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Wesołego Alleluja!
Mieszkańcom Gminy Budzyń 

spokojnych i rodzinnych 
Świąt Wielkanocnych 

życzą 
Przewodniczący Rady Gminy 

Zenon Nowicki 
Wójt Gminy Budzyń 
Marcin Sokołowski

zastępca Wójta Gminy Budzyń
Piotr Jankowski

Odbyło się w czasie rekolekcji wielkopostnych   

Małe Dyktando Pokutne
w SP w Wyszynach 

więcej na stronie 8

więcej na stronie 10

Przedszkole w Wyszynach 

Kiermasz Wielkanocny

ZAPROSZENIE NA

OBCHODY ŚWIĘTA 3 MAJA
godz 10.30

zbiórka pocztów sztandarowych, orkiestry dętej przed 
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Budzyniu i przemarsz ulicami 
do kościoła

godz. 11:00
msza św. w intencji ojczyzny w Kościele św. Andrzeja Boboli, 
po mszy przejście barwnego korowodu pod pomnik przy 
Gminnym Ośrodku Kultury złożenie wieńców i kwiatów.

godz. 16:00
zabawa majówkowa z atrakcjami dla dzieci:
- dmuchane zamki
- festiwal baniek mydlanych
- występy dzieci i młodzieży ze Studia Piosenki GOK
- zabawa taneczna - ok. godziny 18:00
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Po wieloletnich staraniach jest 
szansa na szczęśliwy finał sta-
rań władz gminy oraz miesz-
kańców wsi Podstolice w spra-
wie przebudowy skrzyżowania 
drogi krajowej K11 z drogą po-
wiatową w rejonie Strzeleckiego 
Gaju. 
Skrzyżowanie jest szczególnie 
niebezpieczne. Problem ten od 
szeregu lat był poruszany przez 
mieszkańców sołectwa Podstolice 
na zebraniach wiejskich, ponie-
waż rokrocznie na tym skrzyżo-
waniu dochodziło do wielu kolizji 
i wypadków, w tym śmiertelnych. 
W roku 2008, w wyniku rozmów 
pomiędzy władzami gminy oraz 
GDKiA, gmina wykonała sto-
sowną dokumentację techniczną 
na przebudowę tego skrzyżowa-
nia oraz innego skrzyżowania   
drogi k11 z drogą powiatową w 
rejonie wsi Popielno i Sokołowo 
Budzyńskie. Kilka lat póżniej to 
drugie skrzyżowanie doczeka-
ło się modernizacji, natomiast 

mimo upływu 10 lat skrzyżowa-
nie w rejonie Strzeleckiego Gaju 
nie zostało przebudowane. Po 
kolejnym śmiertelnym wypadku 
wójt gminy skierował do GDKiA 
pismo sformułowane w ostrym 
tonie z żądaniem wywiązanie 
się z zawartego porozumienia w 
sprawie przebudowy tego skrzy-
żowania. W odpowiedzi nadesła-
nej z dyrekcji GDKiA z Poznania 
wynika, że sprawa przebudowy 
skrzyżowanie w rejonie Strze-
leckiego Gaju została w trybie 
pilnym umieszczona na liście za-
dań priorytetowych do realizacji 
w roku bieżącym. Jednocześnie 
realizacja tego zadania uzależnio-
na jest od ostatecznych decyzji 
ministra transportu, jeśli chodzi o 
dysponowanie środków finanso-
wych, tym niemniej jest szansa na 
to, że w roku bieżącym zakończy 
się wieloletni bój gminy i miesz-
kańców wsi Podstolice o przebu-
dowę tego skrzyżowania. 

Wieloletnie starania o przebudowę  

Czy skrzyżowanie drogi K11 
w rejonie Strzeleckiego 
Gaju będzie bezpieczne? 

Spotkanie w Urzędzie Gminy    

Podziękowanie 
dla sołtysów za służbę
15 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Budzyń, odbyło się spotkanie, 
na którym Wójt Gminy Budzyń - Marcin Sokołowski, Zastępca Wójta 
Gminy Budzyń - Piotr Jankowski, Przewodniczący Rady Gminy Bu-
dzyń - Zenon Nowicki oraz Sekretarz Gminy Budzyń - Ewa Kasper-
czak, podziękowali byłym już sołtysom, Marii Jabłońskiej, Joannie 
Czekalskiej oraz Ludwikowi Solochowi za minioną kadencję.

Zebrali się po raz pierwszy w tej kadencji

Nowo wybrani sołtysi
otrzymali listy gratulacyjne 

W dniu 12 kwietnia 2019 r. w sali kolumnowej Urzędu Gminy Bu-
dzyń, odbyło się I w nowej kadencji zebranie sołtysów. Wójt Gminy 
Budzyń - Marcin Sokołowski, Przewodniczący Rady Gminy - Zenon 
Nowicki oraz Zastępca Wójta Gminy Budzyń - Piotr Jankowski, wrę-
czyli wszystkim sołtysom okolicznościowe listy gratulacyjne. Podczas 
zebrania omówione zostały sprawy bieżące oraz zadania jakie czekają 
przed sołtysami w najbliższym czasie.
Na zdjęciu powyżej: wręczenie listu gratulacyjnego Justynie Kozłow-
skiej – sołtys Sołectwa Brzekiniec 

Wykaz sołtysów z terenu
Gminy Budzyń

Kadencja 2019-2024

Lp.  Miejscowość        Imię i nazwisko
1.
2. 
3. 
4.
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13.

Brzekiniec 
Budzyń
Bukowiec 
Dziewoklucz 
Grabówka 
Kąkolewice
Nowe Brzeźno 
Ostrówki 
Podstolice 
Prosna 
Sokołowo Budzyńskie  
Wyszynki 
Wyszyny

Justyna Kozłowska
Przemysław Czekała
Wacław Pasch
Marzena Walczak
Edmund Galon
Halina Moćko
Józef Depta 
Kazimierz Kędzierski
Jan Sempołowicz
Halina Laskowska
Szczepan Antoniewicz
Jan Szejn
Filip Kransopolski
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Prosna    

Nowe oblicze centrum wsi 
W ostatnich dniach zakończył się 
kolejne etap modernizacji cen-
trum wsi. 
Prace, które rozpoczęły się jeszcze 
w ubiegłym roku, polegały na uło-
żeniu chodnika na długości ok. 300 
metrów i położeniu dwóch warstwa 
dywanika bitumicznego oraz bu-
dowie częściowej kanalizacji desz-
czowej. Zmodernizowany odcinek 

prowadzi od głównego skrzyżo-
wania we wsi Prosna w kierunku 
świetlicy wiejskiej. Wartość prac 
to ok. 480 tysięcy, ich wykonawcą 
wyłonionym drodze przetargu w 
roku ubiegłym była firma Bimex, 
sp. z o. o. W chwili obecnej trwa-
ją prace związane z udrażnianiem 
starej kanalizacji deszczowej, która 
odwadnia całą wieś Prosna. 

Rozpoczęły się prace związane 
z budową boiska piłkarskiego 
przy Szkole Podstawowej przy 
ulicy Rogozińskiej. Boisko 
to zajmie teren położony we-
wnątrz istniejącej bieżni tar-
tanowej. 
Wykonawcą zadania jest firma 
Torakol Rajmunda Zalewskie-
go z miejscowości Koszczały. 
Cena oferty to 912 tysięcy 456 
złotych oraz 53 grosze brutto. 
Dodajmy, że na to zadanie gmi-
na pozyskała środki zewnętrzne 
w ubiegłorocznej edycji konkur-
su „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. 
Świetlica w Wyszynkach W 
szybkim tempie rosną mury 
przyszłej świetlicy wiejskiej 
we wsi Wyszynki. Wykonawcą 
zadania jest Zakład Usług Re-
montowo-Budowlanych Leszek 
Janowiak z Radwanek, wartość 
prac to blisko 849 tysięcy, za-
kończenia prac zaplanowano 
na czwarty kwartał tego roku. 
Na powyższe zadanie gmina 
uzyskała dofinansowanie z Unii 
Europejskiej w wysokości 496 
tysięcy złotych.  

Szkoła Podstawowa w Budzyniu   

Powstaje boisko  

Prace związane z realizacją in-
westycji pod nazwą „Przebudo-
wa otwartego, wielofunkcyjnego 
stadionu sportowego w Budzy-
niu – Etap I” trwały w ostatnich 
miesiącach nieprzerwanie.  
Przypomnijmy, że wykonawcą 
zadania jest Zakład Produkcyjno 
- Handlowo - Usługowy Sławomir 
Lisiewicz ze Stróżewa, a jego war-
tość to ponad 4 miliony 800 tysię-
cy złotych. Zadanie realizowane 

jest przy udziale dofinansowania 
jakie gmina uzyskała ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej zadania inwestycyjnego 
w ramach pilotażowego progra-
mu modernizacji infrastruktury 
sportowej – Mały Klub, na które 
zawarto umowę  z Ministerstwem 
Sportu i Turystyki w październi-
ku  2017 roku, a przyznana kwota 
dofinansowania wynosi 1 milion 
400 tysięcy złotych.  

Stadion w Budzyniu    

Trwają prace 

Gminny Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Budzyniu bar-
dzo sprawnie realizuje inwe-
stycje zaplanowane w roku 
bieżącym. 
W pierwszej połowie kwietnia 
podpisana została umowa na 
kolejne zadanie, polegające na 
budowie odcinka sieci wodo-
ciągowej i kanalizacji sanitar-
nej w Budzyniu, biegnącego od 
oczyszczalni ścieków do ulicy 
Wągrowieckiej, wzdłuż nowo 
wytyczonych terenów inwesty-
cyjnych. Wykonawcą prac jest 
firm E-Rent Marcin Drasik z 
Ostroroga. Wartość prac to bli-
sko 190 tysięcy złotych. 

Informujemy także, że zakoń-
czyła się inna inwestycja z tego 
zakresu, w ramach której został 
wybudowany kolejny odcinek 
kanalizacji sanitarnej we wsi 
Dziewoklucz. Wszyscy właści-
ciele posesji, którzy byli objęci 
tą inwestycją, w stu procentach 
przyłączyli się do sieci i już ko-
rzystają z nowo wybudowanej 
kanalizacji. 
W ostatnich dniach zakończono 
także kolejne z zadań z tego za-
kresu, polegającej na budowie 
kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej przy ulicy Mar-
gonińskiej i w rejonie osiedla 
Piaski. 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie gminy   

Nowe inwestycje  
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Wójt Gminy Budzyń ogłosił I publiczny przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej.

Przedmiotem przetargu jest:
1. Działka o numerze ewidencyjnym 1051 o powierzchni 600 m2 po-
łożona w miejscowości Budzyń, przy ul. Lipowej nr 6. Nieruchomość 
stanowi własność Gminy Budzyń i zapisana jest w księdze wieczystej 
nr PO1B/00035071/2. Powyższa nieruchomość wolna jest od obciążeń. 
Nieruchomość zabudowana, położona jest w centrum miejscowości 
Budzyń. Na działce znajdują się budynki, które dotychczas użytkowane 
były jako budynki użyteczności publicznej. Powierzchnia wszystkich 
pomieszczeń w budynku wynosi 399,46 m2 oraz osobno archiwum i 
salki 64,28 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 210.000,00 złotych.  
Wadium – 21.000,00 złotych 
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

Przetarg  odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 10.00 w Urzę-
dzie Gminy Budzyń przy ul. Przemysłowej nr 16A, pokój nr 115 (I 
piętro).    

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej 
wysokości w pieniądzu na konto Gminy Budzyń Nr 26 8945 0002 2600 
0101 2000 0070 Bank Spółdzielczy Chodzież Oddział Budzyń naj-
później do 23 maja 2019 r. z dopiskiem „przetarg na działkę nr 1051 
Budzyń”.
Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem 
sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu 
Gminy Budzyń ul. Przemysłowa 16A (pokój nr 103) lub telefonicznie 
67 2843 201 wew. 103, jak również na stronie internetowej www.bu-
dzyn.pl 

WÓJT GMINY BUDZYŃ
        

       /-/ Marcin Sokołowski

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Wójt Gminy Budzyń ogłosił I publiczny przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej.

Przedmiotem przetargu jest:
1. Działka nr 76 o powierzchni 900 m2 położona w miejscowości Wyszyny. 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Budzyń i zapisana jest w księdze 
wieczystej nr PO1B/00024698/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy V Wy-
dział Ksiąg Wieczystych w Wągrowcu. Powyższa nieruchomość wolna jest 
od obciążeń. 
Nieruchomość położona jest w pobliżu centrum wsi. Posiada możliwość 
przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Kształt 
działki korzystny. 
Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższej 
nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy, w której 
ustalono przedsięwzięcie polegające na budowie budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego oraz budynku garażowo-gospodarczego.

Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 76 wynosi 35.000,00 złotych 
brutto.
Wadium – 3.500,00 złotych 

Przetarg  odbędzie się w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie 
Gminy w Budzyniu przy ul. Przemysłowej nr 16A, pokój nr 115 (I piętro).    
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej wy-
sokości w pieniądzu na konto Gminy Budzyń Nr 26 8945 0002 2600 0101 
2000 0070 Bank Spółdzielczy Chodzież Oddział Budzyń najpóźniej do 
dnia 28 maja 2019 r. z dopiskiem „przetarg na działkę nr 76 Wyszyny”.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży i 
warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Budzyń (ul. 
Przemysłowa 16A) lub telefonicznie 67 2843 201 wew. 103 , jak również na 
stronie internetowej www.budzyn.pl 

WÓJT GMINY BUDZYŃ
        

        /-/ Marcin Sokołowski

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Wójt Gminy Budzyń ogłosił I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej.

Przedmiotem przetargu jest:
1. Działka nr 92 o powierzchni 935 m2 położona w miejscowości Wyszyny. Nieruchomość stanowi własność Gminy Budzyń i zapisana jest w 
księdze wieczystej nr PO1B/00024698/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Wągrowcu. Powyższa nierucho-
mość wolna jest od obciążeń. 
Nieruchomość położona jest w pobliżu centrum wsi. Posiada możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. 
Kształt działki korzystny. 
Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy, w której 
ustalono przedsięwzięcie polegające na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowo-gospodarczego.

Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 92 wynosi 36.000,00 złotych brutto.
Wadium – 3.600,00 złotych 

Przetarg  odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019 r. o godz. 1200 w Urzędzie Gminy w Budzyniu przy ul. Przemysłowej nr 16A, pokój nr 115 (I piętro).    
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości w pieniądzu na konto Gminy Budzyń Nr 26 8945 0002 2600 
0101 2000 0070 Bank Spółdzielczy Chodzież Oddział Budzyń najpóźniej do dnia 30 maja 2019 r. z dopiskiem „przetarg na działkę nr 92 
Wyszyny”.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy 
Budzyń (ul. Przemysłowa 16A) lub telefonicznie 67 2843 201 wew. 103 , jak również na stronie internetowej www.budzyn.pl 

WÓJT GMINY BUDZYŃ

/-/ Marcin Sokołowski 
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Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu   

Koncert z okazji Dnia Kobiet 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Wójt Gminy Budzyń ogłosił I publiczny przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowa-
nej.

Przedmiotem przetargu jest:
1. Działka nr 77 o powierzchni 900 m2 położona w miejscowości Wy-
szyny. Nieruchomość stanowi własność Gminy Budzyń i zapisana jest 
w księdze wieczystej nr PO1B/00024698/3 prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Wągrowcu. Powyższa nie-
ruchomość wolna jest od obciążeń. 
Nieruchomość położona jest w pobliżu centrum wsi. Posiada możli-
wość przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycz-
nej. Kształt działki korzystny. 
Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla powyż-
szej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy, w 
której ustalono przedsięwzięcie polegające na budowie budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowo-gospodarczego.

Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 77 wynosi 35.000,00 
złotych brutto.
Wadium – 3.500,00 złotych 

Przetarg  odbędzie się w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 1200 w Urzę-
dzie Gminy w Budzyniu przy ul. Przemysłowej nr 16A, pokój nr 115 
(I piętro).    
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej 
wysokości w pieniądzu na konto Gminy Budzyń Nr 26 8945 0002 
2600 0101 2000 0070 Bank Spółdzielczy Chodzież Oddział Budzyń 
najpóźniej do dnia 28 maja 2019 r. z dopiskiem „przetarg na działkę 
nr 77 Wyszyny”.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprze-
daży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy 
Budzyń (ul. Przemysłowa 16A) lub telefonicznie 67 2843 201 wew. 
103 , jak również na stronie internetowej www.budzyn.pl 

WÓJT GMINY BUDZYŃ
        

        /-/ Marcin Sokołowski

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Wójt Gminy Budzyń ogłosił I publiczny przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowa-
nej.

Przedmiotem przetargu jest:
1. Działka nr 96 o powierzchni 960 m2 położona w miejscowości Wy-
szyny. Nieruchomość stanowi własność Gminy Budzyń i zapisana jest 
w księdze wieczystej nr PO1B/00024698/3 prowadzonej przez Sąd Re-
jonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Wągrowcu. Powyższa nieru-
chomość wolna jest od obciążeń. 
Nieruchomość położona jest w pobliżu centrum wsi. Posiada możli-
wość przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycz-
nej. Kształt działki korzystny. 
Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla powyż-
szej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy, w 
której ustalono przedsięwzięcie polegające na budowie budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowo-gospodarczego.

Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 96 wynosi 37.000,00 
złotych brutto.
Wadium – 3.700,00 złotych 

Przetarg  odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019 r. o godz. 1000 w Urzę-
dzie Gminy w Budzyniu przy ul. Przemysłowej nr 16A, pokój nr 115 
(I piętro).    
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej 
wysokości w pieniądzu na konto Gminy Budzyń Nr 26 8945 0002 
2600 0101 2000 0070 Bank Spółdzielczy Chodzież Oddział Budzyń 
najpóźniej do dnia 30 maja 2019 r. z dopiskiem „przetarg na działkę 
nr 96 Wyszyny”.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprze-
daży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy 
Budzyń (ul. Przemysłowa 16A) lub telefonicznie 67 2843 201 wew. 
103 , jak również na stronie internetowej www.budzyn.pl 

WÓJT GMINY BUDZYŃ
        

        /-/ Marcin Sokołowski 

7 marca 2019 roku w GOK odbył się Koncert Kasi Popowskiej wraz z 
zespołem Wrzosowiska z okazji Dnia Kobiet. Każda z pań otrzymała po 
lampce szampana.

ZAPROSZENIE NA WYCIECZKĘ
Budzyńskie SowarzyszenieHonorowych Dawców Krwi in-
formuje, że są jeszcze wolne miejsca na wyjazd, który jest 

organizowany na Ukrainę. 
W programie wycieczki jest Lwów, zamek w Olesku, Pocza-
jów, Krzemieniec, Zbaraż, Kamieniec Podolski, rejs statkiem 
po Dniestrze, Chocim, Czerniowców, Jaręmcza, Iwano Fran-
kowsko( Stannisławów), Truskaviec, Drohobycz, cmentarz 

Łyczakowski, Żókwia. 
Wyjazd jest planowany od 12 do 20 lipca. Wszystkich zain-

teresowanych zachęcamy do kontaktu do 23 kwietnia, wpłata 
przy zapisie 700 zł, koszt całkowity przy 45 osobach 1750 zł, 

jeżeli będzie grupa mniejsza (30-44 osoby), koszt wyniesie 
1816 zł.   

Świadczenia zawarte w cenie: - przejazd komfortowym au-
tokarem - 7 noclegów w hotelach 3-gwiazdkowych na trasie 
przejazdu, pokoje dwuosobowe z łazienkami - wyżywienie: 
7 śniadań, 7 obiadokolacji - opieka pilota - opieka lokalnego 
przewodnika na całej trasie objazdu - system tourguide - rejs 
statkiem - ubezpieczenie KL, NNW, BP - opłaty drogowe i 

transportowe - podatek VAT. 
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KALENDARIUM OBCHODÓW 100.ROCZNICY 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI w Gminie Budzyń
11.11.2017 r. – Odsłonięcie zrekonstruowanego przez Stanisława Or-
nocha Bogdana Łaseckiego i Andrzeja Dastycha, niemieckiego wozu   
pancernego EHRHARDT M17, który został zdobyty na Okregliku7 
lutego 1919 roku. 
03.12.2017 r. – Nagrywanie scen zdobycia Ehrhardta M 17  do filmu 
„Zwycięstwo” dla TVP 3 i TVP Historia.
05.01.2018 r. – Święto Patrona Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Wlkp. i odsłonięcie banerów dotyczących historii Powstania Wielko-
polskiego. 
29.05. 2018 r.  – Uroczystość poświęcona wydaniu książki Ewy Kabat 
p.t: „Budzyń i jego powstańcy”, zorganizowana w Domu Kultury.
15.08. 2018 r. – Twórcy pancernika i zrekonstruowany Ehrhardt M17 
biorą udział w Defiladzie Niepodległości z okazji Święta Wojska Pol-
skiego.
01.09. 2018 r. – Uroczystość pamięci o 79 rocznicy wybuchu II wojny 
światowej, rozpoczęła Msza św. w Kościele św. Andrzeja Boboli, na-
stępnie  złożenie kwiatów i zapalenie ogni pamięci na Grobach Boha-
terów walk za ojczyznę. 
08.09.2018 r.  – Narodowe czytanie – „Przedwiośnia” Stefana Żerom-
skiego zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną w Budzyniu.
Od września 2018 roku do marca 2019 roku –w miesięczniku „Gmi-
na Budzyń” ukazywały się artykuły o wydarzeniach z czasów Powsta-
nia Wlkp. na ziemi budzyńskiej.
07.10. 2018 r. godz. 11.00 – w Wyszynach z inicjatywy sołectwa odby-
ła się uroczystość patriotyczna, którą rozpoczęła Msza św., przemarsz  
i odsłonięcie Pamiątkowego Obelisku poświęconego bohaterom walk 
Powstania Wielkopolskiego. 
03.11.2018 r. – Rozpoczęto nagrywanie scen do filmu p.t: „Płomień 
wolności – budzyńska epopeja” w Wielkopolskim Parku Etnograficz-
nym w Dziekanowicach.
06.11. 2018 r. – Happening p.t: „Budzyń wita niepodległą Ojczyznę”, 
zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wlkp. 
Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka i Przedszkole Mały Od-
krywca. Posadzono „Dąb Niepodległości”.
07.11.2018 r. –Rada Gminy przyjęła nazwanie centralnej części ul. 
Rynkowej  „Placem Wolności”.
07.11.2018 r. – Przedstawiciele Społeczeństwa Gminy Budzyń oddali 
cześć pomordowanym w Górach Morzewskich. Uroczystości – Apele 
Pamięci - odbywają się każdego roku.
08.11.2018 r. – Akademia w Szkole Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich przedstawiająca strajk szkolny w 1906 r. oraz Powsta-
nie Wielkopolskie w Budzyniu.
08.11.2018 r. – Akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodle-
głości przygotowana przez Społeczność Przedszkola Samorządowego 
w Wyszynach.
10.11.2018 r. – Marsz „Dla Niepodległej” zorganizowany przez spo-
łeczność budzyńskiej Szkoły Podstawowej.
10.11.2018 r. – Uroczystość gminna - Koncert z okazji odzyskania 
przez Polskę Niepodległości został poprzedzony uhonorowaniem or-
ganizacji i twórców pamięci historycznej Statuetkami „Ambasador Pa-
mięci”, które zostały przygotowane z inicjatywy Towarzystwa Pamięci 
Powstania Wlkp. w Budzyniu.
11.11.2018 r. – Uroczystość gminna w 100. Rocznicę odzyskania przez 
naszą Ojczyznę niepodległości rozpoczęła się od Mszy św. w Kościele 
św. Andrzeja Boboli w intencji Ojczyzny, po której odbył się przemarsz 
pod Pomnik Pamięci Narodowej i złożenie kwiatów.
13.11.2018 r. – Patriotyczna wieczornica zorganizowana przez społecz-
ność klas młodszych budzyńskiej szkoły.
12. 12. 2018 r. – Na Placu wolności umieszczono tablice informacyjne  
zawierające kalendarium dziejów ziemi budzyńskiej.
27.12.2018 r. – Piknik historyczny na Placu Wolności z okazji 100. 
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego zorganizowany przez 
Budzyńską Grupę Rekonstrukcyjną i Wiarę Lecha.

28. 12. 2018 r. – Domu Kultury w Wyszynach zorganizował spotkanie, 
podczas którego odbyła się prelekcja historyczna p.t: „Powstanie Wiel-
kopolskie na ziemi budzyńskiej”. 
04.01.2019 r.  – Podniosła uroczystość nadania sztandaru Szkole Pod-
stawowej im. Powstańców Wlkp. w Budzyniu. 
W Domu kultury odbyła się prezentacja filmu p.t: „Bitwa o Chodzież” 
oraz przedstawiono kulisy powstającego filmu p.t: „Płomień wolności 
– budzyńska epopeja”.
05.01. 2019 r., godz. 8.00 – „Poranek wolności”, uroczystość patrio-
tyczna na cmentarzu, przy grobach Bohaterów walk za Ojczyznę, w 
godzinę wyzwolenia Budzynia podczas Powstania Wielkopolskiego. 
Odsłonięto urny z ziemią pobraną w miejscach pamięci narodowej z 
okresu Powstania Wlkp. oraz  drugiej wojny światowej i tablicę pa-
miątkową ufundowaną przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wlkp. 
w Budzyniu.
05.01. 2019 r. godz.11.00 – Dzień wyzwolenia Budzynia – uroczystość 
gminna- Msza św. w Kościele św. Andrzeja odprawiona przez Prymasa 
Polski Wojciecha Polaka, przemarsz pod Kościół św. Barbary i odsło-
nięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Proboszczowi Ks. Kazimie-
rzowi Stachowiakowi, bohaterowi Powstania Wielkopolskiego. Prymas 
poświęcił również, przy kościele nowe nagrobki powstańców Wielko-
polskich i odwiedził miejsce pamięci na Okręgliku.
07.01.2019 r.  – Uroczysta chwila pamięci przy lipie, w miejscu za-
strzelenia 7 stycznia 1919 roku Michała Rajewicza, pierwszego pole-
głego powstańca w powiecie chodzieskim.
16.01.1919 r. – Udział w programie TVP3 „Wielkopolska Warta Po-
znania” i przedstawienia historycznych wydarzeń na ziemi budzyńskiej 
w okresie Powstania Wielkopolskiego oraz informacji o rekonstrukcji 
niemieckiego pancernika Erhardt M17 i przygotowaniach do odtworze-
nia tych wydarzeń.
02.02.2019 r. – Grupa budzyńskich rekonstruktorów brała udział w 
uroczystości patriotycznej w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w 
Dziekanowicach p.t: „Obrazy z życia Powstańców 1918/1918”.
07.02.2019 r. – W dzień ocalenia Budzynia o godz. 7.15 przedstawi-
ciele społeczności Gminy Budzyń na dawnym niemieckim cmentarzu, 
przy mogile niemieckiej obsługi samochodu pancernego Ehrhardt M17, 
zdobytego 7 lutego 1919 roku na Okręgliku, złożyli kwiaty, odmówili 
modlitwę oraz zapalili znicz pamięci.
07.02.2019 r. o godz. 21.00 – na Okręgliku z inicjatywy Ojca Eustache-
go Rakoczy odbył się Apel Jasnogórski, na którym wręczono wójtowi 
Gminy Marcinowi Sokołowskiemu Sztandar Gminy Budzyń.
Dla upamiętnienia ocalenia Budzynia odbył się marsz niepodległości z 
Placu Wolności na Okręglik, zorganizowany przez Wiarę Lecha, której 
członkowie zapalili 100 ogni. W pamięci pozostanie „Płonący Okrę-
glik”.
10.02.2019 r.  godz. 14.00 – na Okręgliku odbyła się rekonstrukcja zdo-
bycia niemieckiego samochodu pancernego Ehrhardt M17 p.t: „Chwała 
zwycięzcom” oraz uroczystość na Placu wolności połączona z odzna-
czeniem przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego twór-
ców zrekonstruowanego pancernika odznakami honorowymi Wierni 
Tradycji. Twórcom działań historycznych przekazano okolicznościowe 
medale.
14.02. 2019 r. – Udział w programie TVP3 „Lustra historii” i przed-
stawienie wydarzeń historycznych regionu, w tym zdobycia Ehrhardta 
M17  oraz nowych publikacji historycznych z czasów Powstania Wlkp.
24.03.2019 r. – W Budzyniu zostało utworzone Stowarzyszenie Rekon-
strukcji Historycznej Ehrhardt M17, którego głównym celem będzie 
przygotowywanie kolejnych rekonstrukcji historycznych i udział w 
uroczystościach patriotycznych.
28.04 2019 r. – Przedstawiciele Gminy Budzyń w asyście pocztów 
sztandarowych pojadą do Poznania, by odwiedzić groby i oddać cześć 
Bohaterom walk podczas Powstania Wlkp. na ziemi budzyńskiej: Anto-
niemu i Wiktorowi Skotarczak i Leonowi Napieckowi.
Serdeczne podziękowanie dla wszystkich, którzy upamiętniali 100-le-
cie odzyskania przez Polskę i Wielkopolskę NIEPODLEGŁOŚCI. 

Hanna Danielewicz
Towarzystwo Pamięci Powstania Wlkp. w Budzyniu
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Biblioteka Publiczna w Budzyniu  

Spotkanie z Afryką

Już po raz ósmy  

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet  

VIII spotkanie zaprzyjaźnionych Pań z okazji Dnia Kobiet, odbyło się  dnia 09. 03. 2019 w restau-
racji Retro. Uroczystość przebiegła w radosnej atmosferze i była okazją do wspomnień i miłego 
spędzenia czasu.  

Apel 
do krwiodawców 
z Gminy Budzyń

Pragniemy wszystkim krwio-
dawcom przypomnieć o akcji 

krwiodawczej, która odbędzie się 
31 maja 2019 r. w remizie OSP 
Budzyń przy ul. Strażackiej 1 w 
Budzyniu. Akcję zaplanowano w 
godzinach 10.00 – 15.00. W  tym 
dniu Budzyńskie Stowarzyszenie 
Honorowych Dawców Krwi wy-
stawi karton na czekolady, które 

krwiodawcy otrzymują za oddanie 
krwi. Chcemy te czekolady z 

okazji Dnia Dziecka przekazać na 
Dom Dziecka w Szamocinie.  

Jeżeli do tej pory nie oddawałeś/
oddawałaś jeszcze krwi, a chcesz 

pomóc i sprawić że dzieci z Domu 
Dziecka będą uśmiechnięte, zapra-
szamy gorąco do wzięcia udziału 
w akcji. Przed oddaniem krwi nie 
zapomnij zjeść śniadania, zabrać 
dowód osobisty. Przypominamy: 

by zostać krwiodawcą trzeba mieć 
ukończone 18 lat. 

5 marca 2019 r. Biblioteka Publicz-
na w Budzyniu po raz drugi w tym 
roku miała przyjemność gościć 
pana Roberta Gondka - podróżni-
ka, fotografa, miłośnika Afryki. 
W spotkaniu z podróżnikiem udział 
wzięli uczniowie z klas drugich Szko-
ły Podstawowej. Tym razem nasz gość 
opowiadał uczestnikom o afrykańskiej 
przyrodzie. Młoda widownia z zain-
teresowaniem słuchała ciekawostek o 
krainie pełnej dzikich zwierząt.  Po-

dróżnik swoją opowieść o pięknie 
tego ogromnego i tajemniczego kon-
tynentu uzupełnił barwnym pokazem 
multimedialnym. Liczne autorskie 
zdjęcia oraz fragmenty filmów z po-
dróży, afrykańska muzyka i odgłosy 
zwierząt sprawiły, że spotkanie było 
bardzo ciekawe. Na zakończenie 
spotkania każdy uczeń otrzymał wi-
dokówkę ze zdjęciem jednego z afry-
kańskich zwierząt wraz z autografem 
podróżnika.
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Odbyło się w czasie rekolekcji wielkopostnych   

Małe Dyktando Pokutne
w SP w Wyszynach 

19 marca 2018 r.  w czasie 
rekolekcji wielkopostnych 
w Szkole Podstawowej  im. 
Mikołaja Kopernika w Wy-
szynach odbył się czwarty 
powiatowy konkurs ortogra-
ficzny  pod nazwą „Małe Dyk-
tando Pokutne” pod patrona-
tem Rady Języka Polskiego. 
Celem konkursu jest wzboga-
cenie wiedzy uczniów i zapro-
szonych gości z zakresu nie tyl-
ko języka polskiego, ale także 
wiedzy historycznej dotyczącej 
naszej Małej Ojczyzny. W tym 
roku tematem dyktowanego 
tekstu było dworskie życie w 
Wyszynach. Niewielu wie, że 
Wyszyny były siedzibą hrabiow-
skiego rodu Raczyńskich. Cho-
ciaż konkurs adresowany jest  w 
szczególności do uczniów klas 
siódmych i ósmych szkół pod-
stawowych powiatu chodzie-
skiego, każdego roku biorą w 
nim udział także zaproszeni 
goście: przedstawiciele  władz 
powiatu i gminy, instytucji oraz 
dyrektorzy szkół. Gościem ho-
norowym tegorocznego dyktan-
da była dr Agnieszka Łuczak z 
Biblioteki Raczyńskich w Po-
znaniu. Wszystkich uczestników 
powitała dyrektor szkoły Dona-
ta Kędzierska, pomysłodawczy-
ni tematu dyktanda,  a autorką 
tekstu, który brzmiał „Dwor-
skie życie w Wyszynach” była 
nauczycielka języka polskiego, 

Magdalena Olczak. Komisja 
wyodrębniła laureatów: Alek-
sandrę Słowińską  z Budzynia, 
Dawida Bejenkę z Margonina i 
Michała Kidonia z Lipin. Naj-
lepszym spośród zaproszonych 
gości okazał się dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Budzyniu – Da-
riusz Dudziak.  Wszystkim ser-
decznie gratulujemy!Pragnie-
my serdecznie podziękować za 
pomoc w organizacji konkursu 
wójtowi Gminy Budzyń Marci-
nowi Sokołowskiemu, wójtowi 
Gminy Wągrowiec Przemysła-
wowi Majchrzakowi, Nadle-
śnictwu Sarbia i Podanin oraz 
Radzie Rodziców, a także Gra-
żynie Dudziak, Beacie Szlecht 
i Joannie Gryl, które czuwa-
ły nad przebiegiem konkursu. 
Jesteśmy wdzięczni również 
Agnieszce Łuczak z Biblioteki 
Raczyńskich w Poznaniu  za 
przyjęcie zaproszenia i uatrak-
cyjnienie uczestnikom konkur-
su czasu oczekiwania  na wy-
niki i przybliżenie wiadomości 
na temat dokonań rodziny Ra-
czyńskich. „Małe Dyktando 
Pokutne” to już tradycja Szkoły 
Podstawowej w Wyszynach  i 
naszego powiatu. Chcieliby-
śmy, aby także za rok  w czasie 
Wielkiego Postu potyczki orto-
graficzne sprawiły, że uczest-
nicy znów poczują dreszczyk 
emocji.

Magdalena Olczak

Informacja Sanepidu
Ocena jakości wody 

przeznaczonej do spożycia w 2018 r. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży, na 
podstawie badań wody dostarczanej do gospodarstw domowych 
przez działających na terenie Gminy Budzyń producentów, infor-
muje, że jakość wody na obszarze Gminy Budzyń pochodzącej 
ze wszystkich nadzorowanych urządzeń wodociągowych w roku 
2018 była dobra i spełniała wymagania określone dla wody prze-
znaczonej do spożycia przez ludzi. 
We wszystkich wodociągach działajacych na terenie Gminy Bu-
dzyń wykonano wstępny monitoring substancji promieniotwór-
czych obejmujących stężenie radonu, trytu i izotopów promie-
niotwórczych radu Ra-226 i Ra-228 w ujęciach wody. Stężenie 
substancji promieniotwórczych w tych ujęciach nie przekraczało 
wartości parametrycznych. 
W 2018 roku stwierdzono krótkotrwałe pogorszenie jakości wody 
w jednym wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (wodo-
ciągu publicznym w Prośnie) oraz w wodociągu zakładowym w 
Bukowcu. Podjęte przez producentów wody działania naprawcze 
w krótkim czasie pozwoliły, na podstawie kolejnych badań, na 
wydanie przez Sanepid oceny stwierdzającej przydatność wody do 
spożycia. 

Wszystkie wodociągi na terenie Gminy Budzyń ujmują wodę z 
ujęć podziemnych (głębinowych). Jakość wody ujmowanej przez 
te urządzenia jest na tyle dobra, że nie wymaga skomplikowanych 
procesów uzdatniania. Wykorzystywane metody mają na celu usu-
nięcie z wody rozpuszczonych w niej jonów żelaza (II) i manganu, 
wyługowanych z wodonośnych warstw geologicznych. 

Wykaz producentów wody do spożycia przez ludzi na terenie 
Gminy Budzyń:

1/ Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu, 
obejmujący zakresem działania: 
a/ wodociąg publiczny w Budzyniu (zaopatrujący w wodę Bu-
dzyń, Brzekiniec, Kąkolewice, Podstolice, wielkość produkcji 
1192 m sześć, liczba ludności zaopatrywanej w wodę - ok. 4930)
 Ocena jakości wody – dobra

b/ wodociąg publiczny w Prośnie (zaopatrujący w wodę Prosnę, 
Wyszyny, Wyszynki, Nową Wieś Wyszyńską, Bukowiec, Nie-
wiemko, Grabówkę, Ostrówki, Sokołowo Budzyńskie, wielkość 
produkcji 648 m sześć, liczba ludności zaopatrywanej w wodę - ok. 
2275)
 Ocena jakości wody – dobra 

c/ wodociąg publiczny w Dziewokluczu (zaopatrujący w wodę 
Dziewoklucz, Brzekiniec, Nowe Brzeźno, wielkość produkcji 177 
m sześć, liczba ludności zaopatrywanej w wodę - ok. 893). 
Ocena jakości wody – dobra

2/ Wodociąg Zakładowy w Bukowcu firmy „Agro Danmis”, 
obejmujący zakresem działania Bukowiec (wielkość produkcji 
261,8 m sześć, liczba ludności zaopatrywanej w wodę - ok. 330)
 Ocena jakości wody – dobra

3/ Wodociąg lokalny w Podstolicach, Zakład Wylęgarni Drobiu 
w Podstolicach, 
(wielkość produkcji 3,1 m sześć, tylko na potrzeby wylęgarni dro-
biu) 
 Ocena jakości wody – dobra
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W marcu odbyły się przedszkol-
ne eliminacje na Festiwal Śpie-
wających Przedszkolaków w 
Chodzieży. 
Do kolejnego etapu dostali się: 
Eliza Bedyńska, Wiktoria Binert, 
Zofia Jaskulska, Mikołaj Łaciak, 
Aleksandra Walińska. Serdecznie 

W piętek 12.04 dzieci obejrzały 
spektakl teatralny pt. „Królew-
na Śnieżka i siedmiu krasnolud-
ków” w wykonaniu Teatr Krak 
– Art z Krakowa. 
Oprócz ciekawej fabuły baśni, 
która ubogacona była pięknymi 

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu      

Eliminacje do Festiwalu   
dziękujemy jury, w której skła-
dzie znalazły się: Iwona Repczyń-
ska, Krystyna Świniarska oraz 
Elżbieta Sobczak. Gratulujemy 
wszystkim wykonawcom wspa-
niałego występu oraz życzymy 
dalszych sukcesów na scenie. 

strojami i dekoracjami dzieci po-
znały kilka zasad, których warto 
przestrzegać. Nasi milusińscy zo-
stali zaangażowani do wspólnego 
śpiewania i tańca. Przez chwilę 
mogli poczuć się jak prawdziwi 
aktorzy. 

Królewna Śnieżka i siedmiu Krasnoludków      

Teatrzyk w Przedszkolu  

WESOŁYCH ŚWIĄT!
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim 
mieszkańcom Gminy Budzyń najserdeczniejsze życzenia. 
Niech ten czas będzie pełen miłości, wiary oraz radosnych spotkań 
z najbliższymi przy wielkanocnym stole.
Życzymy, by uśmiechy i wiosenny optymizm towarzyszył 
Państwu każdego dnia. 
Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz 
Pracownicy Przedszkola 
Samorządowego im. „Misia Uszatka” 
w Budzyniu 

Rodzinnych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 

przepełnionych nadzieją 
i miłością życzy 
Edmund Galon 

sołtys wsi Grabówka wraz 
z Radą Sołecką  

Z okazji świąt Wielkanocnych mieszkańcom sołectwa Bukowiec 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. 

A w sercach wiara , nadzieja i miłość niech gości. 

Oraz odpoczynku w gronie rodzinnym. 

Życzy sołtys sołectwa Bukowiec  

wraz z Radą Sołecką 

Wacław Pasch	

Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego    

Sukces Mateusza

29 marca w Zespole Szkół w Ra-
tajach odbył się Międzyszkolny 
Konkurs Języka Niemieckiego 
dla uczniów klas 3 gimnazjów 
oraz uczniów klas 8 szkół pod-
stawowych. 
Miło nam poinformować, że II 
miejsce zajął reprezentant Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Ko-
pernika w Wyszynach - Mateusz 
Poznań, przygotowywany do 

konkursu przez panią Magdalenę 
Thom. 
Konkurencja była spora - ponad 40 
uczniów z kilku szkół. W pierw-
szej części uczniowie rozwiązy-
wali test leksykalno - gramatycz-
ny. Do drugiego etapu – ustnego,  
przystąpili uczestnicy z najwyższą 
liczbą punktów. Zwycięzców wy-
łoniono nap odstawie obu konku-
rencji. 
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Rozgrywki „bośka-kop”

Puchar firmy Sollux
7 kwietnia 2019 r. rozegrano ósmy 
turniej gry. Sponsorem pucharu 
dla zwycięzcy była firma  Sollux 
Ł. Ajchsztet. 
Czołowe miejsca zajęli: 
1. Stefan Mulik – 559 pkt.
2. Ryszard Geisler – 532 pkt. 
3. Bogdan Ksycki – 483 pkt. 
Gra odbyła się w miłej atmosferze. 
Po ośmiu rundach na czele turnieju 
znaleźli się: 

1. Henryk Pauszek – 3439 pkt . 
2. Ryszard Geisler – 3433  pkt.  
3. Roman Starosielec – 3408 pkt. 
4. Henryk Zbączyniak – 3313  pkt. 
5. Wojciech Wierzbiński – 3294 pkt.   
6. Anna Geisler – 3279 pkt. 
Następna gra zostanie rozegrana 11 
maja 2019 r. o godz.16.00 w remizie 
OSP w Budzyniu. Zapraszamy chęt-
nych do zabawy. 

Organizatorzy     

Rozgrywki w tenisie stołowym

Mistrzostwa LZS w Koźminie
24 marca 2019 roku drużyna 
złożona z zawodników Gminy 
Budzyń reprezentowała powiat 
chodzieski w Wielkopolskich 
Mistrzostwach LZS w tenisie 
stołowym w Koźminie Wlkp. 
Ogółem startowało 182 tenisi-
stów w 4 kategoriach wieko-
wych młodzik, kadet, junior, 
senior kobiet i mężczyzn.
Najlepiej wypadły zawodniczki: 
Nicola Nowicka z LZS Sokoło-
wo w kategorii junior zajęła 9 
miejsce i 4 punkty oraz Maja No-
galska z LZS Prosna w kategorii 
kadet zajęła 12 miejsce i również 
4 punkty. Dobrze również za-
grali: Karolina Prech, Dominika 
Prech i Kacper Nowicki z LZS 
Sokołowo oraz Mateusz Duda z 
LZS Wyszynki.  Najsilniejszą i 

najliczniejszą grupę, bo aż 48 za-
wodników, mieli koledzy Darek 
Pawłowski i Szymon Krzemiński, 
którzy w swej grupie wiekowej 
„senior” zajęli 18 i 24 miejsce i 
również zarobili cenne punkty 
dla drużyny.  Wszyscy startujący 
zajęli miejsca punktowane i zdo-
byli cenne punkty dla drużyny. 
Ogółem zdobyliśmy 30 punktów 
co dało nam 12 miejsce w tych 
Mistrzostwach.
Podsumowując – nie jest łatwo 
stawiać czoła zawodnikom grają-
cym w klubach lub uprawiających 
tą dyscyplinę na co dzień. Zajęte 
przez nas miejsce - amatorów 
sporu masowego zaliczamy za 
bardzo wysokie.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 

Przedszkole w Wyszynach 

Kiermasz Wielkanocny

Rada Rodziców przy współpracy z pracownikami przedszkola zor-
ganizowali Kiermasz Wielkanocny. 
Podczas kiermaszu rodzice wraz z dziećmi przedstawili Bajeczkę 
Wielkanocną. Dzięki temu przedsięwzięciu zgromadzone zostały do-
datkowe środki finansowe dla naszych podopiecznych z przedszkola. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiejnocy chce złożyć ser-
deczne życzenia dla wszystkich krwiodawców z naszej gminy 
którzy udzielają się w akcjach organizowanych przez Budzyń-
skie stowarzyszenie dawców krwi dla Was kochani w ten czas 
świąteczny życzę dużo spokoju miłości oraz obfitości w dobre 
słowo przy stole wielkanocnym dla tych zrzeszonych oraz nie 

zrzeszonych dla naszych dobroczyńców 
co nas wspierają dla Waszych rodzin 

wszystkiego co najlepsze 
 Prezes Budzyńskiego 

Stowarzyszenia 
Honorowych Dawców Krwi 

Tomasz Nowak   

Spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych  
a także radości i pomyślności dla wszystkich 

mieszkańców Gminy Budzyń 
składa 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Budzyniu Marek Bocheński

wraz z pracownikami
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Gminne Mistrzostwa – rozgrywki w Bukowcu

W warcabach 64-polowych

Wesołego Alleluja!
Pełnych spokoju 

Świąt Wielkanocnych, 
życzy Roman Schalbs  

przewodniczący 
Gminnego Zrzeszenia LZS

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych 
i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,  smacznego 
jajka, mokrego dyngusa, a także odpoczynku w 

rodzinnym gronie. Tego wszystkiego strażakom i 
sympatykom  życzy Zarząd Gminny ZOSP RP 

W niedzielę 31 marca 2019 roku 
w świetlicy wiejskiej w Bukowcu 
odbyły się Gminne Mistrzostwa 
Warcabów 64-polowych. Organi-
zatorami Mistrzostw byli: Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Budzyniu, 
Gminne Zrzeszenie LZS w Bu-
dzyniu i Koło LZS w  Bukowcu.
Do Mistrzostw zgłosiło się 61 za-
wodników, ostatecznie zagrało 49, 
grano w trzech kategoriach wieko-
wych kobiet i mężczyzn, systemem 
szwajcarskim, 9 rund bez ograni-
czeń czasowych.
W poszczególnych kategoriach 
zwycięzcami zostali:
Kobiety
W kat. I  młodzik zwyciężyła Kaja 
Pasch z LZS Bukowiec przed Han-
ną Kozłowską z LZS Dziewoklucz 
i Iwoną Kosińską z GOK Budzyń.
W kat. II junior zwyciężyła Julia 
Srebny z LZS Ostrówki przed Do-
miniką Prech z LZS Sokołowo i An-
geliką Ludowicz z LZS Prosna.
W kat. III senior zwyciężyła Karo-
lina Prech z LZS Sokołowo przed 
Sylwią Ludowicz z LZS Kąkolewi-
ce i Justyną Kozłowską z LZS Dzie-
woklucz.
Mężczyźni 
W kat. I młodzik zwyciężył Mikołaj 
Uszko z GOK Budzyń przed Mar-

kiem Prech z LZS Dziewoklucz i 
Igorem Szurpit z LZS Sokołowo.
W kat. II junior zwyciężył Adam 
Ławniczak z GOK Budzyń przed 
Bartoszem Srebny z LZS Ostrówki 
i Kacprem Nowickim z  LZS Soko-
łowo.
W kat. III zwyciężył Piotr Góra z 
LZS Sokołowo przed Krzysztofem 
Srebny z LZS Ostrówki i Mieczy-
sławem Górą z LZS Sokołowo.
W czasie przerw między runda-
mi wszyscy biorcy udział w Mi-
strzostwach zostali poczęstowani 
smacznymi drożdżówkami, kawą i 
herbatą.
Zwycięzcom medale i nagrody rze-
czowe wręczali: sołtys sołectwa Bu-
kowiec Wacław Pasch i przewodni-
czący Gminnego Zrzeszenia LZS w 
Budzyniu Roman Schlabs.
Za przygotowanie sali i ustawienie 
sprzętu  członkom Koła LZS w Bu-
kowcu oraz osobom które pomogły 
w organizowaniu i przeprowadzeniu 
tych Mistrzostw w imieniu organi-
zatorów serdecznie dziękujemy.
Najlepsi reprezentować będą  naszą 
Gminę w dalszych eliminacjach 
gdzie życzymy im samych zwy-
cięstw.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 

Łekno

Szachy i warcaby
W sobotę 13 kwietnia 2019 roku 
drużyny, szachowa i warcabo-
wa z gminy Budzyń reprezen-
towała powiat chodzieski na 
Wielkopolskim Turnieju Sza-
chowym „O Złotą Wieżę” oraz 
Wielkopolskim Turnieju War-
cabów 64-polowych w Łeknie k. 
Wągrowca.
W Turnieju Szachowym grała dru-
żyna w składzie: Mirosław Ruciń-
ski (LZS Sokołowo), Mateusz War-
guła (LZS Prosna), Karol Nowacki 
(kapitan drużyny, GOK Budzyń),  
Nicola Nowicka (LZS Sokołowo).

Grano 5 rund po 15 minut na za-
wodnika, w ostatecznej klasyfikacji 
zdobyliśmy 6,5 punkty i zajęliśmy 
9 miejsce.W Turnieju Warcabo-
wym grała drużyna w składzie: 
Piotr Góra (kapitan drużyny, LZS 
Sokołowo),  Ryszard Marchel (Wy-
szyny), Mieczysław Góra (LZS 
Sokołowo), Karolina Prech (LZS 
Sokołowo). Grano 7 rund po 10 
minut na zawodnika, w ostatecznej 
klasyfikacji zdobyliśmy 19 punk-
tów i zajęliśmy 7 miejsce.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 
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W Dziennym Domu Pomocy Społecznej

Klub Seniora w Budzyniu
Od dnia 15 października 2018 
r. w Dziennym Domu Pomocy 
Społecznej w Budzyniu rozpoczął 
swoją działalność Klub Seniora 
w ramach programu „Budzyń 
otwarty na osoby niesamodzielne 
i niepełnosprawne”. 
Zajęcia w klubie odbywają się co-
dziennie. W poniedziałki odbywają 
się zajęcia ruchowe na świeżym 
powietrzu – nordic walking i si-
łownia zewnętrzną – usprawnia-
jące i poprawiające ogólne samo-
poczucie. Co wtorek na zajęciach  
plastycznych – prowadzonych 
przez Martę Kulkę „Tytka Pomy-
słów”, uczestnicy rozwijają swo-
ją kreatywność, ukryte zdolności 
plastyczne i sprawność manualną, 
odbyły się zajęcia z zimną porcela-
ną, mydłem, drewnem, nićmi, sting 
art, quilling. Sprawność i zdrowie 
osób starszych jest związana z die-
tą oraz prowadzonym trybem ży-
cia, dlatego też „zajęcia zdrowia” 
prowadzone są przez dietetyczkę 
Kingę Polową przybliżają senio-
rom tematy związane ze zdrowiem 
i zdrowym odżywianiem, seniorzy 
dowiadują się na zajęciach o diecie 
w chorobach tarczycy, wątroby, je-
lit, cukrzycy. Pani Kinga wykonała 
seniorom analizę składu ciała, na 
podstawie której zdobyli informa-
cje, jak prawidłowo się odżywiać, 
żeby poprawić swoje zdrowie. 
Zajęcia ruchowe – gimnastykę 
prowadzi Bartosz Miłosek – pro-
fesjonalny trener, pod jego okiem 
panie wykonują ćwiczenia, które 
są dostosowane do ich wieku i po-
prawiają sprawność ruchową oraz 
kondycję fizyczną (zakwasy po 

pierwszych zajęciach, przypomnia-
ły  ćwiczącym, o istnieniu zapo-
mnianych mięśni). 
Oprócz wyżej wymienionych zajęć 
kierownik Klubu Seniora Magdale-
na Nita prowadzi zajęcia kulinarne, 
pieczenie ciast, które wspólnie przy 
kawie zjadają, prowadzi również 
gry i zabawy ćwiczące sprawność 
intelektualną i poprawiające pa-
mięć. 
Swoja kondycję fizyczną klubowi-
cze poprawiają również na zaba-
wach tanecznych organizowanych 
w DDPS. W lutym odbyła się za-
bawa karnawałowa „w zdrowym 
stylu”, na którą wspólnie przygo-
towano zdrowe sałatki i przeką-
ski. W trakcie zabawy odbyły się 
konkursy związane ze znajomością 
gwary poznańskiej, wspomnieniom 
i śmiechu nie było końca, miło było 
przypomnieć sobie zapomnianą 
gwarę naszych dziadków i pra-
dziadków.

Nasi seniorzy w ramach Wielkopol-
skiego Programu Profilaktycznego 
„Bezpieczne życie seniora” w dniu 
28 lutego zostali zapoznani przez mł. 
asp. Mariusza Świętek oraz st. sierż. 
Ewelinę Chomko policjantów z Bu-
dzyńskiego Rewiru Dzielnicowych 
z różnymi rodzajami i sposobami 
oszustw, na które narażone są szcze-
gólnie osoby starsze, pouczeni zostali 
jak zachować się w takiej sytuacji.
Na spotkaniu poruszono również 
problem przemocy w rodzinie oraz 
z uzależnieniami członków rodziny. 
Dzielnicowi przypomnieli również 

zasady prawidłowego poruszania się 
pieszych poza terenem zabudowa-
nym i zwrócili uwagę na zagrożenia 
na drodze podczas jazdy rowerem 
oraz omówili na czym polega pro-
gram „Dzielnicowi bliżej nas” i 
przybliżyli seniorom jak działa i w 
jaki sposób mogą korzystać z apli-
kacji „Moja Komenda” i „Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.
Na zakończenie spotkania seniorzy 
otrzymali Koperty Życia, Pudełka 
Życia oraz ulotki i broszury dot. bez-
pieczeństwa.
Dzień Kobiet został uczczony w 
Klubie Seniora wieczorkiem poezji z 
Agnieszką Kowalską, autorką tomi-
ku poezji „ Szepty duszy … w pro-
stych słowach ukryty sens …”
Pani Agnieszka zapoznała nas ze 
swoimi  nastrojowymi wierszami, 
podczas spotkania wywiązała się cie-
kawa dyskusja o sensie życia, uczu-
ciach, które nami kierują, ułatwiają 
bądź utrudniają życie, o życiu kobiet 
kiedyś i dzisiaj. 
Zapraszamy do obejrzenia fotorela-
cji z działalności naszego klubu oraz 
zapraszamy osoby starsze do udzia-
łu w zajęciach, które dają możliwość 
spędzenia czasu w miłym towarzy-
stwie, rozwijania nowych znajomo-
ści oraz zainteresowań i zdolności. 


