na str. 12

więcej na stronie 10

Szkoła Podstawowa w Budzyniu      

Otwarcie pracowni  

więcej na stronie 9
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Inscenizacja zdobycia samochodu pancernego  Ehrhardt M17

Odtworzono wydarzenia sprzed stu lat 
W ramach obchodów setnej rocz-
nicy Powstania Wielkopolskie-
go, a także rocznicy odzyskania 
przez Budzyń niepodległości 
przygotowano niezwykłe wyda-
rzenie - inscenizację zdobycia sa-
mochodu pancernego Ehrhardt 
M17. 
Przypomnijmy, że sto lat temu, 
dokładnie 7 lutego 1919 roku, 
16-osobowa grupa powstańców 
pod dowództwem Leona Napiecka 
przygotowała zasadzkę w okoli-
cach wzgórza Okręglik, której ce-
lem miało być odparcie sił niemiec-
kich, które zmierzały w kierunku 
Budzynia. Siły były nierówne, Bu-
dzyń miał zaatakować samochód 
pancerny, a po jego ostrzale wkro-
czyć miał do akcji 500-osobowy 
oddział niemieckiej piechoty. Zwy-
cięstwo Niemców oznaczać mogło 
nie tylko masakrę ludności cywil-
nej, ale także i to, że Budzyń nie 
odzyskałby niepodległości. Dzięki 
sprytowi i odwadze pancernik zo-

stał zdobyty, a niemiecka piechota 
odparta (więcej o tym niezwykłym 
powstańczym wyczynie można 
przeczytać w kolejnej części cyklu 
artykułów pod tytułem „Płomień 
wolności - budzyńska epopeja”, 
której autorem jest H. Danielewicz; 
artykuł znajduje się na stronie 4). 
Wydarzenie to przeszło do historii 
Budzynia pod nazwą „Budzyńska 
wiktoria”. Powstańcy w tych wy-
darzeniach widzieli udział Matki 

Bożej, od tego momentu Okręglik 
już na zawsze stał się miejscem 
nie tylko upamiętniającym to nie-
zwykłe wydarzenie, ale także miej-
scem, w którym pod figurą Matki 
Boskiej modlono się i dziękowano 
za cudowne zwycięstwo i ocalenie 
Budzynia.      
Inscenizacja, która z ogromnym 
pietyzmem odtwarzała tamto hi-
storyczne wydarzenie, została 
przygotowana 10 lutego. Włożo-
no w nią wiele sił i środków, w 
przygotowania zaangażowanych 

zostało wiele osób, w tym Bu-
dzyńska Grupa Rekonstrukcyjna, 
członkowie Towarzystwa Pamię-
ci Powstania Wielkopolskiego, 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
im. Powstańców Wielkopolskich 
w Budyniu, Kościańska Rezerwa 
Skautowa, Stowarzyszenie Histo-
ryczne „Historica”, Saper Wielko-
polski, Kolmar, Grupa z Bydgosz-
czy, Towarzystwo Historyczne z 
Kcyni, Stacja Lotnicza Ławica, 
GRH Kreuz 1914, Stowarzyszenie 
Mundury Historyczne („Histori-
sche Uniformen e.V.”). SRH Gloria 
Viktoria, SRH Marienburg, Grupa 
Rekonstrukcyjna z Niemiec. Twór-
cami repliki wozu pancernego są: 
Stanisław Ornoch, Jan Kubacki, 
Andrzej Dastych oraz Bogdan Ła-
secki.  
Inscenizację przeprowadzono z 
ogromnym rozmachem, towa-
rzyszyły jej odgłosy wybuchów i 
strzałów z ciężkiej broni maszyno-
wej oraz karabinów. Obserwowało 
ją tysiące mieszkańców gminy Bu-
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dzyń, przybyło także wielu gości z 
innych miejscowości. Wydarzenia 
fotografowały i filmowały liczne 
ekipy telewizyjne, w tym reporte-
rzy TVP3.   
Po tym wydarzeniu uczestnicy 
przemaszerowali na plac Wolno-
ści, gdzie odbyły się oficjalne uro-
czystości, w których udział wzięły 
grupy rekonstrukcyjne, mieszkańcy 
Budzynia, orkiestra dęta, władze 
samorządowe oraz zaproszeni go-
ście. Podczas części oficjalnej Wójt 
Gminy Budzyń Marcin Sokołow-
ski przekazał sztandar powstańczy 
Budzyńskiej Grupie Rekonstruk-

cyjnej, a także nastąpiło wręczenie 
pamiątkowych medali oraz dyplo-
mów upamiętniających zdobycie 
samochodu pancernego Ehrhardt 
M1917.
Dziękujemy zaprzyjaźnionym gru-
pom rekonstrukcyjnym za przyby-
cie i uświetnienie uroczystości swą 
obecnością. Szczególne podzięko-
wania należą się Hannie Daniele-
wicz, Prezes Towarzystwa Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego, za 
wkład włożony w przygotowanie 
obchodów 100 lecia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości na zie-
mi budzyńskiej. 
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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  

7 lutego 1919 r. 
Zdobycie 

pancernika

Budzyń był miejscem strategicz-
nym na linii frontu północnego, to 
stąd wychodziły wszystkie akcje  
w kierunku na Piłę. Dowództwo 
wojsk niemieckich stacjonujących 
w Pile uznało Budzyń za centrum 
agresji antyniemieckiej i buntow-
nicze miasto. A wszystko zaczęło 
się od inspiracji Stanisława Lippo-
ka, który 4 stycznia 1919 r. zapo-
czątkował wyzwalanie zie-
mi budzyńskiej oraz dzięki 
ppor. Włodzimierzowi Ko-
walskiemu, którego zapał 
i narodowo-wyzwoleńcze, 
patriotyczne plany przez kil-
ka dni przeobraziły ziemię 
budzyńską  w szpicę ata-
ków przeciw Niemcom. Te 
działania nie pozostały bez 
agresywnych odwetowych 
napadów Grenzschutzu. 
Fala frontowa często prze-
pływała i wracała przez wie-
le miejscowości, nie można 
było stracić czujności, po-
nieważ wróg na przełomie 
stycznia i lutego nieustannie 
naruszał linię demarkacyjną  
i stwarzał nieustające zagro-
żenia dla Polaków. Niemiec-
kie dowództwo przygotowa-
ło dokładny plan zdobycia 
Budzynia , żeby raz na zawsze 
unicestwić pochód buńczucznych 
Polaków, którzy ośmielali się 
nieustannie atakować Niemców, 
którzy w czasie odradzenia się 
państwa polskiego, Wielkopolski 
opuścić nie chcieli, chociaż wojnę 
przegrali. Do przejętego Podanina,  
6 lutego 1919 roku Niemcy spro-
wadzili  z Wałcza ciężką artylerię, 
którą usadowili na wzgórkach, by 
dobrze wycelować w Budzyń i 
wprowadzić niepokój oraz zagro-
żenie wśród Polaków. Tego dnia 
Niemcy rozpoczęli ostrzeliwanie 
dróg wylotowych z Budzynia, 
szczególnie zależało im, żeby od-
ciąć drogi ucieczki miejscowej 
polskiej ludności.
Kompania rogozińska na czele z 
Wiktorem Skotarczakiem, przy-

była do Budzynia i rozlokowała 
się przy szkole na ulicy Dworco-
wej, stąd Skotarczak wysłał 16 
ochotników dowodzonych przez 
20 – letniego Leona Napiecka, z 
jednym karabinem maszynowym 
na oddalone o 300 m od kompa-
nii wzgórze Okręglik. Zbrojow-
nia powstańcza była ulokowana 
w izbie magistratu i na wypadek 
nieudanej obrony Budzynia Piotr 
Grzeczka, jako zbrojowniczy miał 
ją wysadzić, aby nie dostała się w 
ręce wroga. Siły były nierówne po 
raz pierwszy powstańcy mieli się 

zmierzyć z niezniszczalnym po-
jazdem, ale jak to w powstaniu 
bywało spryt, przebiegłość i nie-
ograniczona wola walki mogły 
stać się największym orężem. 
Tak było i tym razem, powstań-
cy przygotowali zasadzkę. Leon 
Napiecek umieścił strzelców z 
lewej strony szosy, po prawe 
stronie ulokował stanowisko ku-
lomiotu, przy którym celowni-
czym był dziewiętnastoletni Sta-
nisław Kozłowski, a taśmowym 
Szczepan Wikariusz. Skotarczak 
rozkazał zaminować drogę i po-
między kamienie bruku ukryto 
3 granaty połączone linką i pod-
piłowano drzewa. Wyczekiwano 
potwora i około godz. 15.00  z 
lasu wynurzył się ciężki, opance-
rzony, głośno po bruku terkoczą-

cy pojazd. Powstańcy wiedzieli, 
że na skraju lasu czeka niemiecka 
piechota ( około 500 żołnierzy), 
która po ostrzałach z pancernika 
miała przejąć Budzyń. Napięcie 
rosło, pojazd się zbliżał i w szarej 
poświacie były widoczne jego go-
towe do strzałów kulomioty. Gdy 
pojazd zbliżył się na odległość 
około 50 m. od wzgórza Okrę-
glik, kierujący otworzył wizjer i 
w tym momencie Napiecek wy-
dał rozkaz ostrzału. Celowniczy 
trafnie puścił serię z kulomiotu i 
ku zdziwieni powstańców pojazd 
skręcił w rów. Niemcy próbowa-
li wydostać kulomioty, Napie-
cek rzucił granat, od wybuchu 
którego otworzyły się drzwiczki 
pojazdu i wyskakiwali Niemcy. 
Po krótkim ostrzale i wymianie 
ognia pancernik został zdoby-
ty. W samochodzie znaleźliśmy 
zabitego kierowcę oraz ukrywa-
jącego się żołnierza, który był 
drugim kierowcą. To jeszcze nie 
był koniec – rozpoczęła się sal-
wa powstańczych karabinów i 
myśliwskich fuzji. Na skrzydłach 
wysunęły się patrole powstańcze, 
które pozorowały natarcie na las, 
w którym stała niemiecka pie-
chota. Niemcy byli zaskoczeni, 
szybkie obezwładnienie przez po-
wstańców samochodu pancerne-
go i ogień prowadzony na drugiej 
linii, przekonał ich o dużej sile 
strony polskiej, woleli nie ryzy-
kować i pośpiesznie cofnąć się w 
kierunku Chodzieży. Zginęło sze-
ściu Niemców, w tym komendant 

wozu Leutnant Kurt Amos i Leut-
nant Graf von Schwerin – Janow. 
Tylko jeden żołnierz z obsługi sa-
mochodu zdołał zbiec. Podobno 
zmarł później w wyniku odniesio-
nych ran. Drugi kierowca pojaz-
du dostał się do niewoli polskiej. 
Powstańcy nie ponieśli żadnych 
strat. Łupem powstańców – jak 
zapisał zbrojowniczy baonu – stał 
się nieuszkodzony samochód pan-
cerny Ehrhardt M17, cztery kulo-
mioty, osiem tysięcy naboi kulo-
miotowych w taśmach, siedemset 
granatów ręcznych i dwa pistolety 
sygnałowe z pudełkiem naboi. W 
samochodzie był też dokładny 
plan Budzynia, na którym ozna-
czone były wszystkie polskie 
domy. Do planowanej rzezi nie 
doszło. Daremnie też ludność 
niemiecka oczekiwała swoich 
bohaterów. Przygotowane wiel-
kie przyjęcie u Hildebrandta nie 
odbyło się. Zdobytym samochód 
wyciągało z rowu sześć koni. 
Kowal Emil Kanke i Józef Woj-
czyński pomagali powstańcom 
w jego uruchomieniu. Z bia-
ło – czerwona flagą samochód 
tryumfalnie wjechał do miasta. 
Na budzyńskim rynku miesz-
kańcy zgotowali powstańcom 
zasłużoną owację. Nazajutrz na 
cmentarzu ewangelickim odbył 
się pogrzeb poległych żołnierzy 
niemieckich. Ponieważ zginęli 
podczas walki, więc wojskowym 
zwyczajem pochowano ich z ho-
norami. Powstańczą kompania 
dowodził Czesław Hamling. 

Powstańcy wraz ze zdobytym pancernikiem

Leon Napiecek
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Trzeci raz w tej kadencji zebrali się radni Rady Gminy  

Kolejna pracowita sesja
Na środę, 6 lutego 2019 roku 
została zwołana trzecia sesja 
bieżącej kadencji. Radni podjęli 
ogółem 24 uchwały, z czego 13 
dotyczyły zmian w statutach so-
łectw. 
Zmiana ta dotyczyła długości ka-
dencji sołtysa i rady sołeckiej. W 
uchwałach przedłużono kadencję 
sołtysa oraz rad sołeckich do 5 lat. 
Zmieniono także zapis określający 
konieczność przeprowadzenia wy-
borów uzupełniających uwzględ-
niając sytuację, kiedy wybory na-
leży przeprowadzić w związku ze 
śmiercią sołtysa lub członka rady 
sołeckiej.
Następnie radni podjęli uchwałę w 
sprawie przeprowadzenia wyborów 
sołtysów i rad sołeckich, zgodnie 
ze statutami sołectw do kompeten-
cji Rady Gminy należało ustalenie 
terminów zebrań wyborczych oraz 
ustalenie daty, godziny oraz miej-
sca zebrania a także wyznaczenie 
osoby do przeprowadzenia takiego 
zebrania. Harmonogram zebrań 
wiejskich publikujemy w tym wy-
daniu Informatora na str. 6.  
W kolejnej uchwale radni podjęli 
decyzję w sprawie ustanowienia 
służebności przesyłu na nierucho-
mości stanowiącej własność gminy 
Budzyń w obrębie Budzyń na rzecz 

firmy ENEA Operator sp. z o. o.  
Następnie radni wyrazili zgodę na 
użyczanie w trybie bezprzetargo-
wym nieruchomości położonych 
w Prośnie stanowiącej własność 
gminy Budzyń. Stowarzyszenie 
Ochotnicza Straż Pożarna w Pro-
śnie zamierza zrealizować projekt 
budowy placu zabaw, który będzie 
wykorzystywany przez mieszkań-
ców wsi Prosna oraz okolicznych 
miejscowości, ze środków finan-
sowych zewnętrznych. Projekt ma 
być realizowany na gruntach stano-
wiących własność gminy Budzyń, 
wobec powyższego konieczne jest 
oddanie w użyczenie w/w Stowa-
rzyszeniu części nieruchomości. 
W kolejne uchwale radni usto-
sunkowali się do petycji do-
tyczącej zachowania ilości 
pomieszczeń dla klas I-III w 
budynku Szkoły Podstawowej 
im. Powstańców Wielkopolskich 
na Osiedlu Wierzbowym 7 oraz 
poparcia rozbudowy Przedszko-
la Samorządowego im. Misia 
Uszatka na Osiedlu Wierzbo-
wym 7a. Rada Gminy Budzyń w 
uchwale odmówiła uwzględnie-
nia petycji. 
Następnie radni podjeli uchwałę 
zmieniającą uchwałę w sprawie 
określenia opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego w 
jednostkach dla których organem 
prowadzącym jest gmina Bu-
dzyń. W kolejnej uchwale radni 
upoważnili dyrektorów prze-
szkoli do prowadzenia postępo-
wań i wydawania decyzji admi-
nistracyjnych w sprawach opłat 
za wychowanie przedszkolne. 
Radni podjęli także uchwałę w 
sprawie szczególnych zasad po-
noszenia odpłatności z pobyt w 
ośrodkach wsparcia - w schro-
nisku dla bezdomnych, schroni-
sku dla bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi udzielających 
schronienia osobom bezdomnym 
z terenu Gminy Budzyń. Celem 
uchwały jest ustalenie szczegóło-
wych zasad odpłatności za pobyt 
w schroniskach dla bezdomnych. 
Radni podjęli także decyzję w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu przestrzennego 
zagospodarowania terenów po by-
łej Spółdzielni Kółek Rolniczych w 
rejonie ulicy Przemysłowej w Bu-
dzyniu. Plan ma na celu umożliwie-
nie realizacji zabudowy produkcyj-
nej, usługowej oraz handlowej na 
tych terenach. 
W kolejnych uchwałach radni zmie-
nili uchwałę budżetową Gminy 
Budzyń na 2019 rok oraz uchwałę 

w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej dla Gminy 
Budzyń na lata 2019-2024. Podsta-
wa tych zmian było, między inny-
mi, zwiększenie wartości środków 
na realizację  następujących zadań: 
- przebudowę drogi i chodnika w 
miejscowości Prosna  w roku 2019 
o kwotę 62 tysiące złotych
- budowę boiska sportowego przy 
Szkole Podstawowej w Budzyniu 
w roku 2019 o kwotę 150 tysięcy 
złych
- przebudowę otwartego wielo-
funkcyjnego stadionu sportowego 
w Budzyniu, etap pierwszy, w roku 
2019 o kwotę 240 tysięcy złotych. 
Zmniejszono równocześnie war-
tość środków przeznaczonych na 
budowę trybun na stadionie spor-
towym w Budzyniu w roku 2019 o 
kwotę 170 tysięcy złotych.
Radni podjęli także decyzję w 
sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej z budżetu pań-
stwa na wyprzedzające finanso-
wanie operacji „Budowa świetlicy 
wiejskiej wraz z zagospodarowa-
niem najbliższego otoczenia we 
wsi Wyszynki z udziałem środków 
z Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020”.

Według danych Głównego 
Urządu Statystycznego, w po-
łowie 2018 roku łączna wartość 
umów lub decyzji o dofinan-
sowaniu ze źródeł unijnych 
w ramach polityki spójności 
różnego rodzaju projektów i 
przedsięwzięć inwestycyjnych 
wyniosła w całej Polsce niemal 
186,4 miliarda złotych. 
GUS podsumował perspektywę 
unijną na lata 2014-2020 i spo-
sób wykorzystania środków na 
terenie polskich gmin, w tym 
gmin na prawach powiatu. Zesta-
wienie obejmuje wszystkie 2478 
samorządów. Dane te dotyczą 
wszystkich projektów realizowa-
nych na terenie danej gminy czy 

miasta, nie należy ich utożsamiać 
wyłącznie z projektami realizo-
wanymi przez samorząd. 
Na czele tego podsumowania 
jest Warszawa, gdzie ze środ-
ków unijnych wykorzystano na 
inwestycje ok. 17 miliardów 
złotych. Oczywiście, pozycja 
stolicy nie jest zaskoczeniem. 
Z danych GUS wynika, ze w 21 
miastach kwota realizowanych 
umów przekroczyła miliard zło-
tych.
Jak na tym tle wypadła w tym 
zestawieniu nasza niewielka 
gmina? Możemy być dumni 
z tempa, w jakim się rozwi-
jamy, bo okazuje się, że pod 
względem absorpcji środków 

unijnych jesteśmy liderem na-
szego regionu, bo biorąc pod 
uwagę zarówno inwestycje re-
alizowane przez samorząd, jak 
i przez działające na terenie 
naszej gminy przedsiębiorstwa 
i zakłady produkcyjne, poziom 
zaangażowania w nie środków 
unijnych GUS oszacował na 
poziomie blisko 127,5 miliona 
złotych. Daje nam to 223 miej-
sce w kraju, co należy ocenić 
jako ogromny sukces. Poziom 
zaangażowanych środków oraz 
miejsce w rankingu plasują nas 
w czołówce najszybciej roz-
wijających się gmin w Polsce. 
Warto zaznaczyć, że miejsce to 
jest często wyższe, niż zajmują 

większe pod względem obszaru 
oraz ilości mieszkańców gminy 
oraz gminy na prawach powia-
tu. 
Za gminą Budzyń uplasowały 
się w tym podsumowaniu zarów-
no Chodzież (miejsce 237, nieco 
ponad 121 milionów złotych 
zaangażowanych środków unij-
nych), jak i Wągrowiec (miej-
sce 321, ponad 94,5 miliona 
zł) oraz Rogoźno (miejsce 374, 
ponad 83,2 miliona zł). Za nami 
uplasowały się także Kaczory 
(miejsce 434), gmina Chodzież 
(miejsce 587), Ryczywół (miej-
sce 655), Ujście (miejsce 1159), 
Margonin (miejsce 1315), a tak-
że Szamocin (miejsce 1396).         

Budzyń w czołówce gmin najlepiej wykorzystujących fundusze unijne  

Nasza gmina liderem w regionie 
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Bawili się krwiodawcy i ich przyjeciele

Udany karnawałowy bal
Kolejna inwestycja w infrastrukturę sportową  

Wkrótce powstanie 
nowe boisko szkolne
W najbliższym czasie roz-
poczną się pierwsze prace 
związane z budową boiska 
piłkarskiego przy Szkole Pod-
stawowej przy ulicy Rogoziń-
skiej. Boisko to zajmie teren 
położony wewnątrz istnieją-
cej bieżni tartanowej. 
W ostatnim czasie gmina roz-
strzygnęła przetarg na wy-
konanie boiska o sztucznej 
nawierzchni ze sztucznym 
oświetleniem oraz infrastruk-
turą towarzysząca, w tym bra-
mek, ławek i piłkochwytów. 
Do przetargu stanęły cztery 
firmy, najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma Torakol Rajmun-
da Zalewskiego z miejscowo-
ści Koszczały. Cena oferty to 
912 tysięcy 456 złotych oraz 
53 grosze brutto. Dodajmy, że 
na to zadanie gmina pozyska-

ła środki zewnętrzne w ubie-
głorocznej edycji konkursu 
„Sportowa polska - program 
rozwoju lokalnej infrastruktury 
sportowej”, ogłoszonego przez 
ministerstwo sportu i turysty-
ki. Wartość dofinansowanie to 
ponad 261 tysięcy 500 złotych. 
Planowany termin zakończenia 
robót budowanych to koniec 
pierwszego półrocza. Tym sa-
mym Szkoła Podstawowa zo-
stanie wyposażona w nowy 
obiekt sportowy, który będzie 
mógł być wykorzystywany za-
równo przez uczniów w czasie 
zajęć lekcyjny jak i przez ama-
torów piłki nożnej w godzi-
nach pozalekcyjnych. Dodajmy 
jeszcze, że boisko to będzie już 
trzecim boiskiem ze sztuczną 
nawierzchnią na terenie naszej 
gminy. 

Wybory soltysów i rad sołeckich

Harmonogram 
zebrań wiejskich
Lp.     Sołectwo                            Termin                           Miejsce  
                                                      zebrania                        zebrania

W piątek, 8 lutego 2019 r. w re-
stauracji „Retro” odbyła się za-
bawa karnawałowa honorująca 
zasłużonych krwiodawców. Im-
preza miała charakter otwarty  
i mógł wziąć udział w niej każ-
dy, niekoniecznie związany z 
krwiodawstwem. 
Organizatorem tej imprezy było 
Budzyńskie Stowarzyszenie Ho-
norowych Dawców Krwi,  bawiło 
się łącznie 70 osób. Karnawało-
wa zabawa krwiodawców bardzo 
się udała, uczestnicy okazali się 
wspaniałymi ludźmi, bawiono się 
przy dobrej muzyce o którą zadbał 
zespół „Denver”. Chcemy z serca 
podziękować panu Łukaszowi 
Żak oraz Maciejowi Rychlik, któ-
rzy przekazali darowiznę na nasze 
stowarzyszenie, aby nasi członko-
wie i członkinie którzy chcieli się 
pobawić mogli mieć tą zabawę w 
pewnym stopniu dofinansowaną.
W czasie zabawy zostali odzna-
czeni dwaj zasłużeni krwiodaw-
cy, członkowie Stowarzyszenia 
krwiodawców. Byli to Wacław 
Florczyk (odznaczenie trzeciego 
i drugiego stopnia) oraz Tomasz 
Nowak (odznaczenie trzeciego 
stopnia). Zasłużonym krwiodaw-
com życzymy wytrwałości w 
swojej misji oraz dużo zdrowia. 
Odznaczeni krwiodawcy otrzy-
mali odznaczenia oraz legityma-
cje zasłużonego dawcy krwi, ale 
do ich honorowania swoje serce 
dołożyli sponsorzy, za co bardzo 
dziękujemy.  
Nie zabrakło zabawy losowej oraz 
licytacji fantów, które pozyskali-
śmy od sponsorów, za co również 
dziękujemy. Pieniądze które uda-
ło nam się pozyskać z tych licyta-
cji na pewno w znacznym stopniu 
pomogą w działaności Stowa-
rzyszenia w roku 2019 r. Poniżej 
lista sponsorów którzy przyczy-
nili się do naszej zabawy karna-
wałowej: Urząd Gminy Budzyń, 
Urząd Miasta Poznań, Jednostka 
Wojskowa 2 skrzydło Lotnictwa 
Taktycznego Poznań, Centrum 
Szkolenia Wojsk Lądowych Po-
znań, Chodzieski Dom Kultury, 
Gminny Ośrodek  Kultury w Bu-
dzyniu, Firma Stolmax Sławomir 
Kwadrans, Zakład Mechaniki 
Pojazdowej Zdzisław Kwadrans 
Budzyń, Agencja PZU Dariusz 

Adamczyk, Zakład Mechani-
ki Pojazdowej Łukasz Nowak, 
„Marlena Centrum” Ustronie 
Morskie, Hotel „Wodnik” Ustro-
nie Morskie, „Caffe Rene” Piła 
Marcin Troczyński, A-Z Meble 
Chodzież, Strzelnica „Magnum” 
Poznań, Myjnia Komfort 2 Ma-
rian Kubacki, Salon Kosmetycz-
ny „Prestige” Joanna Prozowska, 
Tor Kartingowy Piła, Salon Fry-
zjerski „Shine” Anna Jura, Firma 
Szejner Motors Michał Szejner, 
Restauracja „Kameralna” Cho-
dzież, Salon Fryzjerski Magda-
leny Antkowiak, Salon Kosme-
tyczny „Germaine de capuccini” 
Beata Sieradzka Chodzież, 
Aquapark Wągrowiec, Sklep 
Wielobranżowy „Ekopol” Alina 
Polcyn, Salon Fryzjerski M.Re-
dam Budzyń, Salon Fryzjerski B. 
Jeska Budzyń, Restauracja „Przy-
stań” Chodzież, PUB „Bowling” 
Piła, PUB „Czarka” Chodzież, 
Restauracja „Straszny Dwór” 
Chodzież, Restauracja „Wielko-
polanka” Chodzież, Pensjonat „U 
kota Wasyla” Chodzież, Firma 
„Lampex” Andrzej Zawisła, Ja-
cek Wawrzyniak, Sebastian Tom-
czyk, A.J.C Tomex Budzyń,
Stacja Paliw „MOYA” Podanin 
Tadeusz Pietruszka, „Petrol Ha-
wen” Piła, Stacja Paliw „Mo-
tylek” Budzyń, Stacja Paliw 
P.U.H. Bolesław Łabój oraz P.U-
.H. Rafał Łabój, Gospodarstwo 
Agroturystyczne „Młyn Ruda”, 
Związek Polskich Spadochro-
niarzy Poznań sp.z.o.o., Szkoła 
Spadochronowa „Sky Camp”, 
„Strefa skoków” Skoki Spado-
chronowe, Polskie Fabryki Porce-
lany „Ćmielów” Chodzież S.A., 
Winnica „Na leśnej polanie” 
Lewandowscy, Restauracja Wi-
niarnia „Bachus” Zielona Góra 
Marcin Polakiewicz, Nadleśnic-
two Podanin, Salon Kosmetyczny 
„Efekt Wow” Róża Strzelecka, 
Aeroklub Ziemi Pilskiej, „Jenox” 
Akumulatory Chodzież, Siłownia 
Fitness „Extreme” Chodzież, Sa-
lon sportowy D.H Merkury Piła, 
Sklep Odzieżowy „Royal Bouti-
que” w Budzyniu, „Sollux Ligh-
ting” Budzyń.    
Dziękujemy Wam kochani za 
wszelką pomoc w organizacji na-
szej zabawy karnawałowej.
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Budzyńskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi 

Akcja krwiodawcza
Gminny Ośrodek Kultury 

Balik karnawałowy 2019  
15 lutego 2019 r. w Gminny 
Ośrodku Kultury w Budzyniu 
została zorganizowana akcja 
oddawania krwi. Wszystkim oso-
bom, którzy wzięli w niej udział, 
z serca dziękujemy. W czasie tej 
akcji zebraliśmy 6,75 litra krwi.

Z przyjemnością informujemy 
wszystkich krwiodawców z Gmi-
ny Budzyń, którzy przynajmniej 
raz do roku oddają krew, że w 
dniach od 1 do 5 maja Budzyń-
skie Stowarzyszenie Honorowych 
Dawców Krwi organizuje wyjazd 
nad morze do miejscowości Wi-
cie, do pensjonatu „Poranek”.
Wójt Gminy Budzyń Marcin Soko-
łowski zadbał o transport i te koszty 
ponosi Gmina Budzyń, jest to bar-

Od 12 lipca 2019 r. Budzyńskie 
Stowarzyszenie Honorowych 
Dawców Krwi organizuje 9-dnio-
wy wyjazd na Ukrainę. Wyciecz-
ka ma charakter otwarty i może 
jechać z nami każdy chętny. 
W programie wycieczki są takie 
atrakcje jak zabytki Lwowa, zamek  
w Olesku Podhorce, Poczajów, 
Zbaraż, Skala Podolska, Kamieniec 
Podolski, rejs statkiem po Dniestrze, 
Chocim, Stanisławów, Truskawiec, 
Drohobycz, Żółkiew. 
Cena zawiera przejazd licencjono-
wanym autokarem, pokoje z pełnym 

Liczymy, że w czasie kolejnej ta-
kiej akcji zaplanowanej na dzień 
31 maja ten wynik zostanie po-
prawiony. Majowa akcja krwio-
dawcza odbędzie się w Remizie 
Strażackiej OSP w Budzyniu w 
godzinach 10.00-15.00. 

Budzyńskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi 

Majowy wyjazd nad morze 
dzo duży bonus dla krwiodawców 
i z serca dziękujemy za przychyl-
ność. Koszt wyjazdu to 320 zł plus 
8 zł opłaty klimatycznej płatne na 
miejscu w pensjonacie. W cenę 
wchodzi wyżywienie śniadania i 
obiadokolacje. 
Zapisywać się na wycieczkę można 
do 25 marca, wszelkie informacje 
można uzyskać pod nr tel. 605 144 
708. Informujemy, że ilość miejsc 
ograniczona.

Budzyńskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi 

Wycieczka na Ukrainę  
węzłem sanitarnym, 7 noclegów na 
Ukrainie (2 we Lwowie, 1 w Krze-
mieńcu, 2 w Kamieńcu Podolskim, 
1 w Czerniewicach, 1 w Stanisła-
wowie), 7 śniadań, 7 obiadokola-
cji, opieka pilota przez cały okres 
pobytu na wycieczce, ubezpiecznie 
NNWI KL, parkingi, opłaty drogo-
we, podatek VAT. Koszt całkowity 
od osoby to 1698 zł plus 650 UAH 
(hrywien), płatne u pilota w autoka-
rze. Zapisy osób chętnych na wyjazd 
do 25 marca, przy zapisie wpłata 
500 zł. Wszelkie informacje pod nu-
merem telefonu 605 144 708.      

Tradycją stało się, że co roku w 
okresie ferii zimowych w Budzy-
niu organizowany jest balik kar-
nawałowy dla dzieci. 
22 stycznia hol Gminnego Ośrodka 
Kultury wypełnił się księżniczkami, 
wróżkami, piratami i innymi barw-
nymi postaciami z bajek i filmów.
Były korowody, kółeczka, pląsy i 
konkursy, w których chętnie uczest-

niczyli również dorośli oraz te nie 
umiejące jeszcze dobrze chodzić 
maluszki. Jak zawsze pani sołtys 
Maria Jabłońska zadbała, by każdy 
mały uczestnik balu obdarowany 
został maskotką w nagrodę za przy-
bycie i piękny strój. W rozdawaniu 
pluszowych upominków pomagał 
obecny na balu Bogdan Ksycki, rad-
ny gminy Budzyń.  



8 INFORMATOR SAMORZĄDOWY

NASZA GMINAGM
IN

A
BUDZYŃ

BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

MIESIĘCZNIK 

Biblioteka Publiczna w Budzyniu 

Spotkanie z podróżnikiem
Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu    

Ferie 2019 
Dla tych, którzy spędzali ferie zi-
mowe w domu Gminny Ośrodek 
Kultury w Budzyniu przygotował 
wiele atrakcji. Każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. 
Przez dwa tygodnie można było na-
bywać umiejętności gry w tenisa sto-
łowego, który zakończył się turnie-
jem a jego zwycięzców nagrodzono 
medalami i dyplomami. Codziennie 
odbywały się zajęcia komputerowe, 
na których oprócz zdobywania wie-
dzy informatycznej można było się 
doskonale bawić. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się zajęcia pla-
styczne w glince ceramicznej oraz 
wyścigi samochodów zdalnie ste-
rowanych pn. „Wesoła zima z RCli-
gą”.  Chętnie odwiedzane było kino, 

które swoim bajkowym repertuarem 
przyciągnęło dużą liczbę widzów, 
zarówno z Budzynia, jak i okolicz-
nych wsi. Wiele osób skorzystało 
z zajęć wokalnych pn. „Śpiewać 
każdy może”, podczas których mi-
łośnicy muzyki mogli spróbować 
swoich sił w śpiewie. Pasjonaci piłki 
mieli okazję wzięcia udziału w Tur-
nieju Piłki Halowej Młodzieży. Dla 
zwolenników gier planszowych od-
był się Zimowy Turniej Warcabów 
64-polowych oraz Turniej Szacho-
wy. Dla najmłodszych zorganizo-
wany został balik karnawałowy. Na 
zakończenie ferii przenieśliśmy się 
w „Świat Magii na Wesoło”, gdzie 
swoimi sztuczkami i czarami bawił 
nas iluzjonista.

4 lutego 2019 roku gościem Bi-
blioteki Publicznej w Budzyniu 
był Robert Gondek - podróżnik 
z Warszawy, fotograf i miłośnik 
Afryki, kolekcjoner masek afry-
kańskich. 
Pan Robert od 2008 roku realizuje 
projekt „W drodze na najwyższe 
szczyty Afryki”, którego celem jest 
zdobycie najwyższego szczytu w 
każdym kraju na tym kontynencie. 
Do tej pory odwiedził 20 z 56 państw 
w Afryce i zdobył 19 szczytów w 17 
krajach. Na spotkanie z podróżni-
kiem przybyło ponad 150 uczniów z 
klas starszych ze Szkoły Podstawo-
wej im.Powstańców Wielkopolskich. 
Przez ponad godzinę autor opowiadał 
o afrykańskiej przygodzie, prezentu-
jąc przy tym profesjonalny pokaz 
podróżniczy. Przy pięknej afrykań-
skiej muzyce razem z podróżnikiem 
dotarliśmy na szczyt Kilimandżaro 
- najwyższej góry w Tanzanii, następ-
nie odwiedziliśmy Kenię, Ugandę i 
Rwandę. Zobaczyliśmy, jak różno-
rodna jest Afryka, poznaliśmy afry-
kańskie parki narodowe i zwierzęta 

zagrożone wyginięciem. Wysłucha-
liśmy opowieści o wioskach masaj-
skich, żołnierzach towarzyszących 
podczas wyprawy i afrykańskiej kul-
turze. Podróżnik zdradził nam też, że 
w wolnych chwilach od wypraw pi-
sze reportaże do czasopism podróżni-
czych, uczy się języka suahili, biega i 
jeździ na rowerze. Po spotkaniu była 
możliwość zakupu jego książki - al-
bumu fotograficznego poświęconego 
Afryce oraz widokówek ze zdjęciami 
z wypraw.

W niedzielę, 17 lutego 2019 r. ro-
zegrano szósty turniej gry bośka-
-kop. Sponsorem pucharu dla 
zwycięzcy była tym razem firma  
ELKAR – A. Rychlik. 
Czołowe miejsca zajęli w tym tur-
nieju Henryk Pauszezk (548 pkt.),  
Zenon Janiczak (527 pkt.), Wojciech 
Wierzbiński (501 pkt.) Turniej roze-
grano w przyjacielskiej atmosferze. 

Czołówka turnieju po sześciu rundach:
1/ Henryk Pauszek – 2747 pkt. 
2/ Roman Starosielec – 2597 pkt.  
3/ Henryk Zbączyniak – 2538 pkt. 
4/ Ryszard Geisler – 2522 pkt. 
5/ Wojciech Wierzbiński – 2498 pkt.      
6/ Anna Geisler – 2495 pkt. 
Następny turniej zostanie rozegrany 
10.03.2019 r. w GOK w Budzyniu. 

Organizatorzy

Rozgrywki bośka-kop     

Szósty turniej  

Bibliotekę Publiczną w Budzyniu 
odwiedziły najmłodsze dzieci z 
Przedszkola Samorządowego im. 
Misia Uszatka. We wtorek 19 lutego 
gościliśmy „Sówki”, a w środę „Mu-
chomorki” i „Słoneczka”. 
Dla wielu przedszkolaków nie była 
to pierwsza wizyta w bibliotece, gdyż 
niektórzy regularnie odwiedzają ją 
z rodzicami. Na początku spotkania 
dzieci zapoznane zostały z biblioteką 
i jej zbiorami. Dowiedziały się jak zo-
stać czytelnikiem biblioteki. Poznały 
zasady wypożyczania książek i waż-
niejsze punkty regulaminu. Następnie 
przedszkolaki wspólnie z bibliotekar-
ką ustaliły zasady poszanowania ksią-
żek i sposób zachowania się w biblio-
tece. Podczas głośnego czytania dzieci 
w skupieniu wysłuchały opowieści o 

przygodzie znanego zielonego żółwi-
ka z książki pt.”Franklin w bibliotece”. 
W trakcie spotkania przedszkolaki z 
dużym zainteresowaniem oglądały 
książki z działu dla najmłodszych. 
Bezbłędnie rozwiązywały zagadki na 
temat bajkowych bohaterów wykazu-
jąc się przy tym dużą wiedzą na temat 
znajomości bajek i baśni. Dla grupy 
„Sówek”, z której wszystkie dzieci 
posiadają już swoje karty czytelnicze 
wizyta w bibliotece zakończyła się 
wypożyczeniem książki do domu. 
Dzieci z grupy „Muchomorków” i 
„Słoneczek” otrzymały samodzielnie 
opieczętowane zakładki do książek z 
godzinami otwarcia biblioteki. Przed-
szkolaki pięknie podziękowały za wi-
zytę i obiecały, że wkrótce ponownie 
przyjdą do nas.

Biblioteka Publiczna w Budzyniu 

Wizyta przedszkolaków
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„MOJA MAŁA OJCZYZNA” Z przyjemnością informujemy, że konkurs 
plastyczny pt. „Moja mała ojczyzna” został rozstrzygnięty. Celem konkursu 
było poszerzanie wiedzy dzieci na temat miasta i jego okolic oraz możliwość 
rozwijania twórczości plastycznej poprzez rodzinne wykonanie pracy. Udział 
brały dzieci z Przedszkola z Budzynia, Sokołowa Budzyńskiego i Dziewo-
klucza. Po naradzie jury wyróżniło najciekawsze pracę. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

DZIEŃ BABCI I DZIADKA    Dzień Babci i Dziadka to szczegól-
ne uroczystości w przedszkolu. Dzieci wdzięcznie i szczerze wyraziły 
swoje przywiązanie i szacunek kochanym Babciom i Dziadkom pre-
zentując programy artystyczne. Swoim najbliższym przedszkolaki wrę-
czyły niespodzianki przygotowane wspólnie ze swoimi paniami. Były 
to chwile niezwykłe, nie tylko dla dzieci, ale także dla zaproszonych 
gości, chwile pełne wzruszeń, uśmiechów i radości.

BAL KARNAWAŁOWY „W ZIMOWEJ KRAINIE”  W piątek, 
1 lutego 2019 r. w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy pt. „W 
zimowej krainie”. Był to dzień niecierpliwie wayczekiwany przez naszych 
przedszkolaków. Tego dnia przedszkole zamieniło się w zimową krainę. 
Wystrój sal oraz korytarzy wprowadził dzieci w radosny nastrój i zachęcił 
do wspólnej zabawy. Panie zabrały dzieci w prawdziwą zimową podróż 
do krainy śniegu i lodu. Nasi milusińscy mogli zaprezentować swoje kolo-
rowe stroje i razem z Misiem Uszatkiem wziąć udział w zimowych zaba-
wach. Na samym końcu w salach czekały balonowe upominki oraz słodkie 
niespodzianki. To był dzień pełny wrażeń!

WALENTYNKI  14 lutego był dla przedszkolaków prawdziwym, czer-
wonym dniem miłości i przyjaźni. Dzieci wzięły udział w zabawach zwią-
zanych z walentynkami m.in.: rozwiązywały zagadki dotyczące bohaterów 
bajek, bawiły się zrobionymi przez siebie serduszkami opaskami oraz grały 
w walentynkowe memory. Nie zabrakło oczywiście sercowych ciasteczek 
oraz tańców z balonami – serduszkami.  Na koniec tego czerwonego dnia 
każde dziecko otrzymało malutki upominek. Dzień Walentynowy w Przed-
szkolu Misia Uszatka z pewnością można zaliczyć do udanego. 

Materiał przygotowała Monika Stachowiak

Szkoła Podstawowa w Budzyniu      

Otwarcie pracowni  
30 stycznia br. w Szkole Podstawo-
wej im. Powstańców Wielkopol-
skich w Budzyniu odbyło się uro-
czyste otwarcie nowej pracowni 
biologiczno-przyrodniczej. 
Pracownia wraz z zapleczem została 
odmalowana, wyposażona w nowe 

meble oraz różnorodne pomoce dy-
daktyczne (m.in. mikroskopy, mode-
le narządów człowieka, plansze i gry 
dydaktyczne, sprzęt laboratoryjny do 
obserwacji w klasie jak i podczas za-
jęć terenowych, atlasy i przewodniki 
przyrodnicze). Wyposażenie zostało 

zakupione dzięki wójtowi Gminy 
Budzyń Marcinowi Sokołowskiemu 
i Łukaszowi Szczurkowi, specjaliście 
ds. ochrony środowiska, którzy pozy-
skali środki finansowe z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
(prawie 40 000 zł). 10% kwoty inwe-
stycji było wkładem własnym Gmi-
ny Budzyń, zaś remont pomieszczeń 
został wykonany ze środków z bu-
dżetu Szkoły. Poświęcenia pracowni 
dokonał proboszcz, ks. Marek Piosik. 

Następnie Elżbieta Kalkowska wraz 
z uczniami kółka przyrodniczego 
przeprowadziła pokazowe zajęcia.
Bogata baza dydaktyczna cieszy 
uczniów i nauczycieli, którzy będą 
mogli twórczo pracować i rozwijać. 
W szkole od wielu lat prowadzo-
nych jest wiele zajęć i  projektów, 
które były i są wspierane przez dy-
rektora szkoły pana Dariusza Du-
dziaka.

uczniowie z opiekunem 
pracowni Elżbietą Kalkowską

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu  

Bale, uroczystości, konkursy  
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Rozgrywki halowej piłki nożnej mężczyzn

Liga gminna zakończona 
W niedzielę 10 lutego 2019 roku na 
hali widowiskowo-sportowej przy 
Szkole Podstawowej im. Powstań-
ców Wlkp. w Budzyniu rozegrano 
ostatnią XI kolejkę Ligi Gminnej 
Halowej Piłki Nożnej. W lidze brało 
udział 12 drużyn reprezentujących 
koła LZS, sołectwa i zakłady pracy.
Wyniki ostatniej XI kolejki:
I mecz drużyna FACE CLUB BU-
DZYŃ pokonała drużynę LZS Wy-
szynki 3 : 1,
II mecz drużyna LZS Dziewoklucz 
przegrała z drużyną LZS Podstolice 
3 : 6,
III mecz drużyna LZS Kąkolewice 
przegrała z drużyną LZS Sokołowo 
1 : 8,
IV mecz drużyna FC ANTANARY-
WA przegrała z drużyną LZS Buko-
wiec 5 : 7,
V mecz drużyna Paris Saint Germain 
pokonała drużynę FC ALBATROS 3 
: 2,
VI mecz drużyna LZS Prosna poko-
nała drużynę LZS Ostrówki 5 : 4.

W ostatecznej klasyfikacji po rozegra-
nych 11 kolejkach:
I miejsce LZS Sokołowo Budzyńskie 
27 pkt.
II miejsce Paris Saint Germain 26 pkt.
III miejsce FACE CLUB BUDZYŃ 
24 pkt.
IV miejsce FC ALBATROS 23 pkt.
V miejsce LZS Wyszynki 20 pkt.
VI miejsce LZS Prosna 18 pkt.
VII miejsce LZS Ostrówki 15 pkt.
VIII miejsce LZS Podstolice 9 pkt.
IX miejsce LZS Bukowiec 9 pkt.
X miejsce LZS Kąkolewice 9 pkt.
XI miejsce FC ANTANARYWA 7 
pkt.
XII miejsce LZS Dziewoklucz 4 pkt.
Najlepszym Strzelcem Ligi został Pa-
tryk Świstara - LZS Sokołowo, który 
strzelił 25 bramek.
Tytuł drużyny FAIR – PLAY zdobyła 
drużyna LZS Dziewoklucz.
Puchar dla Najmłodszej Drużyny 
otrzymała drużyna z LZS Kąkolewi-
ce. 

Taki turniej zorganizowano po raz pierwszy

Halowa piłka nożna kobiet 
W sobotę, 2 lutego 2019 
roku, w hali sportowej Szko-
ły Podstawowej w Budzyniu 
odbył się I Turniej Halowej 
Piłki Nożnej – kobiet. Or-
ganizatorem było Gminne 
Zrzeszenie LZS w Budzyniu 
i koło LZS w Prośnie. 
Do swych meczy cztery dru-
żyny kobiet reprezentujące: 
LZS Prosnę, LZS Dziewo-
klucz, LZS Wyszynki i Bu-
dzyń.
Grano systemem każdy z każ-
dym 2 x po 10 minut. Klasy-
fikacja końcowa: pierwsze miejsce 
zdobyła drużyna LZS Prosna, drugie 
miejsce zajęła drużyna z Budzynia, 
trzecie miejsce zdobyła drużyna 
LZS Wyszynki a czwarte miejsce 
przypadło drużynie LZS Dziewo-
klucz.
Wszystkie drużyny otrzymały me-

dale i dyplomy pamiątkow. Na za-
kończenie panie stwierdziły że nie 
tylko panowie mogą piłkę kopać 
i zaproponowały organizację ta-
kich zawodów częściej, co przyjęto 
gromkimi brawami.  

Gminne Zrzeszenie LZS
w Budzyniu

Walczono o Mistrzostwo Gminy

Graliśmy w tenisa 
W sobotę i niedzielę, 16-17 lutego 
2019 roku, w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej w Budzyniu rozegra-
no Mistrzostwa Gminy w tenisie 
stołowym kobiet i mężczyzn. 
Ogółem startowało 84 zawodników 
którzy reprezentowali koła LZS i 
sołectwa. Gospodarzami Mistrzostw 
były koła LZS – Dziewoklucz i Pro-
sna.
W sobotę 16 lutego rozegrano gry 
kobiet. W kategorii młodziczek naj-
lepszą była Zuzanna Bondecka z so-
łectwa Wyszyny przed Joanną Łatką 

z LZS Sokołowo. W kategorii  ka-
detki zwyciężyła Nicola Nowicka z 
LZS Sokołowo przed Mają Nogalską 
z LZS Prosna. W kategorii juniorki 
zwyciężyła Angelika Ludowicz z 
LZS Prosna przed Dominiką Prech z 
LZS Sokołowo. W kategorii senior-
ki zwyciężyła Karolina Prech z LZS 
Sokołowo przed Justyną Kozłowską 
z LZS Dziewoklucz. W kategorii 
oldboy zwyciężyła Irena Jankow-
ska z LZS Sokołowo przed Marleną 
Dudą z LZS Wyszynki. Uczestniczki 
Mistrzostw na zdjęciu obok. 

W niedzielę 17 lutego swe gry roze-
grali mężczyżni. W kategorii mło-
dzik zwyciężył Igor Szurpit z LZS 
Sokołowo przed Borysem Bobowicz 
z LZS Dziewoklucz. W kategorii 
kadet zwyciężył Kacper Stachowiak 
z drużyny Budzyń przed Miłoszem 
Szynkiewicz z LZS Sokołowo. W 
kategorii junior zwyciężył Kacper 
Nowicki z LZS Sokołowo przed 
Mateuszem Dudą z LZS Wyszynki. 
W kategorii senior zwyciężył Szy-
mon Krzemiński z LZS Ostrówki  
przed Erykiem Rozpłochowskim z 
LZS Sokołowo. W kategorii oldboy 
zwyciężył Dariusz Pawłowski  przed 
Leszkiem Morańskim obydwoje z 
drużyny Budzyń.
Najmłodszym zawodnikiem Mi-
strzostw był Mieszko Kowal (rocznik 
2010).

Organizatorzy serdecznie dziękują 
komisji sędziowskiej – pani Irenie 
Jankowskiej i Karolinie Prech oraz 
sędziom stolikowym – paniom 
Dominice Prech, Nicoli Nowic-
kiej, Natalii Kozłowskiej oraz pa-
nom – Marcinowi Przybylskiemu, 
Bartoszowi Czerech, Bartoszowi 
Makowieckiemu, Kacprowi Go-
lińskiemu, Pawłowi Fryska a także 
pozostałym osobom które pomo-
gły w sprawnym przeprowadzeniu 
tych Mistrzostw wszystkim duże 
dzięki.
Najlepsi reprezentować będą Gmi-
nę Budzyń i Powiat Chodzieski 
na Wielkopolskich Mistrzostwach 
tenisa stołowego 23 marca 2019 r. 
w Koźminie.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 



NASZA GMINA

11INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Spotkanie działaczy oraz władz samorządowych 

Oceniono działalność LZS

GM
IN

A

BUDZYŃ
BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

MIESIĘCZNIK 

8 lutego 2019 roku w restauracji 
Retro odbyło się kolejne podsumo-
wanie współzawodnictwa kół LZS 
w Gminie Budzyń za 2018 rok. W 
podsumowaniu uczestniczyli: wi-
cestarosta chodzieski Julian Her-
maszczuk, wójt Gminy Budzyń 
Marcin Sokołowski, zastępca wój-
ta Gminy Budzyń Piotr Jankow-
ski, sołtysi, aktyw Rady Gminnej 
i kół LZS.
Celem podsumowania jest aktywi-
zacja i podnoszenie poziomu działal-
ności kół poprzez upowszechnianie 
kultury fizycznej wśród mieszkań-
ców wsi oraz zapewnienie czynnego 
wypoczynku i współzawodnictwa 
sportowego.
Po dokonaniu oceny i przeanalizo-
waniu przeprowadzonych imprez 
sportowych oraz pracy kół LZS za 
2018 rok kapituła współzawodnictwa 
przyznała: 
I miejsce kołu LZS Prosna 
II miejsce kołu LZS Sokołowo Bu-
dzyńskie 
III miejsce kołu LZS Dziewoklucz
IV miejsce kołu LZS Wyszynki 
V miejsce kołu LZS Kąkolewice
VI miejsce kołu LZS Bukowiec
VII miejsce kołu LZS Ostrówki
VIII miejsce kołu LZS Podstolice.  
Puchary, dyplomy i nagrody rze-
czowe zwycięskim kołom wręczali: 
wicestarosta chodzieski Julian Her-
maszczuk, wójt Gminy Budzyń Mar-
cin Sokołowski.  Za pracę i wysiłek 
wyróżnionym członkom Gminnego 
Zrzeszenia LZS przyznano odzna-
czenia i honorowe odznaki:
- Brązową honorową odznakę LZS  
-  Natalia Kozłowska  LZS Dziewo-
klucz, Nicola Nowicka LZS Sokoło-
wo, Przemysław Zimny LZS Prosna, 
Hubert Geisler LZS Wyszynki.

- Srebrną honorową odznakę LZS – 
Weronika Łuczak LZS Wyszynki, 
Maciej Kowalczyk LZS Kąkolewi-
ce, Marcin Przybylski LZS Prosna, 
Patryk Świstara LZS Sokołowo, Ma-
teusz Duda  LZS Wyszynki.
- Złotą honorową odznakę LZS – Da-
wid Staniewski LZS Podstolice, Eryk 
Rozpłochowski LZS Sokołowo, 
Przemysław Geisler LZS Wyszynki.
Odznakę „Za Zasługi w Rozwoju 
LZS Województwa Wielkopolskie-
go” - Halina  Moćko  LZS Kąkole-
wice.
Odznaki i odznaczenia wręczali ko-
lejno; wicestarosta chodzieski Julian 
Hermaszczuk, wójt Gminy Budzyń 
Marcin Sokołowski, zastępca wójta 
Gminy Budzyń Piotr Jankowski oraz 
przewodniczący Gminnego Zrzesze-
nia LZS Roman Schlabs. 
Po wyczerpaniu głównych punktów 
tego spotkania rozpoczęto dyskusję, 
głos zabierali przedstawiciele władz 
i aktyw kół LZS.  We wszystkich 
wypowiedziach wysoko oceniano 
działalność Gminnego Zrzeszenia. 
Przewodniczący Gminnego Zrze-
szenia po zakończonej dyskusji 
złożył podziękowanie i gratulacje 
całemu aktywowi za czynny udział 
i zaangażowanie w życiu gminy a w 
szczególności zwycięzcom w współ-
zawodnictwie za co podziękowano 
gromkimi brawami i odśpiewaniem 
100 lat.   
Przewodniczący podziękował roż-
nie władzom gminnym, samorzą-
dom wiejskim i sołtysom za pomoc 
i wspieranie naszej działalności. Na 
zakończenie podziękował wszystkim 
zaproszonym gościom i aktywowi za 
udział w podsumowaniu. 

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 

Rozgrywki w hali sportowej Szkoły Podstawowej

Panie grały w „siatkę”

W sobotę, 23 lutego 2019 roku, 
w hali sportowej Szkoły Podsta-
wowej w Budzyniu rozegrano 
Gminny Turniej Piłki Siatkowej 
w kategorii kobiet. Drużyny 
grały systemem „każdy z każ-
dym” do 25 punktów i dwóch 
wygranych setów, mecze prze-
biegały w przyjacielskiej atmos-
ferze.
Pierwsze miejsce zdobyła druży-
na LZS Sokołowo, drugie miejsce 
zajęła drużyna LZS Wyszynki a 

W niedzielę, 24 lutego 2019 r., w 
halach sportowych w Chodzieży 
i Ratajach rozegrano eliminacje 
do Finału Zimowej Wielkopol-
skiej Spartakiady LZS.
W rozgrywkach halowej piłki 
nożnej mężczyzn zwyciężył  po-
wiat wągrowiecki przed drużyną 
powiatu chodzieskiego reprezen-
towanej przez drużynę z Gminy 
Budzyń. W rozgrywkach piłki 
siatkowej kobiet zwyciężył po-
wiat wągrowiecki przed Piłą. W 
rozgrywkach piłki siatkowej męż-

trzecie przypadło drużynie LZS 
Dziewoklucz. Zwycięskim dru-
żynom pamiątkowe medale wrę-
czali: przewodniczący GZ LZS w 
Budzyniu i aktyw Zrzeszenia, Do-
minika Prech i Marcin Przybylski 
oraz sędzia turnieju Szymon Po-
lcyn. Po zakończeniu Turnieju or-
ganizatorzy stwierdzili że poziom 
gry drużyn jak ich umiejętności z 
turnieju na turniej są coraz lepsze.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 

Eliminacje do finału

Zimowa Spartakiada LZS
czyzn zwyciężył powiat wągro-
wiecki przed powiatem czarnkow-
sko-trzcianeckim, nasza drużyna 
reprezentowana przez LZS Soko-
łowo zajęła czwarte miejsce. Nasz 
rejon w Finale Spartakiady repre-
zentować będą drużyny powiatu 
wągrowieckiego. 
W pozostałych konkurencjach (3 
marca 2019 r. w Golinie k. Koni-
na) nasz powiat będą reprezento-
wać zawodnicy Gminy Budzyń.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu   
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7 lutego 2019 roku odbyły się 
uroczystości związane z 100. 
rocznicą zdobycia wozu pancer-
nego przez Powstańców wielko-
polskich. 
O godz. 7.30 na cmentarzu ewan-
gelickim w Budzyniu z udziałem 
władz samorządowych, przed-
stawicieli Towarzystwa Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego wraz 
z jego prezes Hanną Danielewicz 
oraz prezesa Związku Kombatan-
tów RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych Mariana Wróblewskie-
go odbyło się złożenie kwiatów i 
zapalenie zniczy pod pomnikiem 
poświęconym poległej załodze 
wozu pancernego.

*   *   * 

Następnie o godz. 20.30 z Placu 
Wolności na budzyński Okręglik 
wyruszył marsz pamięci, w któ-
rym udział wzięli kibice Lecha 
oraz mieszkańcy Budzynia. O 

Uroczystości na Okręgliku w 100. rocznicę zdobycia wozu pancernego przez Powstańców Wielkopolskich

Modlitwa za poległych i Marsz Pamięci 

godz. 21 na Okręgliku rozpo-
częła się uroczystość religijno 
- patriotyczna pod przewodnic-
twem o. Eustachego Rakoczego 
z udziałem ks. dziekana Ireneusza 
Szypury, ks. proboszcza Marka 
Piosika, ks. wikariusza Huberta 
Staszaka oraz władz samorządo-
wych w osobach: starosty cho-

dzieskiego Mirosława Juraszka, 
wójta Gminy Budzyń Marcina 
Sokołowskiego, przewodniczące-
go Rady Gminy Budzyń Zenona 
Nowickiego, zastępcy wójta Gmi-
ny Budzyń Piotra Jankowskiego. 
Udział w uroczystości wzięli tak-
że przedstawiciele Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopol-

skiego, przedstawiciele Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych, poczty sztan-
darowe organizacji społecznych z 
terenu gminy Budzyń, mieszkań-
cy Budzynia, a także kibice Le-
cha, którzy zapewnili wspaniałą 
oprawę całej uroczystości.


