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7 lutego 1919 roku kompania 
rogozińska na czele z Wikto-
rem Skotarczakiem i dowódcą 
oddziału Leonem Napieckiem 
oraz budzyńskimi powstańca-
mi zdobyła niemiecki samochód 
pancerny. 
10 lutego 2019 roku dla upamięt-
nienia 100. rocznicy walk o wolną 
Wielkopolskę podczas Powstania 
Wielkopolskiego oraz zdobycia 
pancernika na wzgórzu Okręglik, 

odbyła się rekonstrukcja tego bo-
haterskiego czynu i powstańcze-
go sukcesu. Był to niezapomnia-
ny dzień, dzień historycznych 
wspomnień dla mieszkańców 
Budzynia.
9 marca 2019 roku grupę rekon-
struktorów pancernika: Stanisła-
wa Ornocha, Andrzeja Dastycha 
i Bogdana Łaseckiego odwiedzi-
ła ekipa telewizji polskiej TVP 
Historia z programu „Było… nie 

„Było... Nie minęło. Kronika zwiadowców historii” 

Rekonstruktorzy z Budzynia 
w programie TVP Historia 

minęło” i  prowadzącym Ada-
mem Sikorskim. Dziennikarze 
przyjechali specjalnie z Lublina, 
by przekonać się, jaki to wielki i 
pancerny pojazd został w Budzy-

niu odtworzony. Niebawem na-
grany wywiad ukaże się na kanale 
TVP Historia, bowiem przeszłość 
zachowana w pamięci jest siłą 
przyszłych pokoleń.

Wyszyny – językowy pojedynek   

Międzyszkolny Konkurs 
Recytatorski Poezji 

więcej na stronie 7 więcej na stronie 9

Powstało Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej      

„Ehrhardt M17” już działa!



2 INFORMATOR SAMORZĄDOWY

IV sesja Rady Gminy bieżącej kadencji  

Radni wysłuchali sprawozdań i podjęli 13 uchwał
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Na 27 marca 2019 roku zwołano 
czwartą sesję bieżącej kadencji. 
Podczas sesji podjęto 13 uchwał, 
jednak pierwszą część sesji poświę-
cono wysłuchaniu sprawozdań, w 
tym, między innymi,   komendan-
ta Komendy Powiatowej Policji 
oraz Komendanta Gminnego OSP 
(sprawozdania te publikujemy w 
bieżącym wydaniu „Informatora”). 
Swoje sprawozdania złożyli również 
przewodniczący Komisji rewizyj-
nej, Komisji skarg wniosków i pety-
cji, Komisji rozwoju gospodarczego 
i finansów, Komisji zdrowia, oświa-
ty, spraw socjalnych sportu i turysty-
ki, Komisji statutowo samorządo-
wej, prawa i porządku publicznego. 
Złożono również sprawozdanie z 
wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stop-
niach awansu zawodowego w szko-
łach prowadzonych przez Gminę 
Budzyń za rok 2018. Przedstawio-
no także sprawozdanie z realizacji 
zadań z zakresu wspierania rodziny 
i pieczy zastępczej oraz realizacji 
Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny na lata 2018 - 2020. Na 
sesji podjęto uchwałę w sprawie 
przyjęcia planu pracy Komisji rewi-
zyjnej Gminy Budzyń na 2019 rok. 
Podjęto uchwałę w sprawie szcze-
gółowych zasad ponoszenia odpłat-
ności w ośrodkach wsparcia - schro-
nisku dla bezdomnych, schronisku 
dla bezdomnych z usługami opie-
kuńczymi udzielających schronienia 
dla osób bezdomnych z terenu Gmi-
ny Budzyń. 
Następnie radni podjęli uchwałę w 
sprawie przyjęcia Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Budzyń w 2019 

roku. Projekt uchwały został pod-
dany konsultacjom społecznym. W 
terminie przewidzianym do przepro-
wadzenia konsultacji nie wpłynęła 
żadna negatywna opinia. 
W kolejnej uchwale radni podjęli 
decyzję w sprawie obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej. Zmia-
na przepisów ustawy o samorządzie 
gminnym zakłada nowe upraw-
nienia dla obywateli - inicjatywę 
uchwałodawczą. Zgodnie z w/w 
ustawą grupa mieszkańców gminy, 
posiadających czynne prawo wy-
borcze do organu stanowiącego, 
czyli Rady Gminy, będzie mogła 
wystąpić z obywatelską inicjatywą 
uchwałodawczą. W naszej gminie 
grupa mieszkańców będzie musiała 
liczyć co najmniej 200 osób. 
Radni podjęli następnie uchwałę w 
sprawie przystąpienia do opracowa-
nia Strategii Rozwoju Gminy Bu-
dzyń na lata 2019-2028. Rozpoczę-
cie prac nad opracowaniem Strategii 
Rozwoju Gminy podyktowane jest 
dezaktualizacją zapisów Strategii 
Rozwoju Gminy na lata 2006-2018. 
Przyjęcie nowej strategii umożliwi 
pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych na realizację zadań własnych 
Gminy Budzyń. 
W kolejnej uchwale radni uchylili 
uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla 
terenów w rejonie ulic Wągrowiec-
kiej i Olszynkowej w Budzyniu. W 
trakcie prowadzenia analiz rozwiązań 
komunikacyjnych i funkcjonalnych 
obszaru objętego planem pojawiły 
się nowe uwarunkowania oraz moż-
liwości rozwiązań układu komunika-
cyjnego. W związku z powyższym 
zaistniała konieczność dokonania 

korekty z zakresu opracowania miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Dlatego radni podjęli 
nową uchwałę w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia nowego planu 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego w rejonie ulic Wągrowieckiej i 
Olszynkowej w Budzyniu. 
Następni radni podjęli uchwałę w 
sprawie zaopiniowania projektu 
przebiegu drogi krajowej S11 w 
granicach administracyjnych Gminy 
Budzyń. Uchwała pozytywnie opi-
niuje zaproponowane projekty prze-
biegu drogi S11 przedstawione w wa-
riantach I i IA z węzłem drogowym 
na terenie miejscowości Budzyń, 
natomiast negatywnie opiniuje pro-
jekt przebiegu drogi krajowej nr S11 
wariant nr II w zakresie w jakim nie 
przewiduje on budowy „węzła dro-
gowego Budzyń” na terenie Gminy 
Budzyń. W uchwale zawnioskowano 
o budowę „węzła drogowego” na te-
renie Gminy Budzyń w ciągu projek-
towanego korytarza drogi nr S11 w 
wariancie nr II. 
Podjęta została także uchwała w 
sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwały budżetowej Gminy Budzyń 
na 2019. 
Następnie radni podjęli decyzję w 
sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Budzyń na lata 
2019-2024. W uchwale tej zwięk-
szono wartość środków na realizacje 
następujących zadań:
- programu „Budzyń otwarty na oso-
by niesamodzielne i niepełnospraw-
ne”
- rozbudowę Szkoły Podstawowej 
we wsi Wyszyny
- budowę trybun na Stadionie Sporto-
wym w Budzyniu. 

W kolejnej uchwale radni podjęli de-
cyzję w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej gminie Piła w wysokości 
3 400 złotych z przeznaczeniem na 
zakup usług w Ośrodku Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Pile (Izba Wytrzeź-
wień) w zakresie działań profilak-
tycznych dla przebywających tam 
osób nietrzeźwych z terenu naszej 
gminy. 
Następnie radni zadecydowali w 
sprawie zwolnienia samorządowego 
zakładu budżetowego - Gminnego 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Budzyniu z obowiązku wpłaty 
nadwyżki środków obrotowych do 
budżetu Gminy Budzyń. Zgodnie z 
przepisami to od woli Rady Gminy 
zależy, czy wypracowana nadwyżka 
środków obrotowych pozostanie do 
dyspozycji samorządowego  zakła-
du budżetowego. Gminny Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji nadwyż-
kę budżetową zamierza przeznaczyć 
na inwestycje:
przyłącza kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Dziewoklucz
budowa sieci wodociągowej na od-
cinku ulica Wągrowiecka 
budowa kanalizacji sanitarnej z 
przepompownią ścieków wraz z 
projektem dla wyznaczonych dzia-
łek dla miejscowości Brzekiniec 
stworzenie projektu budowlanego 
kanalizacji sanitarnej dla Drążki - 
Brzekiniec. 
Radni podjęli także uchwałę o 
zmianie uchwały w sprawie ustano-
wienia służebności przesyłu na nie-
ruchomości stanowiącej własność 
Gminy Budzyń położonej w obrębie 
Budzyń. Zmiana dotyczy pomył-
kowo podanego numeru działki w 
pierwotnej ustawie. 

Spotkanie sołtysów W świetlicy wiejskiej w Sokołowie 
Budzyńskim zorganizowano spotkanie z sołtysami, którego celem 
było podsumowanie mijającej kadencji. W spotkaniu, które miało 
uroczysty charakter, udział wzięli sołtysi wraz ze współmałżonka-
mi, a gośćmi spotkania byli przewodniczący Rady Gminy Zenon 
Nowicki, wójt Gminy Budzyń Marcin Sokołowski, jego zastępca 
Piotr Jankowski, Sekretarz Gminy Ewa Kasperczak oraz opieku-
nowie poszczególnych sołectw z ramienia Urzędu Gminy. Pod-
sumowywano minioną kadencję, rozmawiano także o planach na 
najbliższy czas.  
Wacław Pash, Kazimierz Kędzierski i Szczepan Antoniewicz otrzy-
mali specjalne odznaczenia za wieloletnie pełnienie służby sołtysa. 

Okiem fotoreportera
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Gmina Budzyń

Kolejne inwestycje drogowe 

Droga ekspresowa połączy południe i północ naszego kraju. Powstanie węzeł komunikacyjny na terenie gminy?   

Konsultacje dotyczące budowy planowanej drogi S11  

Podpisane zostały trzy kolejne 
umowy na zadania związane z 
przebudowa dróg gminnych ma 
terenie gminy Budzyń.
Pierwsza z tych umów dotyczy prze-
budowy drogi gminnej nr 201553P 
w miejscowości Grabówka (drugi 
etap). Zakres przewidzianych prac 
obejmuje wzmocnienie podbudowy 
z kruszywa kamiennego, posze-
rzenie szerokości jezdni, ułożenie 
dwuwarstwowego dywanika bitu-
micznego na odcinku prawie 800 
metrów na drodze dojazdowej do 
miejscowości Grabówka, a także 
wybudowanie rowów odwadnia-
jących i utwardzenie poboczy dro-
gowych. Zaplanowane pracy to 
drugi etap inwestycji rozpoczętej w 
roku 2018. Po jej zakończeniu zna-
cząco poprawi się dojazd do wsi. 
Tym samym zrealizowane zostaną 

wieloletnie postulaty mieszkańców 
sołectwa, którzy zgłaszali koniecz-
ność przebudowy drogi dojazdowej. 
Wykonawcą wyłonionym w ramach 
przetargu nieorganicznego spośród 
9 złożonych ofert jest firma Rafał 
Szymczak P.H.U. z Nakła nad No-
tecią. Cena oferty to 577 tysięcy 932 
złote 10 groszy brutto. 
Duga umowa została zawarta na 
wykonanie zadania pod nazwą 
„Przebudowa drogi gminnej w Pod-
stolicach (nr 201548P)”. Także w 
tym przypadku zakres prac obejmu-
je ułożenie podbudowy z kruszywa 
kamiennego, odwodnienie pasa dro-
gowego i ułożenie nowego dwuwar-
stwowego dywanika bitumicznego 
na długości prawie 1 kilometra. Ta 
inwestycja to kolejny etap zadania, 
które rozpoczęto się w roku 2018. 
Celem jest poprawa warunków 

dojazdu dla mieszkańców których 
posesje oddalone nawet o kilkaset 
metrów od centrum wsi. Jest to tak-
że zadanie, o którego realizację wie-
lokrotnie apelowali członkowie rady 
sołeckiej oraz mieszkańcy sołectwa. 
W tym przypadku do przetargu sta-
nęło 9 wykonawców, spośród nich 
wyłoniono najkorzystniejszą ofertę 
złożoną przez firmę Kowalski Bu-
downictwo sp. z o.o. ze Żnina, za 
wartość 732 tysiące 59 złotych 40 
groszy. 
Zadanie numer 3 obejmuje prze-
budowę drogi gminnej w Prośnie. 
W ramach zaplanowanych robót 
wykonawca wzmocni podbudowę 
drogi, poszerzy pas jezdny, odwod-
ni koronę drogi i ułoży na całym 
przebudowanym odcinku (ok. 1 km) 
nowy dwuwarstwowy dywanik bi-
tumiczny. Wykonawcą wyłonionym 

w drodze przetargu spośród 9 ofert 
została firma Kowalski Budownic-
two sp. Z o. o. ze Żnina za wartość 
642 tysiące 617 złotych 51 groszy. 
I ta inwestycja jest realizacją wie-
loletnich postulatów płynących ze 
sołectwa Prosna. W m przypadku 
w związku z rozproszoną zabudową 
realizacja tego typu postulatów jest 
szczególnie trudna. 
Te trzy zadania wpisują się w wie-
loletnie starania gminy, by syste-
matycznie poprawiać stan dróg 
gminnych dojazdowych na terenie 
sołectw. Na dwa z tych trzech zadań 
gmina stara się o środki zewnętrzne, 
których pozyskanie ułatwi gminie 
sfinansowanie zadań, co z kolei po-
zwoli na wygospodarowanie środ-
ków na kolejne inwestycje. 
Zakończenie tych zadań zaplanowano 
na drugie półrocze bieżącego roku. 

Ważą się losy budowy nowej drogi 
ekspresowej S11. Ta inwestycja, 
planowana od wielu lat, będzie 
ważnym ciągiem komunikacyj-
nym, który niewątpliwie może 
wpłynąć na rozwój naszej gminy. 
Główny inwestor, Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
w Poznaniu, od jakiegoś czasu or-
ganizuje spotkania konsultacyjne w 
poszczególnych gminach, przez któ-
re przebiegać ma planowana droga 
ekspresowa. 
Takie spotkanie zorganizowano 
także w naszej gminie. 20 marca w 
auli Szkoły Podstawowej przy ulicy 
Rogozińskiej w Budzyniu spotkali 
się, z jednej strony, przedstawicie-
le inwestora w osobach dyrektora 
GDDKiA do spraw inwestycyj-
nych, kadry kierowniczej projektu 
oraz projektantów zajmujących się 
tworzeniem dokumentacji technicz-
nej. W spotkaniu tym wziął udział 
także poseł Marcin Porzucek, który 
jest przewodniczącym parlamentar-
nej komisji do spraw przebudowy 
drogi S11. Ponadto w spotkaniu 
uczestniczył także z ramienia władz 
powiatowych wicestarosta Julian 
Hermaszczuk, wójt Gminy Budzyń 

Marcin Sokołowski, radni Rady 
Gminy, przedstawiciele biznesu 
oraz społeczność naszej gminy.
W trakcie spotkania przedstawiciele 
GDKKiA przedstawili 
informacje dotyczące 
różnych koncepcji prze-
biegu drogi ekspresowej 
(wariant I, IA, oraz II), 
z których wariant I oraz 
IA zakłada budowę wę-
zła komunikacyjnego w 
obrębie miejscowości 
Budzyń, a wariant II 
nie przewiduje budowy 
takiego węzła na terenie 
naszej gminy. Obecne 
propozycje zostały wy-
brane spośród sześciu 
różnych koncepcji, które 
analizowano w ostatnim 
czasie. Wszystkich mieszkańców 
Gminy Budzyń, zaintersowanych 
informacjami na temat tego, jak 
obecnie wyglądają propozycje 
GDKKiA, zachęcamy do wejścia 
na stronę www.budzyn.pl, gdzie 
zamieszczone są plany sytuacyjne 
wraz z opisami. 
W czasie dyskusji wskazywano na 
fakt, że z punktu widzenia intere-

sów mieszkańców oraz lokalnego 
biznesu powstanie węzła komuni-
kacyjnego w obrębie jest kluczowe 
dla przyszłości gminy i jej rozwo-

ju. O tym, jak istotne są argumenty 
przemawiające za lokalizacją węzła 
komunikacyjnego mówił w cza-
sie spotkanie wójt Gminy Budzyń 
Marcin Sokołowski, który podkre-
ślał, że dynamiczny rozwój naszej 
gminy wymaga skomunikowania z 
obrębie gminy z drogą ekspresową. 
Przedstawił propozycje lokalizacji 
węzła drogowego także w wariancie  

numer II. W podobnym tonie wypo-
wiadali się inni uczestnicy spotka-
nia, w tym także radni oraz przed-
stawiciele lokalnego biznesu. W 

czasie spotkania ze strony 
GDKKiA padły deklara-
cje, że propozycja przed-
stawiona przez Wójta 
Gminy zostanie uwzględ-
niona w kolejnych pra-
cach projektowych. W 
czasie spotkania jego 
organizatorzy zachęcali 
wszystkich mieszkańców 
do wyrażenia swoich 
opinii w ankietach, który 
mają pomóc w wyborze 
optymalnego wariantu. 
Temat ten jest na tyle 
ważny, że w czasie or-
ganizowanych aktualnie 

zebrań wiejskich prowadzone są 
także konsultacje w tym zakresie. 
Liczymy, że informacje dotyczą-
ce losów drogi ekspresowej będą 
do nas docierały niezwłocznie po 
podjęciu kolejnych decyzji przez 
głównego inwestora. Zostaną one 
opublikowane na stronach budzyń.
pl oraz w jednym z kolejnych wy-
dań „Informatora Gmina Budzyń”. 
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Gmina Budzyń

Trwają zebrania wiejskie
Trwają zebrania wiejskie, w czasie 
których wybierani są nowi sołtysi 
oraz Rady Sołeckie poszczegól-
nych wsi. 
Spotkania z mieszkańcami sołectw 
prowadzone są przez wyznaczonego 
radnego, bierze w nich udział Wójt 
Gminy Budzyń, który informuje 
mieszkańców sołectwa o zrealizo-
wanych inwestycjach oraz o planach 
na przyszłość związanych zarówno z 
całą gminą, jak i sołectwem. Spotka-
nia były także okazją do dyskusji na 
tematy związane ze sprawami nurtu-
jącymi społeczność poszczególnych 
sołectw.

Pierwsze zebranie wiejskie na terenie 
naszej gminy odbyło się 20 marca 
br. w Gminnym Ośrodku Kultury. 
W czasie tego zebrania mieszkańcy 
Budzynia wybierali nowego sołtysa 
oraz Radę Sołecką. Do wyborów 
zgłoszono z sali kilku kandydatów, w 
tym, między innymi, dotychczasową 
sołtys wsi Budzyń Marię Jabłońską, 
która jednak nie zdecydowała się na 
kandydowanie. Przewodniczący raz 
oraz Wójt podziękowali dotychcza-
sowej pani sołtys za aktywną pracę 
na rzecz lokalnej społeczności. Osta-
tecznie na stanowisko sołtysa zgodzi-
ły się kandydować dwie osoby, Piotr 

Siwiak oraz Przemysław Czakała. W 
wyniku tajnego głosowania nowym 
sołtysem wsi Budzyń został Prze-
mysław Czekała. Na nową kadencję 
wybrano także dziewięcioosobową 
Radę Sołecką. 9 osób. Nowo wybra-
nemu sołtysowi oraz Radzie Sołec-

kiej życzono pomyślności w rozpo-
czynającej kadencji.
W kolejnym wydaniu „Informatora” 
opublikujemy informację o wybo-
rach w kolejnych sołectwach.  

Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Margoninie, przedstawiona w czasie sesji Rady Gminy   

Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Budzyń w 2018 roku
Komisariat Policji w Margoninie 
obejmuje zasięgiem działania teren 
3 gmin, tj. Budzyń, MiG Szamocin 
i MiG Margonin. 
W Budzyniu w Zespole Dzielni-
cowych przy ul Dworcowej 28, 
bezpośrednio podlegającemu Ko-
mendantowi Komisariatu Policji w 
Margoninie, pełni służbę:
- 2 detektywów Zespołu Kryminal-
nego, 
- 2 dzielnicowych1 policjant zespołu 
patrolowo-interwencyjnego. 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych 
swoją siedzibę ma w Komisariacie 
Policji w Margoninie. 
Funkcjonariusze służbę pełnią w sys-
temie całodobowym. Bardzo często 
są to patrole łączone z policjantami 
z Margonina i Szamocina. Na terenie 
Gminy Budzyń pełnią również służ-
bę policjanci z KPP w Chodzieży, w 
tym funkcjonariusze Ogniwa Ruchu 
Drogowego, szczególnie na drodze 
krajowej nr 11 oraz na drogach woje-
wódzkich, powiatowych i gminnych. 
Służbę na terenie Gminy Budzyń 
niejednokrotnie pełnią funkcjonariu-
sze Wydziału Kryminalnego KPP w 
Chodzieży. 

Postępowania przygotowawcze
Łączna ilość postępowań przygo-
towawczych w 2018 r. na terenie 
działania Komisariatu Policji w 
Margoninie wyniosła ogółem 304 
postępowań (301 w roku 2017), od-
notowano wzrost ilości przeprowa-

dzonych postępowań o 3 sprawy. 
W samym tylko Zespole Dzielnico-
wych w Budzyniu przeprowadzono 
105 postępowań przygotowawczych 
(158 w roku 2017) - nastąpił spadek o 
53 postępowania (wynika to z unor-
mowania sytuacji związanej z postę-
powaniem dot. niealimentacji). 
Należy tutaj dodać, że przeprowa-
dzono w 2018 roku 88 postępowań 
sprawdzających, natomiast analo-
gicznie w roku 2017 takich czynności 
było 134, kończyły się one odmową 
wszczęcia dochodzenia lub jego wsz-
częciem jako postępowanie przygo-
towawcze - 46 tych spraw obejmo-
wało przestępstwa niealimentacji. 
Nie odnotowano takich przestępstw 
jak zabójstwa, wymuszenia rozbójni-
cze, kradzieże rozbójnicze. W oma-
wianym okresie dokonano 1 kradzie-
ży pojazdu (3 w roku 2017). 
Wykrywalność przestępstw ogółem 
kształtowała się na poziomie 84,13 
% w 2017 roku, natomiast w 2018 
r. na poziomie 88,41 %, zanotowano 
wzrost o 4,3 %. 
Na terenie Gminy Budzyń funkcjo-
nariusze KPP w Chodzieży (w tym 
KP w Margoninie) zatrzymali 18 
nietrzeźwych kierujących (12 w roku 
2017). 
Funkcjonariusze Zespołu Dzielnico-
wych w Budzyniu dokonali także 10 
zatrzymań na tzw. „gorącym uczyn-
ku” sprawców w poszczególnych 
kategoriach:
- kradzieże - 3
- nietrzeźwi kierujący - 3

- przestępstwa z kategorii inne - 4 
- osoby poszukiwane - 8   

Zdarzenia drogowe
Ogółem ww 2018 r. odnotowano na 
terenie Gminy Budzyń:
- 11 wypadków drogowych (9 w 
roku 2017), 
- 2 osoby zginęły (2 w roku 2017), 
- 12 osób doznało obrażeń ciała (13 
w roku 2017), 
- 71 kolizje drogowe (58 w roku 
2017). 

Wykroczenia 

Mieszkańcy terenu Gminy Budzyń 
dopuszczali się również naruszenia 
przepisów prawa, które kwalifiko-
wano jako wykroczenia. Mają one 
również wpływ na stan bezpieczeń-
stwa na terenie Gminy Budzyń. Pro-
wadzone czynności wyjaśniające o 
wykroczenie kończyły się ukaraniem 
mandatem karnym lub skierowaniem 
wniosku o ukaranie do sądu. 
W 2018 r. na terenie Gminy Budzyń 
przeprowadzono 82 czynności wy-
jaśniające w sprawach o wykrocze-
nia, które zakończyły się wniesie-
niem wniosku o ukaranie do sądu. 

Interwencje
Funkcjonariusze KP Margonin Ze-
społu Dzielnicowych w Budzyniu 
interweniowali 216 razy, z czego:
152 interwencje miały miejsce w 

miejscach publicznych, 
64 interwencje domowe, 92 inter-
wencje inne.    Z interwencji domo-
wych i publicznych 10 osób zostało 
przewiezionych do Ośrodka Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Pile, co oznacza 
spadek o 10 osób w analogicznym 
2017 roku. 
Dzielnicowi Zespołu Dzielnicowych 
w Budzyniu w 2018 r. odbyli 116 
spotkań ze społecznością lokalną. 
Nadmienić należy, że na przeprowa-
dzonych 64 interwencji domowych 
założonych zostało 6 tzw. Niebie-
skich Kart dot. przemocy w rodzinie. 
Wielokrotne interwencje domowe 
były przeprowadzane w tych samych 
rodzinach. 
W uzasadnionych przypadkach wsz-
czynane były postępowania przy-
gotowawcze z art. 207 k.k., które 
kończyły się sporządzeniem aktu 
oskarżenia. Sporządzono ogółem 11 
wniosków do GKRPA. 

Mandaty 
Funkcjonariusze KP w Margoninie 
Zespół Dzielnicowych w Budzyniu 
w 2018 roku nałożyli łącznie 42 
MKK. Dokonali sprawdzenia 1160 
kierowców pod kątem stanu trzeź-
wości na terenie Gminy Budzyń.     

W minionym roku nie odnotowano 
potwierdzonych skarg na działania 
i postępowanie policjantów Zespo-
łu Dzielnicowych w Budzyniu.  
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Szkoła Podstawowa w Wyszynach   

„Dzień Matematyki” 

Marzec to miesiąc poświęcony 
„królowej nauk” -  matematy-
ce. W kalendarzu świąt niety-
powych, w tym miesiącu, od-
najdujemy aż dwa takie dni: 12 
marca – Dzień Matematyki oraz 
14 marca – Dzień Liczby Pi. W 
naszej szkole już po raz trzeci 
włączyliśmy się w obchody tego 
święta matematyki. 
12 marca odbył się III etap kon-
kursu „Mistrz tabliczki mnożenia” 
dla uczniów klas III i IV. Rozwią-
zywali oni zadania tekstowe, doty-
czące mnożenia i dzielenia. Tego 
dnia matematyka zagościła rów-
nież na lekcjach języka polskiego. 
Uczniowie klas IV – VIII zmagali 
się z matematycznymi dyktanda-

mi. Natomiast po południu odbyły 
się warsztaty matematyczne pod 
hasłem „Sprytne triki na poskro-
mienie matematyki”.
Chętni uczniowie utrwalali wie-
dzę i umiejętności matematyczne, 
wykonując lapbooki oraz mate-
matyczne mapy myśli, ułatwiające 
porządkowanie i zapamiętywa-
nie informacji. Głównym celem 
tego dnia było rozbudzenie wśród 
uczniów zainteresowania mate-
matyką oraz pokazanie sposobów 
radzenia sobie z zapamiętaniem 
i opanowaniem ogromnej ilości 
materiału, zawierającego własno-
ści, wzory, pojęcia matematyczne. 
Organizatorem Dnia Matematyki 
była Izabela Turostowska.  

Pomoc dla dzieci z Afryki Fundacja Kapucyni i Misje prowa-
dzi akcję charytatywną, która ma na celu pozyskanie środków na projekty 
realizowane w Republice Środkooafrykańskiej i Czadzie. Zebrane środki 
przeznaczane są na dożywianie głodnych dzieci, ich edukację oraz wspar-
cie tamtejszych wspólnot. Uczniowie Szkoły Podstawowej im Mikołaja 
Kopernika wspólnie z Samorządem Uczniowskim kolejny raz przyłączyli 
się do akcji. Zamiast kupić i zjeść kolejnego pączka – wrzucili pieniądze do 
skarbonki i w ten sposób pomogli najbardziej potrzebującym. Na cierpie-
nie innych uwrażliwiała uczniów pedagog Karolina Binkowska.

Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy w 2018 r.   

Informacja Komendanta 
Gminnego ZOSP  

Jednostki OSP wyjeżdżały do po-
żarów jak i innych miejscowych 
zagrożeń (zalania, wiatrołomy, 
wypadki komunikacyjne, otwar-
cia drzwi do mieszkań, udzielania 
pomocy medycznej, zaczadzeń i 
wiele innych).
Ponadto jednostki naszej gminy 
czynnie uczestniczą w obchodach 
świąt narodowych , ćwiczeniach, 
warsztatach, rozpoznaniach obiek-
tów niebezpiecznych lub stwarza-
jących zagrożenie, ewakuacjach 
szkół, przedszkoli. Zabezpieczają 
imprezy masowe, przemarsze, 
procesje. Członkowie OSP reali-
zują także różnego rodzaju pokazy 
dla dzieci ze szkół o przedszkoli. 
W czerwcu odbyły się zawody 
sportowo-pożarnicze na stadionie 
w Podstolicach, podczas których 
drużyny rywalizowały w dwóch 
konkurencjach - sztafecie pożarni-
czej oraz ćwiczeniach bojowych. 
Zawody te odbyły się w sportowej 
i koleżeńskiej atmosferze. Naj-
większą atrakcją był pokaz „siły 
bojowej” drużyny maluchów z 
OSP Podstolice. 
W okresie wakacji odbył się obóz 
szkoleniowo-wypoczynkowy w 
Kamienicy, w którym uczestni-
czyło 64 dzieci z naszej gminy. 

Na terenie Gminy Budzyń 
znajduje się osiem jednostek 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych, w tym dwie jednostki 
włączone do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego, 
tj. OSP Budzyń i OSP Wyszy-
ny. 
Głównym celem powołania i 
utrzymania jednostek OSP jest 

zabezpieczenie terenu gminy, 
powiatu, a w przypadku OSP 
Budzyń także województwa, 
ponieważ jednostka ta włączona 
jest do Wojewódzkiej Kompanii 
Odwodowej. 
W roku 2018 jednostki Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu 
Gminy Budzyń wyjeżdżały do 
zdarzeń łącznie 131 razy. 

Na obozie tym młodzi adepci po-
żarnictwa poznawali specyfikę 
pracy strażaków, zapoznawali się 
ze sprzętem pożarniczym, uczyli 
się pomagać ludziom w przypadku 
zaistnienia sytuacji niebezpiecz-
nych, zagrażających ludzkiemu 
życiu lub mieniu. 
W październiku Komenda Powia-
towa Państwowej Straży Pożarnej 
w Chodzieży dokonała przeglądu 
technicznego naszych jednostek. 
Wszystkie jednostki naszej gmi-
ny przygotowały się w sposób 
zadowalający, a niektóre z nich 
wręcz perfekcyjnie. Oceniane były 
wozy strażackie, ich wyposażenie, 
a także obiekty remiz. Przegląd 
został oceniony bardzo dobrze. 
Stwierdzić należy, że jest to efekt 
dużego zaangażowania wszyst-
kich druhów w przygotowania do 
wizyty przedstawicieli KP PSP w 
Chodzieży. 
Ochotnicze Straże Pożarne wypo-
sażone są w nowoczesne samocho-
dy i sprzęt, a także dobrze wyszko-
lonych strażaków, dzięki którym 
nasze społeczeństwo może czuć 
się bezpiecznie i może być pewne, 
że w trudnych sytuacjach nigdy 
nie pozostanie bez pomocy.          

 Jednostka       Pożary   Miejscowe zagrożenia   Alarmy fałszywe   Ćwiczenia   Razem

Budzyń   

Wyszyny   

Podstolice 

Dziewoklucz 

Prosna 

Sokołowo B. 

Brzekiniec 

Brzeźno Nowe

18 

7 

2 

3 

1 

2 

0 

0

64 

14 

8 

3 

2 

0 

2 

2

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0

11 

5 

9 

1 

1 

0 

0 

2

95 

28 

19 

7 

3 

2 

2 

4

Okiem fotoreportera
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Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 

Tytuł laureata dla Joanny   
Wojewódzki Konkurs Chemiczny 

Karol Nowacki laureatem
Maria Skłodowska-Curie po-
wiedziała, że ,,Trzeba mieć wy-
trwałość i wiarę w siebie. Trze-
ba wierzyć, że człowiek jest do 
czegoś zdolny i osiągnąć to za 
wszelką cenę.” 
Wytrwałość i wiarę w siebie ma 
bez wątpienia uczeń III klasy 
gimnazjum, Karol Nowacki, 
który zmierzył się z trudną, 
ale niezmiernie ciekawą i 
niezbędną w życiu dziedzi-
ną wiedzy, jaką jest chemia.  
Uczestnicząc w kolejnych 
trzech etapach konkursu, wy-
kazał się ogromną wiedzą i 
umiejętnościami w tej dzie-
dzinie. Sięgnął po najwyższe 
laury, zdobywając tytuł lau-
reata Wojewódzkiego Kon-
kursu Chemicznego. Karol 
jest również ubiegłorocznym 
laureatem Wojewódzkiego 
Konkursu Matematycznego, 
a tym roku zdobył tytuł fina-
listy. Serdecznie gratulujemy 

mu wiedzy znacznie wykraczają-
cej poza wymagania gimnazjum, 
pracowitości i pasji, która jest 
niezbędna, by spełniać marzenia i 
osiągnąć sukces. Opiekunem Ka-
rola była Barbara Adamska, na-
uczycielka chemii i matematyki.

„Zdumiewający,  wyjątkowi… 
inni” – to motyw przewodni tego-
rocznego Wojewódzkiego Kon-
kursu Języka Polskiego, w którym 
naszą szkołę reprezentowała Joan-
na Krajewska, uczennica klasy III 
gimnazjum.
Najpierw zmierzyła się z zadania-
mi etapu szkolnego, a następnie 
rejonowego, który okazał się dla 
uczestników bardzo trudny, bowiem 
uczennica naszej szkoły jako jedyna 
zakwalifikowała się do etapu woje-
wódzkiego.
Joasia musiała wykazać się zna-
jomością lektur ze wszystkich 
etapów konkursu, umiejętnością 
analizy i interpretacji wierszy, pro-
zy, filmów, znajomością kontekstu 
biograficznego, filozoficznego czy 
historycznego. W finale konkursu, 
który odbył się 23.02.2019r. w Po-
znaniu, pisała dłuższą wypowiedź 
mającą dowieść umiejętności wy-
rażania myśli w określonej formie, 
oryginalnego i twórczego formuło-
wania sądów.
Dzięki pracowitości, rzetelności, 
a przede wszystkim ciekawości i 

pasji czytelniczej osiągnęła sukces, 
zdobywając tytuł laureata Woje-
wódzkiego Konkursu Języka Pol-
skiego. Joanna przygotowywała się 
pod kierunkiem Jolanty Białachow-
skiej, nauczycielki języka polskiego.
W jednej z lektur konkursowych 
można przeczytać, że „Bogactwo 
wiedzy przewyższa bogactwa ma-
terialne czy tez bogactwo władzy”, 
życzymy więc Joannie bogactwa 
wiedzy, ciekawych i inspirujących 
przygód czytelniczych oraz wielu 
sukcesów.

W dniu 22 marca 2019 r. obcho-
dziliśmy w naszej szkole kolejny z 
serii dni brytyjskich – Dzień Świę-
tego Patryka, pod hasłem „Zielo-
no mi!”. 
Uczniowie klas 4b, 6 i 7 zaprezen-
towali wiersze w języku angielskim 

związane z tradycją tego irlandzkie-
go święta.  Mieliśmy również okazję 
posłuchać legendy o świętym Pa-
tryku, spotkać prawdziwe skrzaty z 
irlandzkich bajek,  leprechauny oraz 
spróbować swoich sił w nauce  tra-
dycyjnego irlandzkiego tańca.

Szkoła Podstawowa w Wyszynach  

Dzień Brytyjski
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Mistrzostwa Rejonu Pilskiego w piłce ręcznej  

Budzyń wicemistrzem! 
Przyszedł czas na zmagania 
młodzieży w starciu o zdobycie 
Mistrzostwa Rejonu Pilskiego w 
Piłce Ręcznej Chłopców. Zawo-
dy odbyły się 20 marca 2019 r. w 
hali sportowej w Wągrowcu. 
Do rywalizacji sportowej stanęli 
Mistrzowie Powiatów ze Szkół 
Podstawowych z Wyrzyska, 
Czarnkowa, Budzynia, Złotowa, 
oraz dwa zespoły z Wągrowca. 
Zarówno poziom zawodów jak i 
umiejętności zawodników były 
na bardzo wysokim poziomie. 
Szkoła z Budzynia pokonała w 
swojej grupie szkołę z Czarnkowa 

i Złotowa i tym samym awanso-
wała do finału mistrzostw, spoty-
kając się ze szkołą z Wągrowca. 
Budzyńska drużyna walczyła z 
całych swoich sił by pokonać go-
spodarzy ale zwycięstwo zdobyli 
przeciwnicy. 
Jednakże zdobycie przez naszą 
szkołę Wicemistrzostwa Rejonu 
Pilskiego zapisało się w naszej 
historii jako największe osiągnię-
cie osiągnięte w tej dyscyplinie i 
tej kategorii. Serdecznie gratulu-
jemy drużynie jak i jej trenerowi 
p. Małgorzacie Polak i życzymy 
dalszych sukcesów sportowych!

W dniu 1 marca 2019 r. w 
naszej szkole odbył się Mię-
dzyszkolny Konkurs Recyta-
torski Poezji w Języku Angiel-
skim i Języku Niemieckim. 
Wybrani uczniowie naszej 
szkoły, a także zaproszeni go-
ście - uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu 
oraz Szkoły Podstawowej nr 1 
w Chodzieży zaprezentowali 
wiersze w języku angielskim i 
niemieckim. 
Po burzliwych naradach komisji 
konkursowej wyłoniono zwy-
cięzców, którzy otrzymali dy-
plomy i nagrody książkowe: ję-
zyk niemiecki: w kategorii klas 
4-5: I miejsce Eliza Cybulska 
SP Budzyń, II miejsce Martyna 
Kabat SP Wyszyny, III miejsce 
Patryk Ratajewski SP Wyszyny; 
w kategorii klas 6-8: I miejsce 
Zuzanna Przybylska SP Wyszy-
ny, II miejsce Katarzyna Bez-
nosik SP Chodzież, III miejsce 
Lena Kucik SP Chodzież;
język angielski: w kategorii 
klas 4-5: I miejsce Marcel Sta-
niewski SP Wyszyny, II miejsce 
Kinga Kaźmierska SP Budzyń, 
III miejsce Julia Jóźwiak SP 
Budzyń; w kategorii klas 6-8: I 
miejsce Zofia Geisler SP Bu-
dzyń, II miejsce Wojciech Ra-
tajczak SP Budzyń, III miejsce 
Eliza Burzyńska SP Wyszyny.
Wszyscy uczestnicy zapre-
zentowali swoje umiejętności 

językowe oraz recytatorskie 
na bardzo wysokim poziomie, 
wprawiając w zachwyt przyby-
łych gości, wśród których obec-
ny był również Wójt Gminy 
Budzyń, Marcin Sokołowski.
Konkurs odbył się z okazji 
Dnia Języków Obcych organi-
zowanego każdego roku w na-
szej Szkole przez nauczycielkę 
języka angielskiego, Joannę 
Polcyn oraz nauczycielkę ję-
zyka niemieckiego, Magdalenę 
Thom.

Wyszyny – językowy pojedynek   

Międzyszkolny Konkurs 
Recytatorski Poezji 
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Przedszkole Samorządowe w Wyszynach    

Baletnica gościem dzieci
W piątek, 15 marca 2019 r.,  od-
wiedziła nas Aleksandra, tancerka 
baletu z Poznania. 
Ubrana w strój baletnicy wzbudza-
ła ogromne zainteresowanie dzieci, 
szczególnie dziewczynek. Z podzi-
wem patrzyliśmy jak tańczy i się 
porusza. Artystka zaprezentowała 

kilka podstawowych kroków ta-
necznych. Dzieci chętnie ją naśla-
dowały oraz pod jej bacznym okiem 
próbowały trudnej sztuki baletowej. 
Ponadto mogły założyć piękne suk-
nie baletowe.
Bardzo dziękujemy pani Aleksan-
drze i życzymy wielu sukcesów.

W naszym przedszkolu Kozioł-
ka Matołka w Wyszynach dzieci 
uczestniczyły w ciekawych spo-
tkaniach z historią. 
Przedszkolaki odwiedziły Mu-
zeum Polskiej Motoryzacji w 
Kąkolewicach, gdzie poznały   hi-
storię swojego regionu. Przewod-
nikiem po Muzeum był pan An-
drzej, ktory przybliżył dzieciom 
pojęcia związane z muzeum: 

eksponat, ekspozycja, wystawa. 
Po wspaniale spędzonym czasie 
czekały na nas pyszne kiełbaski 
z grilla i ciepła herbatka.  Dzię-
kujemy panu Janowi Kubackie-
mu  za miłe przyjęcie i atrakcje.                                                                                                 
Dzieci rozbudzone zainteresowa-
niami historycznymi przyniosły 
do przedszkola eksponaty, dzięki 
którym powstał kącik historycz-
ny.                                                                                                       

W czwartek 21 marca wszyst-
kie Dzieci z naszego przedszkola 
świętowały Pierwszy Dzień Wio-
sny. Aby podkreślić charakter 
tego dnia, przedszkolaki wraz z 
rodzicami przygotowały piękne 
kolorowe palmy.
Najbardziej oczekiwaną częścią 
dnia było wyjście na spacer, pod-
czas którego mogliśmy pożegnać 
zimę i powitać wiosnę. Dzieci wraz 

z rodzicami radośnie maszerowały 
w wiosennym pochodzie, na czele 
którego widniała Marzanna, którą 
następnie pożegnaliśmy według 
tradycji. Na zakończenie czekał na 
nas w przedszkolu wspólny poczę-
stunek.
Jesteśmy pewni, że starania na-
szych wspaniałych przedszkola-
ków sprawią, że wiosna zawita do 
nas na dobre.

W dniu 28 lutego 2019 r., w 
ktorym wypadał tradycyjny 
„tłusty czwartek”, po zjedzeniu 
przepysznych pączków, za któ-
re serdecznie dziękujemy pani 
Natalii - mamie Kacpra wybra-
liśmy się pod Plebanię.

Przedszkole Samorządowe w Wyszynach    

„Od tabliczki do tableta”

Przedszkole Samorządowe w Wyszynach    

Wiosna, wiosna, ach to ty!
Przedszkole Samorządowe w Wyszynach    

„Tłusty czwartek” 
 w „Kinie pod Plebanią”

Dzięki uprzejmości księdza pro-
boszcza Bogdana Spychaja dzieci 
mogły obejrzeć na dużym ekranie 
bajkę pt. „Mały Dinozaur” i zaja-
dać popcorn. 
Dziękujemy za wspaniałą współ-
pracę.
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6 marca obchodziliśmy wyjątko-
wą uroczystość - I urodziny nasze-
go patrona Misia Uszatka. 
Z tej okazji dzieci wraz z paniami 
przygotowały dla niego przyjęcie 
urodzinowe. Panie odegrały in-
scenizację, w której Miś Uszatek 
przybył z swoimi przyjaciółmi, pro-

W przedszkolu przy ulicy Prze-
mysłowej gościł objazdowy Te-
atr Lalkowy „Pinokio”, który 
zaprezentował dzieciom spek-
takl kukiełkowy pt. „Kłamstwa 
Kozy”.
Bajka przedstawia historię Pau-
linki, która poszukując pracy i 

21 marca dzieci z wszystkich 
grup uroczyście powitały nową 
porę roku – Wiosnę. 
Barwnym korowodem wspólnie z 
Marzanną i gaikiem oraz kwiatka-
mi przemaszerowały ulicami Bu-
dzynia. Następnie wszyscy udali-
śmy się do ogrodu przedszkolnego, 

Informacje z Przedszkola Samorządowego w Budzyniu  
przygotowała Monika Stachowiak

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu      

Pierwsze urodziny patrona  
siaczkiem i zajączkiem na przyjęcie 
urodzinowe, na które dostał zapro-
szenie. Dzieci były zachwycone, co 
potwierdziły szczere uśmiechy na 
ich twarzach. Na sam koniec Miś 
Uszatek zdmuchnął świeczki z swo-
jego przepysznego tortu i poczęsto-
wał wszystkich przedszkolaków.

domu trafia na podstępną kozę, 
która wykorzystuje dobre ser-
ce ludzi i zwierząt. Spektakl w 
sposób humorystyczny ukazał 
dzieciom, że kłamstwo ma krót-
kie nogi, a w życiu nie należy 
oszukiwać.

gdzie uśpiliśmy Marzannę. W ten 
sposób pożegnaliśmy Zimę. W 
przedszkolu pojawiła się Pani 
Wiosna – kolorowa i wesoła. 
Przedszkolaki przygotowały spe-
cjalnie dla niej okrzyki i zaśpie-
wały piosenkę. Mamy nadzieję, że 
Zimę zobaczymy dopiero za rok! 

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu      

Teatrzyk „Kłamstwa kozy”  

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu      

Powitanie wiosny 

W niedzielę 24 marca w Budzyniu 
powstało Stowarzyszenie Rekon-
strukcji Historycznej „Ehrhardt 
M17”. 
Podczas zebrania założycielskiego 
podjęto uchwałę o powołaniu Sto-
warzyszenia, uchwalono statut i wy-
brano władze. Zarząd tworzą: Da-
riusz Dudziak - prezes, Sławomir 
Niedbalski - wiceprezes, Małgorzata 
Słowińska - skarbnik, Stanisław Or-
noch - członek zarządu, Radosław 
Sulicki - członek zarządu. Komisję 

rewizyjną tworzą: Bogdan Łasecki - 
przewodniczący oraz Hanna Danie-
lewicz i Piotr Kaczmarek.
Głównym celem SRH Ehrhardt 
M17 będzie zorganizowanie drugiej 
edycji rekonstrukcji zdobycia pan-
cernika, która planowana jest na 9 
lutego 2020 roku.  Oprócz tego Sto-
warzyszenie będzie brać udział w 
innych rekonstrukcjach, uroczysto-
ściach i wydarzeniach o charakterze 
historyczno-patriotycznym, kolek-
cjonować umundurowanie i repliki 

broni. Członkami - założycielami 
Stowarzyszenia zostały 22 osoby z 
Budzynia i okolic, pasjonaci histo-

rii i rekonstrukcji historycznej. SRH 
Ehrhardt M17 zaprasza wszystkich 
chętnych.

Powstało Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej      

„Ehrhardt M17” już działa!
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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  

1919-1920
W Budzyniu tworzone było woj-
sko wielkopolskie, które podąży 
na kolejne wyzwania obrony ma-
cierzy. Dowódcą  drugiego baonu 
4 pułku Strzelców Wielkopolskich 
(58 p. p.)został ppor. Alojzy No-
wak, jego adiutantem został ppor. 
Mindak, sierżantem sztabowym 
został Władysław Hasiński, a póź-
niej Bolesław Skotarczak. W skład 
sztabu wchodzili: podoficer broni 
– Piotr Grzeczka, podoficer ko-
morowy – Musiał, podoficer apro-
wizacji – Kazimierz Rychlewski, 
podoficer łączności – Władysław 
Skarbiński, później Józef Wróblew-
ski, podoficer płatniczy – Kazimierz 
Pietraszak, wywiad – Rubstick (Al-
zatczyk).  Chodzież była w rękach 
niemieckich i jako miasto powia-
towe nie mogło spełniać swojego 
zadania, więc komendę powiatową 
przeniesiono do Budzynia. Komen-
dantem powiatowym został Stani-
sław Lippok, a jego zastępcą Wła-
dysław Hasiński. Niemcy wobec 
wystąpień komunistycznych oraz 
sprzeciwu koalicji, na całym froncie 
wielkopolskim przegrywali i wobec 
bitności i bohaterstwa Polaków, nie 
byli w stanie utrzymać swojego do-
tychczasowego statusu. 16 lutego 
1919 r. w Trewirze podpisano układ 
rozejmowy i działania wojenne mia-
ły zostać przerwane w dniu 27 lute-
go 1919 r. Polacy nie mieli zaufania 
do Niemców, bowiem wielokrotnie 
łamali wszelkie umowy więc na-
leżało patrolować linię demarka-
cyjną. Tak też się działo, Niemcy 
organizowali złowieszcze wyprawy 
pod Stróżewo i inne miejscowości 
w rejonie budzyńskim. Powstańcy 
w odwecie również organizowali 
podejścia do linii demarkacyjnej i 
sygnalizowali, że są nadal czujni 
i prężni w walce o swoją ziemię. 
Powstaniec Leon Stepczyński rela-
cjonował pani Krystynie Kościelnej, 
jak kiedyś będąc na patrolu związał 
10 granatów ręcznych i doprowadził 
do detonacji, Niemcy sądzili zapew-
ne, że są to miny i pod Podanin już 
nie podchodzili przez kilkanaście 
następnych dni. Powstaniec opo-
wiadał jeszcze jak to podczas patroli 
zaznali niemało strachu, kiedy no-
cami w lasach straszyły ich dzikie 

zwierzęta. Polacy często w sytu-
acjach kontaktowych posługiwali 
się również językiem niemieckim, 
co wprowadzało w błąd niemieckie 
patrole. Do działań powstańczych 
bardzo ofiarnie włączyła się ludność 
cywilna, dużą rolę odegrało też pol-
skie ziemiaństwo, które wspomaga-
ło powstańców dając do dyspozycji, 
konie powózki i wozy.
W Budzyniu na rynku 23 maja 
1919 r. zaprzysiężono około 500 
członków Obywatelskiej Rady 
Ludowej. W uroczystości wziął 
udział dowódca 10 Pułku Strzel-
ców Wielkopolskich i kapelan tego 
pułku. Mieszkańcy Budzynia i oko-
lic weszli w skład Straży Ludowej, 
aktywnie i prężnie uczestniczyli 
we wszystkich działaniach VI od-
cinka frontu północnego, pełniąc 
również funkcje policyjne w miej-
scowościach: Stróżewo, Ostrówki, 
Sypniewo, Podstolice. W Budzyniu 
miał swoją siedzibę sztab II bry-
gady, kompania telegrafistów, jed-
na kompania sanitarna (2 lekarzy, 
149 ludzi, 4 wozy ambulansowe i 
apteka) i w jego obrębie (Radwan-
ki, Małe Podstolice, Kąkolewo, 
Prosna, Nowe Budy)stacjonował 
7 Pułk Strzelców Wielkopolskich. 
Ze wspomnień Piotra Grzeczki: 
„(…) Do Budzynia przyjeżdża-
li nasi kochani wodzowie, którzy 
nam tak dzielnie hetmanili, gene-
rałowie: Dowbor Muśnicki i ś. p. 
Grudzielski. Tu w Budzyniu odbył 
się rzadki akt historyczny, który jak 
Budzyń stoi i istnieć będzie, może 
już się nie powtórzy! Na rynku na-
szym przy ołtarzu polowym wojsko 
polskie przysięgało wierność Oj-
czyźnie. (…) Po zakończeniu walk 
na zachodzie nasz baon budzyński 
wraz z pułkiem w dniu 29 Lipca 
1919 roku wyrusza na Wschód, i po 
licznych krwawych bojach zatrzy-
mał się nad rzeką Berezyną. Tam 
to czwartacy zasłynęli ze swej zna-
jomości bojowej i nieugiętej wy-
trwałości bijąc często wielokrotnie 
liczniejsze formacje bolszewickie. 
To też wszędzie gdzie pojawili się 
czwartacy, krasnoarmiejcy drżeli z 
strachu zowiąc nas „biały żelazny 4 
Pułk”. W dniu 6 grudnia 1920 roku 
odznaczony został osobiście przez 
Naczelnika Państwa Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego sztandar pułkowy 

najwyższą nagrodą „krzyżem Virtuti 
Militari”. Jedynie (…) cnotom żoł-
nierskim nasza armia wywalczyła 
Niepodległość swej Ojczyźnie a nasi 
pradziadowie mogą spać spokojnie 
w grobach, bo armia nasza, wraz z 
całym narodem stoi na straży swej 
ciężko wywalczonej Wolności.”

To pokolenie naszych przodków 
swoją krwią pisało dzieje naszej 
Ojczyzny. Od młodości poddani 
byli germanizacji, brali udział w 
strajku szkolnym w 1906 roku, 
wysłani zostali prze Niemców na 
najcięższe odcinki frontów I woj-
ny światowej, wywalczyli wolną 
Wielkopolskę, brali udział w woj-
nie polsko-bolszewickiej, a później 
byli karani przez hitlerowskich 
oprawców. Było to pokolenie od-
znaczające się najwyższym boha-
terstwem i to dzięki nim, my dziś 
żyjemy w wolnym kraju. 

                       *   *   *  
Dziękuję wszystkim za wspólne 
przeżywanie historii naszej rodzimej 
ziemi, w 100. rocznicę odzyskania 
niepodległości.

Hanna Danielewicz

Spotkali się fani gry karcianej „bośka-kop”

Kolejna rozgrywka

Piotr Grzeczka

10 marca 2019 r. rozegrano 
siódmy turniej gry bośka-kop. 
Sponsorem pucharu dla zwy-
cięzcy była firma  „Mario” - 
M.Chroł.
W turnieju czołowe miejsca zajęli 
Józef Kasperczak (521 pkt.), Ze-
non Janiczak (520 pkt.), Andrzej 
Rudnicki (508 pkt.) Gra odbyła 
się w miłej atmosferze. 
Po siedmiu rundach na czele tur-
nieju znajdują się: 

1/ Henryk  Pauszek – 3151 pkt., 
2/ Roman Starosielec – 2986 pkt., 
3/ Henryk Zbączyniak – 2981pkt.,
4/ Anna Geisler – 2939 pkt., 
5/ Ryszard Geisler – 2901 pkt., 
6/ Wojciech Wierzbiński – 2877 
pkt. 
Następna gra zostanie rozegrana 
7 kwietnia 2019 r. w GOK w Bu-
dzyniu. 
Chętnych do zabawy zapraszają 
organizatorzy.           
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Gminny Turniej Szachowy w Sokołowie Budzyńskim

„Złota wieża” rozegrana
XXI Zimowa Wielkopolska Spar-
takiada LZS W niedzielę 3 mar-
ca 2019 roku drużyna Gminy 
Budzyń reprezentowała powiat 
chodzieski na XXI Zimowej Wiel-
kopolskiej Spartakiadzie LZS w 
Golinie k. Konina.
25 lutego rozegrano eliminacje dru-
żynowe gier zespołowych w których 
drużyna w Halowej Piłce Nożnej za-
jęła II miejsce i 20 punktów, drużyna 
piłki siatkowej kobiet zajęła III miej-
sce i 15 punktów natomiast drużyna 
piłki siatkowej mężczyzn zajęła IV 
miejsce i 10 punktów.Ogółem w 
finale w konkurencjach rekreacyj-
nych i grach zespołowych zdoby-
liśmy 121 punktów co dało nam 9 
miejsce. Dodajmy, że zajmujący 8 
miejsce powiat Wolsztyn uzyskał 
122 pkt, a plasujący się na 7 miej-
scu powiat Przemyśl miał na swoim 
koncie 124 punkty. Ponownie zabra-
kło nam tak niewiele…Indywidual-

nie najlepiej wypadł Piotr Pielach z 
LZS Bukowiec w wieloboju rekre-
acyjnym mężczyzn zdobywając 12 
punktów i zajął 3 miejsce. W pozo-
stałych konkurencjach zajęliśmy od 
4 do 11 miejsca:- Rafał Krawczyk z 
LZS Prosna w podnoszeniu odważ-
nika w wadze powyżej 85 kg zdobył 
11 punktów i 4 miejsce;- Natalia 
Kozłowska z LZS Dziewoklucz 
w rzucie lotką do tarcz zdobyła 10 
punktów i 5 miej;.- Klaudia Pielach 
z LZS Bukowiec w wieloboju rekre-
acyjnym kobiet zdobyła 8 punktów 
i 7 miejsce;- Kamil Nogalski z LZS 
Prosna w podnoszeniu odważnika 
w wadze do 85 kg zdobył 8 punk-
tów i 7 miejsce.Obiecujemy sobie i 
myślimy że w następnej Zimowej 
Spartakiadzie wypadniemy trochę 
lepiej co wskazywały na to nastroje 
zawodników w drodze powrotnej.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 

W niedzielę, 10 marca 2019 roku, 
w świetlicy w Sokołowie Budzyń-
skim odbył się Gminny Turniej 
Szachowy „O Złotą Wieżę”.
Współorganizatorami i gospoda-
rzem Turnieju było koło LZS w 
Sokołowie które przygotowało 
szachownice i salę do rozegrania 
Turnieju. Ogółem uczestniczyło 42 
szachistów z kół LZS i sołectw z 
Gminy Budzyń.  W poszczególnych 
kategoriach wiekowych kobiet i 
mężczyzn zwycięzcami zostali:
- kobiety K I - Zuzanna Ciesielska 
przed Hanną Kozłowską obie z LZS 
Dziewoklucz
- kobiety K II – Nicola Nowicka 
przed Dominiką Prech obie z LZS 
Sokołowo
- mężczyźni M I – Marek Prech z 
LZS Dziewoklucz przed Krzyszto-
fem Gapińskim z GOK Budzyń 
- mężczyźni M II – Karol Nowacki 
z GOK Budzyń przed Erykiem Roz-
płochowskim z LZS Sokołowa.
- mężczyźni M III – Mieczysław 

Góra przed Mirosławem Rucińskim 
obu z LZS Sokołowo. 
Drużynowo w klasyfikacji „open”:  
I miejsce zajął LZS Sokołowo,
II miejsce zajął GOK Budzyń, 
III miejsce zajął LZS Dziewoklucz, 
IV miejsce LZS Kąkolewice, 
V miejsce LZS Prosna, 
VI miejsce WDK Wyszyny.
Wyróżnieni zostali i otrzymali 
upominki najmłodsi szachiści tego 
Turnieju a byli nimi: Bartosz Łat-
ka i Maksymilian Ruciński – 2011 
rocznik.
Zwycięzcom medale i skromne 
upominki wręczali: sołtys sołectwa 
Sokołowo Budzyńskie Szczepan 
Antoniewicz i przewodniczący 
Gminnego Zrzeszenia LZS w Bu-
dzyniu Roman Schlabs. Najlepsi 
będą reprezentować gminę i powiat 
na Wielkopolskich Mistrzostwach 
Szachowych  „O Złotą Wieżę” 13 
kwietnia 2019 roku w Łeknie.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 
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PZERiI Oddział Rejonowy w Budzyniu – podsumowanie działalności w 2018 r.  i zaproszenie do wstąpienia

Seniorki świętowały Dzień Kobiet 
28 lutego, w tzw. „tłusty czwar-
tek”, Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Budzyniu rozbrzmiewał 
radosnym gwarem. Członkinie 
Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów z Oddzia-
łu Rejonowego w Budzyniu uro-
czyście obchodziły Dzień Kobiet. 
Dzień sprzyjał świętowaniu, jak 
tradycja każe, panie delektowały 
się pączkami, które upiekła nieza-
wodna p. Kuklińska. 
Uroczystość zaszczycili honoro-
wi goście, wśród nich Marcin So-
kołowski, wójt Gminy Budzyń, a 
także honorowa przewodnicząca 
Oddziału Rejonowego PZERiI Te-
resa Janiszewska, dyrektor Biblio-
teki Publicznej w Budzyniu Maria 
Ganclerz, sołtys wsi Budzyń Maria 
Jabłońska, kierownik Dziennego 
Domu Opieki Społecznej Edyta 
Radwańska, zastępca kierownika 
Dziennego Domu Opieki Społecz-
nej Justyna Markowska oraz prezes 
Klubu Seniora Magdalena Nita. 
Obecny był Jan Margowski, instruk-
tor muzyczny chóru „Złoty Liść”, a 
także Józef Wróblewski, reprezentu-
jący „Informator Gmina Budzyń”. 
Gości oraz zebrane panie przywitała 
przewodnicząca Oddziału Rejono-
wego PZERiI Krystyna Przywar-
czak, z okazji zbliżającego się Dnia 
Kobiet złożyła wszystkim członki-
niom serdeczne życzenia. Następnie 
głos zabrała Marcin Sokołowski, 
wójt Gminy Budzyń, który także 
złożył życzenia członkiniom związ-
ku. Następnie życzenia złożyła Ma-
ria Ganclerz, dyrektor Biblioteki. 
Panie zostały obdarowane przez pa-
nów kwiatami oraz czekoladą. Spe-
cjalnie dla pań, z okazji ich święta, 
członkinie zespołu „Złoty Liść” pod 
kierunkiem Jana Margowskiego 
wystąpiły z krótkim koncertem. 
W trakcie spotkania przewodniczą-
ca złożyła sprawozdanie finansowe 
finansowe oraz z działalności za 
2018 rok. 

*   *   *
Człowiek nigdy nie jest zbyt stary 
by wyznaczyć sobie kolejne cele 
lub zacząć marzyć o czymś nowym. 
Przykładem na to są członkowie 
PZERiI w Budzyniu. W ubiegłym 
2018 roku spędzali czas uczest-
nicząc w różnych spotkaniach, 
uroczystościach, wycieczkach. 

Tradycyjnie w styczniu odbyło 
się spotkanie świąteczno-noworocz-
ne. W kolejnym miesiącu odbyły się 
wybory władz w Oddziale Rejono-
wym, w marcu natomiast zorganizo-
wano zostały obchody Dnia Kobiet. 
Uczestniczyliśmy w majówce, którą 
w zeszłym roku dla całego Rejonu 
z kołami w Dziewokluczu, Prośnie, 
Sokołowie Budzyńskim i w Wyszy-
nach zorganizował Zarząd Koła w 
Dziewokluczu. Następnie odbyła się 
Gminna Paraspartakiada, w której 
udział wzięli seniorzy z całej gminy. 
Zorganizowana została pielgrzymka 
do Lichenia, w lipcu odwiedziliśmy 

Kołobrzeg. W sierpniu wyjechali-
śmy na dwudniową wycieczkę do 
Wrocławia oraz na jeden dzień do 
Inowrocławia. Następnie członko-
wie naszej organizacji spotkali się 
na pikniku z okazji pożegnania lata 
i powitania jesieni. W listopadzie 
uroczyście świętowaliśmy Dzień 
Seniora. 
W minionym roku odbyła się trzy 
posiedzenia zarządu Oddziału Rejo-
nowego, prezydium Zarządu miało 
swoje obrady 12 razy. Dużym za-
strzykiem finansowym dla naszych 
członków jest żywność z Biedronki, 
którą otrzymujemy dzięki umowie 
podpisanej przez Zarząd Główny 
PZERiI w Warszawie z właścicie-
lem tej firmy.
Zespół „Złoty Liść” brał udział w 
wielu przeglądach oraz prezenta-
cjach „Ludzi III wieku” w Pile. 
Jeśli chcesz spełniać swoje marzenie 
i aktywnie spędzać czas, zapisz się 
do Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów. Biuro na-
sze znajduje się w Dziennym Domu 

Pomocy Społecznej, gdzie również 
wydawana jest żywność  w ponie-
działki, piątki oraz soboty od 7.30 
do 8.30. Biuro czynne jest w ponie-
działki w godzinach 7.30 - 10.00, 
środy w godzinach 12.00 - 15.00, 
czwartki w godzinach 10.00 - 12.0, 
piątki w godzinach 7.30 - 10.00, so-
boty  w godzinach 7.30 - 9.00. Za-
pisy do Związku przyjmowane są w 

dni pracy Biura przy ulicy Lipowej 
1. Roczna składka to 30 zł (2,50 na 
miesiąc), wpisowe 3 zł, legitymacja 
5 zł. Należy posiadać dowód oso-
bisty, jedno zdjęcie legitymacyjne, 
legitymację emeryta lub rencisty. 
Wydajemy zaświadczenia ulgowe 
na przejazdy koleją PKP. Orga-
nizujemy wycieczki, wczasy wy-
poczynkowe oraz rehabilitacyjne, 
wychodzimy do kina, na koncerty. 
Służymy także pomocą finansową i 
rzeczową. 
Zapraszamy serdecznie! A jeśli 
Twoją pasją jest śpiew zapisz się 
również do naszego zespołu „Zło-
ty Liść”. Próby odbywają się co 
czwartek od 16.30 do 18.00. Przez 
wspólne śpiewanie możemy czer-
pać radość, uświetniamy lokalne 
uroczystości, przy okazji różnych 
przeglądów i konkursów spotykamy 
się z innymi zespołami wokalnymi. 
Zapraszamy! Pamiętajmy: nie ma 
rzeczy niemożliwych, są tylko takie, 
z których za szybko rezygnujemy. 

Krystyna Przywarczak     


