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Szkoła Podstawowa w Budzyniu     

Inauguracja roku szkolnego
Dożynki Powiatowo-Gminne w Podstolicach

Święto plonów i zabawa  

Biblioteka Publiczna w Budzyniu   

Narodowe Czytanie 2019  

2 września br. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 
w Budzyniu zabrzmiał pierwszy dzwonek w roku szkolnym 2019/2020.  
Po mszy świętej wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami zebrali się 
na szkolnej uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.  

więcej na stronie 9

Na zdjęciu: w Na-
rodowym Czytaniu 
uczestniczyli m.in. 
Monika Szukała-
-Piasecka oraz Piotr 
Zube, więcej na str. 7

W niedzielę 1 września odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne w Podstoli-
cach w gminie Budzyń. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą dziękczyn-
ną z udziałem władz samorządowych, zaproszonych gości, wśród których 
byli, miedzy innymi, posłowie z naszego regionu Zbigniew Ajchler i Błażej 
Parda, oraz delegacji wieńcowych z całego powiatu chodzieskiego. Mszę  
celebrował dziekan dekanatu ks. Ireneusz Szypura. Jej wyjątkowy charakter 
podkreślał udział Budzyńskiej Orkiestry Dętej.                   więcej na str. 12

Pierwsze miejsce w konkursie dożynkowym 
przyznano sołectwu Wyszynki Niewiemko

Obrzęd dożynkowy poprowadził 
zespół folklorystyczny Tolija
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Radni spotkali się po raz ósmy w bieżącej kadencji  

Pracowita sesja    
Szkoła Podstawowa w Wyszynach  

Rozpoczął się remont 
Ósma sesja Rady Gminy Budzyń 
została zwołana na dzień 25 wrze-
śnia. W czasie obrad radni podjęli 
16 uchwał. 
W pierwszej z nich radni podjęli 
uchwałę w sprawie przyjęcia pro-
jektów herbu, flagi oraz pieczęci 
gminy Budzyń. W związku z nega-
tywna opinią komisji heraldycznej 
dotyczącą herbu, flagi i pieczęci 
gminy Budzyń, przedstawioną w 
uchwale z dnia 7 listopada 2017, 
dostosowano projekt herbu, flagi 
i pieczęci do wymogów przedsta-
wionych przez komisję heraldycz-
ną. Zgodnie z wytycznymi usta-
wowymi przyjęty projekt podlega 
zaopiniowaniu przez komisję he-
raldyczną przy MSWiA.
Następnie radni podjeli decyzję 
w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości niezabu-
dowanej, stanowiącej własność 
gminy Budzyń. Podjęcie uchwały 
jest zasadne, ponieważ nastąpiło 
zainteresowanie niezabudowaną 
działką, położoną w miejscowości 
Bukowiec, stanowiącą własność 
gminy Budzyń. 
W kolejnej uchwale radni wyrazili 
zgodę na sprzedaż nieruchomości 
zabudowanej stanowiącej własność 
gminy Budzyń, położonej w miej-
scowości Prosna.   
Radni wyrazili także zgodę na bez-
przetargową sprzedaż nieruchomo-
ści położonych w obrębie Budzyń, 
stanowiącej własność gminy Bu-
dzyń. 
W kolejne uchwale radni radni 
wyrazili zgodę na sprzedaż nieru-
chomości użytkownikowi wieczy-
stemu; uchwała dotyczy nierucho-
mości położonej w miejscowości 
Budzyń. 
Radni, w kolejnej uchwale, wyrazili 
także zgodę na sprzedaż nierucho-
mości użytkownikowi wieczyste-
mu; uchwała dotyczący nierucho-
mości gruntowych położonych w 
miejscowości  Wyszyny. 
Następnie radni podjeli także 
uchwałę o zmianie uchwały numer 
XXI/186/2009 Rady Gminny z dnia 
4 marca 2009 w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość 
oraz szczegółowe warunki przy-
znawania nauczycielom dodatków: 
za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy 
oraz określenia warunków wypłaty 

innych składników wynagrodzenia. 
Zmiana tej uchwały jest podykto-
wana koniecznością dostosowania 
poprzednich regulacji do obowiązu-
jącego stanu faktycznego w związ-
ku ze zmianami ustawy - Karta Na-
uczyciela. W regulaminie ustalono 
nową stawkę dodatku funkcyjnego 
wychowawcy klasy oraz nauczy-
ciela opiekującego się oddziałem 
przedszkolnym. 
W kolejnej uchwale radni podjęli 
decyzję w sprawie ustalenia wy-
sokości opłaty za wpis do rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych. 
Zgodnie z ustawą o opiece nad 
dziećmi do lat 3 wójt gminy właści-
wy dla miejsca prowadzenia żłobka 
lub klubu dziecięcego prowadzi 
rejestr żłobków i klubów dziecię-
cych, do Rady Gminy natomiast 
należy ustalenie wysokości opłaty 
za wpis do tegoż rejestru. W związ-
ku z powyższym ustalono wyso-
kość opłaty za wpis do żłobków i 
klubów dziecięcych w wysokości 
50 zł. 
Podjęto uchwałę w sprawie wpro-
wadzenia wniosku o wypłatę dodat-
ku energetycznego. Uchwała okre-
śla także wzór wniosku o wypłatę 
dodatku energetycznego. 
Radni zajęli się także skargą na 
wójta gminy Budzyń jako organu 
wykonawczego w zakresie zawie-
rania umów na prowadzenie audytu 
wewnętrznego bez ogłoszeń na stro-
nie BIP Rada Gminy Budzyń uznała 
skargę za bezzasadną i podjęła w tej 
sprawie stosowną uchwałę. 
W kolejnej uchwale radni podję-
li decyzję o wyborze ławnika do 
Sądu Rejonowego w Wągrowcu na 
kadencję w latach 2020 - 2023. W 
wyniku głosowania tajnego na funk-
cję tę została wybrana Anna Ewa 
Cybulska, zamieszkała w Budzyniu. 
Następnie radni podjęli uchwałę o 
zmianie uchwały budżetowej gminy 
Budzyń na 2019 rok oraz uchwałę o 
zmianie uchwały w sprawie uchwa-
lenia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej gminy Budzyń na lata 2019 
- 2024. 
W ostatniej uchwale radni podjęli 
decyzję o przeznaczeniu umorzonej 
części pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu na 
inwestycyjne przedsięwzięcia pro-
ekologiczne.  

Gmina rozpoczęła prace zwią-
zane z rozbudową Szkoły Pod-
stawowej w Wyszynach. De-
cyzję o tej inwestycji podjęto 
w celu rozwiązanie problemu 
braku izb lekcyjnych, który 
powstał w związku z decyzją 
rządu o likwidacji gimnazjum i 
powrotem do systemu szkolne-
go opartego na ośmioklasowej 
szkole podstawowej. 
W czerwcu odbył się przetarg na 
wykonanie planowanej rozbudo-
wy i modernizacji tej placówki. 
Do przetargu wpłynęło 6 ofert, 
spośród których wybrano ofertę 
firmy ZPHU Lisiewicz ze Stróże-
wa. Wartość przetargowa zadania 
opiewa na kwotę 2 miliony 734 
tysiące brutto. Warto zaznaczyć, 
że w złożonych ofertach była 

duża rozbieżność, najdroższe z 
nich opiewały na kwotę ok. 4 mi-
liony złotych. 
Prace rozpoczęły się w okresie 
wakacyjnym, jednak inwesty-
cja prowadzona będzie także 
w trakcie roku szkolnego, co z 
pewnością wiązać się będzie z 
wieloma utrudnieniami. W tym 
czasie część pomieszczeń będzie 
wyłączona z eksploatacji, zajęty 
będzie także cześciowo korytarz 
szkolny. Planowany termin za-
kończenia zadania to czerwiec 
przyszłego roku. 
Całość środków niezbędnych na 
rozbudowę szkoły pochodzi ze 
środków budżetu gminy i w tej 
chwili nie ma żadnej pomocy 
ze strony władz centralnych we 
wdrożeniu reformy oświaty. 

Grabówka

Przebudowa drogi gminnej

W ramach tego zadania wykona-
no przebudowę drogi o długości 
751 mb. Zakres prac obejmował 
wzmocnienie podbudowy, posze-
rzenie pasa jezdni, ułożenie dwóch 
warstw bitumicznych, wykonanie 
zjazdów, utwardzenie pobocza 
drogowego, odwodnienie pasa 
drogowegow postaci rowów przy-
drożnych, oznakowanie pionowe, 
elementy bezpieczeństwa ruchu.
Zadanie zostało zrealizowane przy 
udziale środków finansowych z pro-
gramu Funduszu Dróg Samorządo-
wych (edycja na 2019 r) i umowie 
dofinansowania podpisanej w lipcu 

br. z Wojewodą Wielkopolski. In-
westycja dofinansowana została w 
wysokości 50 proc. kosztów kwa-
lifikowalnych ze środków budżetu 
państwa w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych w wysokości 
288 tysięcy 516 złotych. Wykonaw-
cą tej inwestycji był firma P.H.U. 
Rafał Szymczak z Nakła nad Note-
cią. Wartość wykonanych prac dro-
gowych to kwota 577 tysięcy 32 zło-
te 10 groszy. Zadanie zrealizowano 
pomiędzy marcem a sierpniem 2019 
r. Jest to zadanie inwestycyjne koń-
czące budowę II etapu drogi gmin-
nej dojazdowej do wsi Grabówka. 
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Wyszynki

Budowa świetlicy wiejskiej

Sukcesem zakończyły się stara-
nia o kolejne środki na moder-
nizacje dróg na terenie gminy. 
W wyniku konkursu, który roz-
strzygnął Wojewoda Wielkopol-
ski w ramach wiosennej edycji 
na rok 2019 Funduszu Dróg Sa-
morządowych, gmina uzyskała 
dofinansowanie w wysokości 50 
procent na kolejną przebudowę 
drogi gminnej, tym razem we wsi 
Nowe Brzeźno. 
Planowana wartość zadania to 
kwota ok. 1 miliona 400 tysięcy 

Wkrótce w  Nowym Brzeźnie

Modernizacja drogi  
złotych, a zakres prac obejmuje 
modernizację drogi na odcinku ok. 
1 kilometra. Gminna niebawem 
ogłosi stosowny przetarg, a prace 
powinny rozpocząć się pod koniec 
pierwszego półrocza 2020. 
Warto zaznaczyć, że drugi wniosek 
gminy na kolejne zadanie znalazł 
się na liście rezerwowej, ponieważ 
zabrakło środków finansowanych 
przyznanych dla województwa 
wielkopolskiego w ramach limitu 
Funduszu Dróg Samorządowych. 

Sukcesem zakończyły się stara-
nia strażaków z OSP Dziewo-
klucz oraz władz naszej gminy 
o nowy pojazd dla tej jednostki. 
W ostatnim czasie podpisa-
no stosowną umowę pomiędzy 
jednostką OSP Dziewoklucz, 
gminą Budzyń oraz Zarządem 
Wojewódzkim OSP w Poznaniu 
w sprawie sfinansowania zaku-
pu nowego pojazdu. Planowany 
koszt zakupu samochodu to kwo-
ta 506 tysięcy złotych, Zarząd 

Wojewódzki dofinansuje zakup 
kwotą 314 tysięcy złotych (środki 
te pochodzą z budżetu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego), natomiast 
zgodnie z umową pozostałą część 
środków dołoży samorząd gminy 
Budzyń. 
Nowy samochód trafi do jednost-
ki OSP w Dziewokluczu jesz-
cze w czwartym kwartale tego 
roku, co zdecydowanie poprawi 
stan bezpieczeństwa w sołectwie 
Dziewoklucz oraz naszej gminy. 

Jednym z ukończonych zadań 
na terenie gminy Budzyń była 
budowa świetlicy wiejskiej 
wraz z zagospodarowaniem 
najbliższego otoczenia we wsi 
Wyszynki. 
Wykonawcą tego zadania był 
Zakład Usług Remontowo-Bu-
dowlanych Leszek Janowiak z 
Radwanek. Wartość wykonanych 
prac to kwota 848 tysięcy 806 zło-
tych 59 groszy.  
Gmina na realizację powyższego 
zadania uzyskała pomoc pocho-

dzącą ze środków funduszu Unii 
Europejskiej na operację typu 
„Inwestycje w obiekty pełniące 
funkcje kulturalne” w ramach 
działania „Podstawowe usługi i 
odnowa wsi na obszarach wiej-
skich” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020. Umowa o przyzna-
nie pomocy została podpisana w 
październiku 2018 roku z Samo-
rządem Województwa Wielkopol-
skiego, a udzielona kwota pomo-
cy wyniosła 496 tysięcy złotych. 

OSP Dziewoklucz

Wkrótce nowy pojazd 
24 sierpnia 2019 roku nastąpiło 
symboliczne przecięcie wstęgi i 
poświęcenie przez ks. Bogdana 
Spychaja zrealizowanego zada-
nia p.n.:„Budowa placu zabaw 
w miejscowości Prosna”. 
Zadanie to zostało zrealizowane 
przez Stowarzyszenie Ochotnicza 
Straż Pożarna w Prośnie, repre-
zentowane przez Alfreda Polcyna 
- Prezesa OSP Prosna, w ramach 
udzielonego dofinansowania i 
umowy grantowej zawartej z 
Lokalną Grupą Działania - Sto-
warzyszeniem „Dolina Noteci” z 
siedzibą w Chodzieży, w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowane-
go przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Prośnie

Dzieci się cieszą!

Wykonawcą zadania była Grupa 
Hydro Sp. z o. o., Sp. k. z Mosi-
ny, która zrealizowała w okresie 
czerwca i lipca ten plac za kwo-
tę ponad 32 tysiące złotych. Plac 
został wyposażony w następujące 
urządzenia: zestaw zabawowy 
składający się między innymi ze 
ślizgu, wieży, pomostu z belką 
ruchomą, przejścia tubowego, 
wejście strażackiego ,rury stra-
żackiej, ścianki wspinaczkowej, 
karuzelę klasyczną - o średnicy 
ok. 150 cm, huśtawkę wahadłową 
„orle gniazdo” sześciokąt gimna-
styczny – wielofunkcyjne urzą-
dzenie gimnastyczne.
Poprzez realizację tej inwestycji 
dzieci, młodzież, jak również i 
dorośli mieszkańcy mogą mile i 
aktywnie spędzić czas na świe-
żym powietrzu.
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W pierwszym kwartale br. gmi-
na ubiegała się o pomoc finan-
sową ze środków Ministerstwa 
Sportu w ramach programu 
Otwarte Strefy Aktywności 
(OSA). 
Starania te zakończyły się sukce-
sem, nasza gmina otrzymała dofi-
nansowanie w wysokości 50 tysięcy 
złotych na realizacje zadania w ra-
mach wspomnianego programu. 12 
września 2019 r. nasza gmina pod-
pisała umowę na realizację kolejnej 
inwestycji (na zdjęciu powyżej). 
W ostatnim czasie ogłoszono sto-
sowny przetarg, koszt tej inwestycji 

to kwota blisko 114 tysięcy złotych. 
Wykonawcą zadanie będzie Gru-
pa Hydro sp. z o.o. Sp. k. z Mo-
siny. W ramach zadania zostanie 
wykonany montaż gotowych 
obiektów małej architektury – 
urządzeń siłowni zewnętrznej 
oraz ławek i stolików do gry w 
szachy/warcaby a także ogrodzo-
nego placu zabaw i elementami 
zieleni. Inwestycja ta będzie zlo-
kalizowana na terenach rekre-
acyjnych na Osiedlu Zielonym 
w Budzyniu. Będzie to kolejny 
etapów rozbudowy i zagospoda-
rowania tego ładnego osiedla. 

Osiedle Zielone w Budzyniu 

Otwarta Strefa Aktywności  

Obecnie Budzyń jest jedną z 
największych wsi w Polsce i jest 
równocześnie na wysokim pozio-
mie swojego rozwoju, co stanowi 
przesłankę do rozpoczęcia starań 
o włączenie nas w poczet polskich 
miast, do których kiedyś należe-
liśmy.
Fundament naszej historii oparty 
jest na istnieniu Budzynia jako mia-
sta królewskiego. W 1458 roku król 
Kazimierz Jagiellończyk wydał do-
kument, w którym Budzyń jest wy-
mieniany jako miasto królewskie. 
W latach 1501-1506 za panowania 
króla Aleksandra Jagiellończyka 
Budzyń prawdopodobnie otrzymał 
prawa miejskie. Niestety, w 1626 
roku wybuchł pożar, zniszczeniu 
uległo wiele zabudowań oraz spa-
liły się dokumenty i przywileje 
miejskie. Król Władysław IV Waza 
w 1641 roku potwierdził prawa 
miejskie Budzynia oraz jego herb, 
a król Jan Kazimierz w 1649 roku 
potwierdził przywilej króla Włady-
sława IV. W centralnej części rynku 
znajdował się ratusz, który widnie-
je na najstarszym planie Budzynia 
z 1833 roku. 
Charakter miejski miasta Budzy-
nia był zawsze dumą mieszkań-
ców, wśród których było bardzo 
dużo rzemieślników zrzeszonych 
w swoich cechach. Ponadto dzia-
łało wiele różnych organizacji 
społecznych, które kształtowały 
kolejne pokolenia w duchu pa-
triotycznym i chrześcijańskim, 
co stanowiło moralny fundament 
wybuchu i zwycięstwa Powstania 
Wielkopolskiego.

Niebawem powstanie Społeczny Komitet 
Nadania Budzyniowi Praw Miejskich 

Budzyń miastem! 
Nadszedł jednak taki czas, kiedy 
w skutek niegospodarności zarzą-
du miasta  burmistrz Jakub Pituła, 
wbrew woli Rady Miasta samodziel-
nie podjął decyzję o zdegradowaniu 
Budzynia do roli wsi. Tekst z ówcze-
snej gazety z roku 1935: „ (…) W 
roku 1934 za czasów sprawowania 
Urzędu Starosty Powiatowego w 
Chodzieży przez p. Kazimierza Sie-
kierzyńskiego, urzędu burmistrza 
miasta Budzynia p. Jakóba (orygi-
nalna pisownia) Pituły, rozporządze-
niem Rady Ministrów w Warszawie, 
miasto Budzyń istniejące blisko 600 
lat i jedno z najstarszych miast kre-
sów zachodnich, które ze wszyst-
kich miast naszego powiatu zdołało 
najwięcej zachować swój charakter 
polski, co dobitnie wykazało w ostat-
nim powstaniu, obecnie dzięki wyżej 
wymienionemu burmistrzowi i to 
wbrew woli ostatniej Rady miejskiej, 
zostało zdegradowane do rzędu wio-
ski.
Ostatnia Rada miejska składająca się 
z 9 radnych i to: Karola Radomskie-
go, Zygmunta Gallona, Sylwestra 
Eichstaedta, Kazimierza Lupy, Stani-
sława Galona, Józefa Jankowskiego, 
Franciszka Zaranka i Walerjana Hun-
derta na posiedzeniu swem w dniu 20 
października 1933 roku oraz w dniu 
1 lutego 1934 roku jednogłośnie za 
utrzymaniem charakteru miejskie-
go miasta Budzynia, lecz odrębną 
petycją do Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych, jak i do Pana Prezydenta 
R.P. prosiła miarodajne czynniki o 
utrzymanie  charakteru miejskiego do 
których to petycji nie przyłączył się p. 
burmistrz Pituła. Po dokonanym fak-

cie przeistoczenia miasta na wieś na 
posiedzeniu Rady miejskiej w dniu 6 
maja 1934 roku Gallon Zygmunt w 
imieniu Rady miejskiej, zarzucił p. 
burmistrzowi, że on burmistrz przy-
czynił się głównie do zniesienia tak 
starego historycznego miasta, za co 
burmistrz Pituła wytoczył Gallonowi 
Zygmuntowi skargę karną z art. 255 
kodeksu karnego (…)” . Sąd Grodzki 
w Chodzieży uznał, że burmistrz Pi-
tuła faktycznie przyczynił się wbrew 
woli Rady miejskiej do zniesienia 
charakteru miejskiego miasta Budzy-
nia.
W 1934 roku rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 28 maja 1934 roku 
Budzyń utracił prawa miejskie – Akt 
pozbawienia praw miejskich Budzy-
nia (Dz. U. 1934 nr 48 poz. 422)
Z chwilą wybuchu II wojny świato-
wej 5 września 1939 roku wkroczyły 
wojska niemieckie i nastąpił począ-
tek okupacji hitlerowskiej. Niemcy 
przywrócili Budzyniowi prawa miej-
skie. Po zakończeniu wojny wraz ze 
zmianą ustroju ponownie tracimy  
prawa miasta i stajemy się wsią i tak 
jest do dzisiaj.
Nasze pokolenie powinno poczy-
nić starania o przywrócenie praw 

miejskich. Powrócenie do statusu 
miasta będzie nobilitacją admini-
stracyjną, która podniesie prestiż 
mieszkańcom i podmiotom go-
spodarczym, stanowić też będzie o 
historii, kulturze, tradycjach i przy-
szłości Budzynia.
Nie ulegnie zmianie wysokość po-
datków i innych opłat, natomiast 
ułatwi to dostęp do funduszy euro-
pejskich przeznaczonych dla miast, 
podczas gdy Budzyń jako bardzo 
duża i zasobna wieś ma obecnie 
trudności w uzyskaniu środków  
unijnych.
W 100. rocznicę odzyskania nie-
podległości, Budzyń powinien po-
wrócić do statusu miasta, bowiem 
takim był przez prawie 600 lat, w 
dodatku miastem królewskim. W 
ten sposób nasze pokolenie będzie 
mogło oddać cześć przodkom i bo-
haterom walk za Ojczyznę.  
W związku z licznym poparciem 
społecznym tej inicjatywy, nieba-
wem powstanie Społeczny Ko-
mitet Nadania Budzyniowi Praw 
Miejskich.

Hanna Danielewicz
Towarzystwo Pamięci 

Powstania Wielkopolskiego 
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Podstolice  

Przebudowa drogi    
W ramach tego zadania wykona-
no przebudowę drogi gminnej o 
nawierzchni gruntowej na dro-
gę  o nawierzchni bitumicznej o 
łącznej długości 991 metrów. 
Zakres prac obejmował karczo-
wanie poboczy, profilowanie, uło-
żenie podbudowy tłuczniowej, 
ułożenie  dwóch warstw bitumicz-
nych, wykonanie zjazdów na pola, 
odwodnienie w postaci rowów 
przydrożnych, przepustów, a także 
utwardzenie pobocza. 
Wykonawcą tej inwestycji było 
przedsiębiorstwo Kowalski Bu-
downictwo Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w 
Żninie. Wartość łączna zadania 

to kwota 724 tysiące 49 złotych 9 
groszy. Inwestycja została zrealizo-
wana okresie od marca do sierpnia 
2019 r. 
Zadanie zrealizowano przy udziale 
środków pochodzących z budżetu 
Województwa Wielkopolskiego 
w łącznej kwocie 241 tysięcy 600 
złotych, zgodnie z zawartą umo-
wą z kwietnia 2019 roku (kwota 
144 tysiące złotych) oraz umową z 
lipca 2019 r (kwota 97 tysięcy 600 
złotych)  dla zadania jednoroczne-
go w zakresie budowy (przebudo-
wy) dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych o szerokości minimum 4 
metry. Pozostałe środki pochodziły 
z budżetu gminy Budzyń. 

Finał dwóch inwestycji drogowych w Prośnie

Było co świętować!  

24 sierpnia 2019 roku w Prośnie 
dokonano otwarcia dwóch inwe-
stycji drogowych. 
Pierwsza z inwestycji to przebu-
odwa drogi i chodnika. Umowę 
na tę inwestycję została podpisana 
27 września 2018 roku z firmą BI-
MEX Sp. z o. o., Sp. k., z Rogoź-
na. W ramach tego zadania prze-
budowano drogę gminną o łącznej 
długości blisko 371 metrów oraz 
wykonano chodnik z kostki beto-
nowej na długości 239 m. Prace 
zakończono w maju bieżącego 
roku, a łączna wartość wykona-
nych robót wyniosła 479 tysięcy 
799 złotych brutto. 

Kolejna inwestycja to przebudowa 
drogi gminnej. Wykonawcą in-
westycji zostało przedsiębiorstwo 
Kowalski Budownictwo Sp. z o. o. 
z siedzibą w Żninie. Umowę pod-
pisano 27 marca 2019 r. Wartość 
podpisanej umowy to kwota 642 
tysiące 617 złotych brutto. Przy-
budowano odcinek drogi gminnej 
o długości łącznie 989 metrow. 
Łączna wartość wykonanych prac 
drogowych na terenie sołectwa 
Prosna w okresie od października 
2018 do sierpnia 2019 wyniosła 
jeden milion 122 tysiące 416 zło-
tych i dotyczy przebudowy dróg o 
długości blisko 1360 m.

140 lat linii kolejowej Poznań – Piła 

Jubilat w Budzyniu    
Z okazji jubileuszu 140 lecia 
linii kolejowej Poznań - Piła 21 
września zorganizowany został 
okolicznościowy przejazd no-
woczesnym pociągiem Elf z Po-
znania do Piły. 
Pociąg zatrzymywał się na ko-
lejnych stacjach, 
gdzie zostały przy-
gotowane liczne 
niespodzianki i 
atrakcje. Także Bu-
dzyń włączył się w 
przygotowani tego 
jubileuszu. Gdy 
dokładnie o godzi-
nie 11.38 pociąg 
Elf wraz z dyrek-
torem Kolei Wiel-

kopolskich Markiem Pawickim i 
członkami Nadwarciańskiej Kolei 
Drezynowej zawitał w Budzy-
niu, czekało już na niego wielu 
mieszkańców naszej gminym, 
a przyjezdnych witali zastępca 
wójta gminy Piotr Jankowski oraz 

dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury Marek Bocheński. Wszyscy 
mogli skosztować specjalnego, 
jubileuszowego tortu, wysłuchać 
kilku utworów zagranych przez 
Budzyńską Orkiestrę Dętą, a tak-
że zwiedzić nowoczesny pociąg 

i zapoznać się z najnowszymi 
osiągnięciami techniki kolejowej. 
Uczestnicy jubileuszowego prze-
jazdu mogli zajrzeć w każdy za-
kątek Elfa, łącznie z maszynow-
nią. Następnie pociąg odjechał do 
Chodzieży.
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Niezwykłe wydarzenie w budzyńskich Olszynkach   

II spotkanie budzyńskich Marii 

Rozpoczął się remont przychodni w Ośrodku Zdrowia w 
Budzyniu. Zakres praca obejmuje modernizację holu i po-
czekalni, budowę łazienki dla osób niepełnosprawnych oraz 
remont gabinetów lekarskich. Środki na ten cel pochodzą 
z budżetu gminnego. W wyniku realizacji tego zadania po-
prawi się standard pomieszczeń w których działa służba 
zdrowia. 

Budzyń

Remont przychodni

W piątek 9 sierpnia w Budzyniu na Olszynkach odbyło 
się II Spotkanie Budzyńskich Marii.  W spotkaniu udział 
wzięło ponad 50 pań ,,małych i dużych” o tym imieniu. 
Na wstępie wszystkie uczestniczki zostały powitane 
przez pomysłodawczynie tego wydarzenia - dyrektor 
Biblioteki Publicznej w Budzyniu Marię Ganclerz i byłą 
sołtys Marię Jabłońską. Na spotkanie przybyły nie tylko 
Marie z Budzynia, lecz także z Gminy m.in. z Bukowca, 
Dziewoklucza, Grabówki, Kąkolewic, Prosny, Sokołowa 
Budzyńskiego, Brzekińca i Wyszyn. Każda Maria otrzy-
mała różyczkę i okolicznościową przypinkę z własnym 
imieniem. Dodatkowo najstarsza 94 - letnia Maria Szep-
czyńska i najmłodsza półroczna Marysia Kronkowska 
otrzymały upominki. Wyróżniona została także jedyna 
mająca w tym dniu urodziny Maria Zdanowska z Prosny. 
W trakcie spotkania Maria Ganclerz przedstawiła wie-
le ciekawostek na temat imienia Maria. Okazuje się, że 
imię Maria w Polsce funkcjonuje od XII wieku i swoje 
imieniny obchodzi 62 razy w ciągu roku. Jednak najważ-
niejsze daty to te, które związane są z kultem maryjnym. 
W Polsce jest ok. 750 tys. Marii.  W 2018 roku imię to 
otrzymało 5442 dzieci, w tym 1830 płci męskiej. Imię 
Maria jest to jedyne imię żeńskie, które można nadawać 
jako drugie chłopcom. W gminie Budzyń ogółem są 173 
osoby z imieniem Maria, z czego 82 mieszkają w Budzy-
niu. Następnie panie wzniosły toast i rozpoczęły wspólną 
biesiadę. Wszyscy uczestnicy imprezy świetnie się bawili 
przy tanecznej muzyce i suto zastawionym stole.

 „Nie umiera ten, 
kto pozostaje w 

pamięci żywych”

Wszystkim, którzy w bolesnych dla nas 
chwilach dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca i życzliwości oraz 
uczestniczyli we mszy św. i uroczysto-

ściach pogrzebowych

śp. Gertrudy Rakoczy
serdeczne podziękowanie składają 

Córki z rodzinami
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Rodzice i opiekunowie z Towarzystwa Przyjaciół Dzie-
ci Niepełnosprawnych przy Domu Pomocy Społecznej 
w Budzyniu dziękują za możliwość uczestniczenia w
Dożynkach Powiatowo-Gminnych w Podstolicach  

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować za 
wysiłek, trud, serce i zaangażowanie jakie zostało 

włożone w uroczyste zorganizowanie w dniu 1 
września 2019 r. Dożynek  Powiatowo-Gminnych 

w Podstolicach, w których uczestniczyliśmy. 
Zorganizowanie takiej uroczystości wymagało du-
żego nakładu pracy, dlatego też bardzo serdecznie 

dziękujemy pracownikom Urzędu Miasta Chodzież, Urzędu Gminy 
Budzyń, Gminnemu Domu Kultury w Budzyniu i Sołectwom.

Dziękujemy ponadto naszym sponsorom a mianowicie: firmie Cerkam 
Producent Ceramiki i Porcelany ze Stróżewa, Centrum Ceramiki i 

Technologii, PPUH Elkar, firmie Jan-Bus z Budzynia oraz Pracowni 
Wzornictwa Ceramicznego z Chodzieży. Dzięki okazanemu wsparciu 

udało się stworzyć niezapomnianą imprezę, którą  przybyli goście będą 
długo wspominać.

Słowa podziękowania kierujemy również dla wolontariuszy: Oliwii, 
Julii, Weroniki, Darii, Patrycjom, Karolinie, Sandrom, Annie, Romano-
wi, Bartkowi, Kamilowi, Mateuszowi, Mariuszowi i Miłoszowi, którzy 
w sposób bezinteresowny angażowali się w przygotowanie i obsługę 

gości dożynek.
Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli oraz wszystkim tym, którzy 

nie zostali wymienieni, a których praca i wkład przyczyniły  się do orga-
nizacji  dożynkowej imprezy. 

Biblioteka Publiczna w Budzyniu rozpoczęła drugą edycję projektu 
,,Mała Książka - Wielki Człowiek”. 
Tym razem jest on skierowany do dzieci w wieku 3 - 6 lat. Zapraszamy 
do biblioteki po odbiór Wyprawki Czytelniczej i Karty Małego Czytel-
nika oraz do rozpoczęcia super przygody z książkami!

„Mała Książka – Wielki Człowiek”       

Druga edycja projektu

Biblioteka Publiczna w Budzyniu       

Narodowe Czytanie
W sobotę, 7 września Bibliote-
ka Publiczna w Budzyniu po raz 
ósmy zorganizowała Narodowe 
Czytanie, na które przybyło po-
nad 70 osób. Początkowo miało się 
to odbywać w parku obok Gmin-
nego Ośrodka Kultury, ale ze 
względu na padający deszcz im-
preza odbyła się w holu budynku.
Na wstępie dyrektor Biblioteki Ma-
ria Ganclerz powitała wszystkich 
zebranych i w kilku zdaniach przed-
stawiła cel tej ogólnopolskiej akcji 
i tytuły utworów czytanych w po-
przednich edycjach. W tym roku ak-
cja Narodowego Czytania miała nie-
co inny przebieg. Para prezydencka 
zdecydowała się bowiem wybrać 
do czytania nie jedno obszerniej-
sze dzieło, lecz osiem nowel, któ-
rych wspólnym mianownikiem jest 
polskość w połączeniu z treściami 
uniwersalnymi, refleksją nad czło-
wiekiem i społeczeństwem. Czyta-
nie fragmentów nowel poprzedziła 
piosenka „Myślimy o Polsce” w 
wykonaniu Kamili Górnej i Jakuba 
Herforta. Następnie rozpoczęło się 
czytanie, utwory czytali mieszkańcy 
Budzynia, a wstęp do danego działa 

i życiorys autora czytał Jakub Ganc-
lerz.
Fragmenty ośmiu nowel polskich 
czytali kolejno: Ewelina Nowakow-
ska („Dobra pani” Elizy Orzeszko-
wej), Robert Chojnacki („Dym” 
Marii Konopnickiej), Monika Szu-
kała-Piasecka („Katarynka” Bo-
lesława Prusa), Piotr Zube („Mój 
ojciec wstępuje do strażaków” ze 
zbioru „Sanatorium pod Klepsy-
drą” Bruno Schulza), Ewelina Sell 
z dziećmi („Orka” Władysława 
Stanisława Reymonta – na zdjęciu 
obok), Andrzej Waleński („Roz-
dzióbią nas kruki, wrony…” Stefa-
na Żeromskiego), Małgorzata Jeska 
(„Sachem” Henryka Sienkiewicza), 
Józef Wróblewski („Sawa” z cyklu 
„Pamiątki Soplicy” Henryka Rze-
wuskiego”.
Czytanie fragmentów tych niepo-
wtarzalnych dzieł i – mimo niewiel-
kich rozmiarów – doniosłych za-
kończyła piosenka pt. „My wszyscy 
Polacy”, w śpiewanie której włączy-
li się wszyscy obecni. Druga część 
spotkania była typowo kameralna. 
Była kawa, ciasto i różne atrakcje 
: foto-budka, malowanie twarzy i 

baloniki. Wszystkie osoby, które 
czytały fragmenty otrzymały pisem-
ne podziękowanie wraz z pakietem 
książek zawierających nowele pol-

skie. Pozostali uczestnicy na pamiąt-
kę tego wydarzenia dostali jedną z 
czytanych nowel z okolicznościową 
pieczęcią Narodowego Czytania.
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Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi  

Czas podsumowań 
Czas szybko biegnie, 
rok działalności Bu-
dzyńskiego Stowarzy-
szenia Honorowych 
Dawców Krwi zleciał 
szybko. 
Stowarzyszenie rok swo-
jego założenia obchodzi-
ło 24 sierpnia br. Obcho-
dy jubileuszu rozpoczęliśmy mszą 
św. w kościele św. Andrzeja Boboli, 
którą celebrował ks. Łukasz Tadeusz 
w intencji krwiodawców oraz dar-
czyńców naszego Stowarzyszenia. 
Dziękujemy księdzu Łukaszowi za 
wygłoszone słowo Boże słowa ho-
milii wygłoszone w naszym kierun-
ku mocno nas wzruszyły. 
Po mszy świętej członkowie na-
szego stowarzyszenia i ich rodzi-
ny udały się na strzelnicę Bractwa 
Kurkowego w Budzyniu, gdzie 
odbył się rodzinny piknik wraz 
z zawodami strzeleckimi. Dzię-
kujemy Bractwu Kurkowemu za 
udostępnienie miejsca na naszą 
uroczystość, szczególne podzię-
kowania kierujemy do Grzegorza 
Simińskiego, Stefana Dąbrowicza 
i Arkadiusza Wierzbickiego, którzy 
dopilnowali bezpieczeństwa pod-
czas konkursu w strzelaniu. W tur-
nieju strzeleckim brali udział nasi 
członkowie wraz ze swoimi rodzi-
nami. W tej rywalizacji tym razem 
kobiety były górą. Pierwsze miej-
sce zajęła żona członka Stowarzy-
szenia Alicja Ratajczak, która osią-
gnęła 44 punkty na 50 z broni kbks,  
drugie miejsce zajęła Beta Duszyń-
ska (41/50), trzecie natomiast Ma-
ciej Olbrycht (39/50). Dziękujemy 
sponsorom za ufundowanie nagród, 
pucharów oraz dyplomów. Nagro-
dą za pierwsze miejsce był to po-
byt weekendowy w hotelu  Aurora 
Family & SPA  w Międzyzdrojach, 
drugą nagrodą ufundowana przez 
restaurację Nestor w Podaninie był 
bon na obiad dla dwóch osób oraz 
bon na bowling, trzecia nagroda to 
bon o wartości 150 zł ufundowany 
przez hotel Sypniewo do realizacji 
w restauracji hotelowej. Dzięku-
jemy Urzędowi gminy Budzyń za 
ufundowanie pucharów oraz dy-
plomów dla naszych zwycięzców. 
Dziękujemy również wszystkim 
dobroczyńcom, którzy dopomogli 
i wsparli nas w zorganizowaniu 
naszego święta: Maciejowi Ry-

chlikowi, Małgorzacie 
Waberzek właścicielce 
kwiaciarni ,,Margaret-
ka” Budzyń, Marcinowi 
Troczyńskiemu z fir-
my Rene Coffee Pads 
Magmar Piła, Agencji 
Reklamy MASS-WELL 
Piła; wśród darczyńców 

znaleźli się także: Polskie Fabry-
ki Porcelany „Ćmielów” i „Cho-
dzież” S.A., Bartosz Wierzbiński, 
Katarzyna Lach ,,Superowe lody”, 
firma Agro-Danmis Gramowscy 
sp.j., Bar-Cars-Gościejewo, Pie-
karnia Budzyń Gawrych, piekarnia 
,,Bochenek” Trzcianka,  hotel re-
stauracja ,,Łazienki Chodzieskie”, 
Jarosław Czerwiński ,,Pizza hit” 
Rogoźno, sklep myśliwski ,,Arse-
nał” Wągrowiec, sklep myśliwski 
,,Arsenał” Kowanówko, sklep my-
śliwski ,,Jedność łowiecka “ Piła, 
sklep myśliwski ,,Hubertus” Senger 
Chodzież, sklep spożywczy Małgo-
rzata Kabat Budzyń, sklep spożyw-
czy Grzegorz Galon Budzyń, sklep 
spożywczy ,, Żabka” Budzyń, bro-
war Czarnków, rozlewnia napojów 
Kaczmarek Chodzież, Zakłady 
Mięsne „Dolina Noteci”,Wiejska 
Chata masarnia Chodzież, Okręgo-
wa Spółdzielnia Mleczarska Czarn-
ków, Waldemar Andrzejewski 
sklep drogeryjny Budzyń, Mariusz 
Owczarzak sklep drogeryjny Bu-
dzyń, Tara - hurtownia opakowań 
jednorazowych i środków czystości 
Rataje,  Mariuszowi Chroł sklep z 
artykułami szkolnymi i biurowymi 
Budzyń, PiroHit-dystrybucja sprze-
daż sztucznych ogni Piła, Dragon 
- dystrybucja sprzedaż sztucznych 
ogni Poznań, Justyna sp.j. PHUP. 
Art. papiernicze, zabawki Piła, 
PiroMaster sprzedaż dystrybucja 
sztucznych ogni Poznań, FireFac-
tory Fajerwerki Sklep/Hurtownia 
- Pokazy Pirotechniczne Poznań, 
Salon broni i fajerwerków Gold-
-Elektronic Poznań. 
Dziękujemy Wam kochani za oka-
zane Wasze serca. Dziękujemy rów-
nież przybyłym gościom na naszą 
uroczystość, wśród których byli Jan 
Talar, Leszek Borus przewodniczą-
cy klubu HDK PCK przy zakładzie 
PKP PLK S.A. w Poznaniu, Rafał 
Felcenloben major 2 skrzydła lot-
nictwa taktycznego z Poznania, oraz 
Anita Kopidura. 

Odkrywali uroki Bydgoszczy   

Wycieczka piątoklasistów 

PODZIĘKOWANIA
W imieniu swoim oraz rady sołeckiej Sołectwa Budzyń 
składam wielkie podziękowania dla wszystkich osób, 

które pomogły przy organizacji stoiska, budowie wieńca 
dożynkowego oraz delegacji na dożynkach gminno-po-

wiatowych w Podstolicach
Sołtys Przemysław Czekała 

18 września br. uczniowie klasy 5b, 
5c i 5d Szkoły Podstawowej im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Bu-
dzyniu uczestniczyli w wycieczce 
do Bydgoszczy. 
W czasie wyprawy młodzież miała 
okazję podziwiać piękno Bydgoskiej 
Wenecji i Starego Rynku. Uczniowie 
z zaciekawieniem zwiedzali też Bar-
kę Lemara, cumującą przy nabrzeżu 
Brdy, tuż koło spichrzy-symboli 
Bydgoszczy. Okazała się ona żywym 
muzeum tradycji wodniackich oraz 
miejscem, na którym każdy miał 
okazję poczuć się jak członek ro-
dziny szyperskiej. Kolejnym atutem 
wycieczki było zwiedzanie Muzeum 

Mydła i Historii Brudu, gdzie prze-
wodnicy przenieśli grupę uczniów 
w czasy, gdy mydło nie było czymś 
tak dostępnym, jak dziś. W ramach 
warsztatów mydlanych każdy mógł 
stać się artystą - zaprojektować i 
wykonać swoje własne mydło, które 
oczywiście zabrał ze sobą na pamiąt-
kę. Twórczej działalności z zakresu 
manufaktury wycieczkowicze mogli 
doświadczyć też odwiedzając Kar-
melkową Krainę – miejsce, gdzie 
produkowane są słodycze. Tu dzieci 
na własne oczy przekonały się, jak 
przebiega proces produkcji słodyczy 
oraz spróbowały własnych sił w ro-
bieniu smacznych lizaków. 

„Odpoczywaj na wsi” 

Plastyczne potyczki 
Tereny wiejskie mają spory poten-
cjał w zakresie tworzenia miejsc 
do spędzania urlopu i wolnego od 
pracy czasu. 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi ogłosiło ogólnopolski konkurs 
plastyczny dla dzieci i młodzieży 
ze szkół podstawowych, w którym 
wzięli udział m.in. uczniowie klas 
IV-VII Szkoły Podstawowej w 
Budzyniu. Szkolny etap konkursu 
zakończył się 20 września br. wyło-

nieniem i przekazaniem trzech naj-
lepszych prac do Wojewódzkiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 
Poznaniu. Uczniowie wyróżnionych 
prac z naszej szkoły to: Aleksandra 
Bedyńska – klasa 5b, Pola Senger 
– klasa 5b oraz Lilianna Westfal – 
klasa 7 a. Prace plastyczne uczennic 
wezmą udział w eliminacjach woje-
wódzkich, skąd trzy najlepsze z wo-
jewództwa trafią do końcowej oceny 
w ministerstwie. 
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PODZIĘKOWANIA
W imieniu organizatorów tegorocznych dożynek w miej-
scowości Prosna składam serdeczne podziękowania za 
bezinteresowną pomoc i współpracę przy organizowaniu 

imprezy. Szczególne podziękowania składam licznym 
sponsorom za okazaną życzliwość, hojność i wsparcie 

oraz przesyłam najserdeczniejsze życzenia dużo szczę-
ścia i sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Sołtys wsi Ewelina Mizgalska 
wraz z Radą Sołecką

Dziecięcy Protest Klimatyczny    

SOS dla naszej planety 

20 września w całej Polsce w du-
żych miastach odbył się Młodzie-
żowy Strajk Klimatyczny. W na-
szej szkole klasy 1-3 zorganizowały 
Dziecięcy Protest Klimatyczny. 
Uczniowie rozmawiali na tematy 
związane z zagrożeniami związany-
mi z ociepleniem klimatu i wpływem 
gazów cieplarnianych na życie na 
Ziemi. Wyrazem protestu był wielki 
napis SOS na boisku szkolnym – uło-
żony z ustawionych dzieci. Odbył się 
także marsz z hasłami nawołującymi 
do ochrony powietrza. Z wielkim 
entuzjazmem, aż do zdarcia gardła, 
uczestnicy skandowali hasła „czyste 
powietrze”, „nie pal śmieci”, „szanuj 
Ziemię”. Kolejnym wydarzeniem 
tego dnia była wizyta trzeciokla-
sistów z kółka przyrodniczego, z 

opiekunem Joanną Wróblewską, w 
Urzędzie Gminy i wręczenie wójto-
wi Sokołowskiemu Apelu Dzieci Do 
Dorosłych. Członkowie koła przy-
rodniczego liczą, że ich głos zostanie 
wysłuchany, a podejmujący decyzje 
na terenie naszej gminy będą kiero-
wać się zasadami mającymi na celu 
ochronę środowiska naturalnego. 
Oprócz protestu i wyrażenia swojego 
zaniepokojenia sytuacją ekologiczną 
na świecie wielu uczniów z rodzi-
cami wzięło udział w Sprzątaniu 
Świata. To dowód, że za słowami 
idą czyny i to największa wartość. 
Jest nadzieja, że w przyszłości, dzięki 
zdobytej wiedzy i utrwalonym nawy-
kom te dzieci – jako dorośli - w życiu 
codziennym będą mieli na uwadze 
dobro planety.

Budzyń, 20.09.2019 r.

APEL do Dorosłych
My DZIECI, wzywamy wszystkich Dorosłych do troski 

o naszą PLANETĘ.
Ziemia jest w coraz gorszym stanie: góry śmieci, wszechobecny plastik, 

fatalny stan powietrza, ginące gatunki roślin i zwierząt. 
Ziemia wysyła do nas ostrzegawcze sygnały: upały, susze, brak wody, hura-

gany, topniejące lodowce. To wołanie o ratunek!
Protestujemy! Tak nie może być! Nasza planeta potrzebuje ochrony. Musimy 

działać, dziś, natychmiast… bo jutro może być za późno…
Chcemy oddychać czystym powietrzem. Cieszyć się zielenią lasów, pól i łąk. 

Podziwiać ptaki na błękitnym niebie.
Chcemy, by Ziemia oddychała pełną piersią i rodziła plony.

Człowiek jest częścią przyrody i dla własnego dobra, dla przetrwania – musi 
zmienić swoje myślenie i zachowanie wobec środowiska naturalnego.

Dzieci mają prawo do życia w zdrowym, pięknym, różnorodnym środowisku.
WZYWAMY Dorosłych do podjęcia działań na terenie naszej gminy, powiatu, 

województwa, kraju.

Członkowie kółka przyrodniczego
z klas III  Szkoły Podstawowej w Budzyniu

z opiekunem Joanną Wróblewską 

c.d. ze strony 1
Po mszy świętej wszyscy uczniowie 
wraz z wychowawcami zebrali się 
na szkolnej uroczystości rozpoczęcia 
roku szkolnego. W swoim inaugura-
cyjnym przemówieniu dyrektor szko-
ły Dariusz Dudziak, życzył uczniom 
mnóstwa zapału do pracy i wytrwa-
łości w pogłębianiu wiedzy. Szcze-
gólnie serdecznie powitał pierwszo-
klasistów, którzy rozpoczęli edukację 
w naszej szkole. Swoją obecnością 
na apelu zaszczycili nas znamienici 
goście w tym, między innymi: wójt 
Gminy Budzyń, Marcin Sokołowski, 
przewodniczący Rady Gminy, Zenon 
Nowicki, zastępca wójta Piotr Jan-
kowski, proboszcz naszej parafii ks. 
Marek Piosik, radny gminy Budzyń 
Józef Kasperczak, kierownik referatu 
zamówień publicznych Maciej Gra-
barski oraz przewodniczący Rady 
Rodziców Paweł Szafranek.
Podczas apelu miały miejsce dwa 
ważne wydarzenia. Pierwszym do-
niosłym momentem, szczególnie 
dla dzieci rozpoczynających naukę 
oraz ich rodziców było pasowanie 
na ucznia. Każde z dzieci zostało 
włączone w poczet uczniów naszej 
szkoły przez dyrektora. W towarzy-
stwie wychowawców klasy Ia, Ib i 
Ic  odcisnęły również swój ślad w 

kronice zaznaczając tym samym, 
że od dziś z dumą będą nosić mia-
no ucznia Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich w 
Budzyniu. Uroczysty apel uświetnił 
program artystyczny, w którym wy-
stąpili śmiałkowie z kl. II. 
Drugim wydarzeniem było uro-
czyste oddanie do użytku nowego 
boiska szkolnego ze sztuczną na-
wierzchnią, które będzie służyło 
całej społeczności uczniowskiej. 
Wartość inwestycji wyniosła 912 ty-
sięcy 456 złotych. Większość środ-
ków pochodziła z budżetu Gminy 
Budzyń. Uzyskano również dofi-
nansowanie z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w ramach funduszu 
rozwoju kultury fizycznej, zadania 
inwestycyjnego i programu „Spor-
towa Polska” – program rozwoju 
lokalnej infrastruktury sportowej” 
w kwocie 261 tysięcy 500 złotych. 
W ramach całej inwestycji wykona-
no boisko o wymiarach 30 x 58 m 
o nawierzchni z trawy syntetycznej, 
które wyposażono w bramki, piłko-
chwyty, oświetlenie zewnętrzne i 
elementy zagospodarowania terenu.
Nowe boisko było pięknym prezen-
tem od władz samorządowych dla 
całej społeczności szkolnej na inau-
gurację nowego roku szkolnego.

Szkoła Podstawowa w Budzyniu     

Inauguracja roku szkolnego
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Prosna 

Festyn „Pożegnanie Lata” 
W niedzielę, 8 września 2019 roku, 
na terenie przy wiejskiej świetlicy 
w Prośnie odbył się XIII Gminny 
Festyn Rekreacyjno- Sportowy 
„Pożegnanie Lata” Prosna 2019.
Ogółem w 7 konkurencjach kobiet 
i mężczyzn startowało 96 zawodni-
ków.
W konkurencji „rzut lotką do tarczy” 
najlepiej wypadła drużyna z LZS 
Wyszynki w składzie Katarzyna 
Galon i Przemysław Geisler. Dru-
gie miejsce zajęła drużyna z LZS 
Ostrówki, trzecie LZS Sokołowo 
Budzyńskie. 
W konkurencji „rzuty karne do bram-
ki na punkty” najlepszą była drużyna 
LZS Bukowiec w składzie Beata 
Król i Karol Brzezinski. Drugie miej-
sce zdobyła drużyna z LZS Dziewo-
klucz, trzecie  LZS Wyszynki.
W konkurencji „rzuty przedmiota-
mi do celu” pierwsze miejsce zajęła 
drużyna z LZS Prosna w składzie 
Zuzanna Przybylska i Przemysław 
Zimny. Drugie miejsce zajęła druży-
na z LZS Dziewoklucz, trzecie LZS 
Bukowiec. 
W wieloboju rekreacyjnym, do któ-
rego zaliczano strzelanie z wiatrówki, 
rzuty piłką do kosza, oraz rzuty lotką, 

najlepszą była drużyna z LZS Soko-
łowo Budzyńskie w składzie Karo-
lina Prech i Eryk Rozpłochowski. 
Drugie miejsce zdobyła drużyna LZS 
Prosna, trzecie LZS Wyszynki.  
W wieloboju rodzinnym (tata, mama 
i dziecko) najlepiej wypadła drużyna 
z LZS Dziewoklucz, państwo Ange-
lika, Bartek i Hanna Czerech. Drugie 
miejsce zajęła drużyna z LZS Prosna, 
trzecie drużyna LZS Ostrówki.
W konkurencji „podnoszenie odważ-
nika” najlepszą okazała się drużyna z 
LZS Prosna w składzie Anna Prenc-
ler, Kamil Nogalski i Remigiusz Olej-
nik. Drugie miejsce zajęła drużyna  z 
LZS Wyszynki, trzecie  drużyna LZS 
Ostrówki.
W konkurencji „przeciąganie liny” 
najlepiej wypadła drużyna z LZS 
Prosna w składzie: Sebastian Marek, 
Mateusz Pieńkos , Marcin Przybylski 
i Krzysztof Tylkowski. Drugie miej-
sce zajęła drużyna z LZS Ostrówki, 
trzecie  LZS Sokołowo Budzyńskie. 
Najlepsi będą reprezentować Gminę 
Budzyń w dalszych eliminacjach do 
Wielkopolskiej Zimowej i Letniej 
Spartakiady LZS.  

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 

Preorientacja zawodowa w przedszkolu 
W ramach preorientacji zawodowej nasze przedszkole odwiedzili policjan-
ci  z Komendy Powiatowej Policji w Margoninie, którzy zapoznali dzieci z 
podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach: na drodze, 
w domu, w kontakcie z obcą osobą oraz jak ważne jest noszenie elementów 
odblaskowych. Przedszkolaki bardzo aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. 
Każde dziecko mogło obejrzeć prezentowane przez policjantów akcesoria: 
kajdanki, „lizak” do zatrzymywania pojazdów, kamizelki policyjne. Następ-
nie wszyscy udali się na zewnątrz aby obejrzeć radiowozy. Dzieci miały oka-
zję usiąść w środku samochodu a także włączać syrenę policyjną. Spotkanie 
zakończyło się wspólnym pamiątkowym zdjęciem. 

Przedszkole im. Misia Uszatka  w Budzyniu

Spotkanie z trenerem piłki nożnej
18 września gościliśmy Dawida Jasińskiego, trenera piłki nożnej. Spotkanie 
ze sportowcem odbyło się w ramach promocji wszechstronnego rozwoju po-
przez aktywność fizyczną. Podczas spotkania przedszkolaki miały okazję do-
wiedzieć się jakie korzyści płyną z aktywnie spędzanego czasu i uprawiania 
sportu. Trener pokazał dzieciom, jaki strój powinien posiadać dobry piłkarz 
oraz zachęcał do trenowania piłki nożnej i innych dyscyplin sportu. Przygoto-
wał także ćwiczenia, w których brały udział chętne dzieci. Dzieci były bardzo 
zainteresowane i chętnie dzieliły się swoimi doświadczeniami dotyczącymi 
sportu i znanych sportowców.  

Koncert indyjskiej muzyki klasycznej 
Rozpoczynamy cykl przedstawień edukacyjno - muzycznych przygoto-
wywanych przez Teatr KULTURKA z Poznania. W tym roku podczas 10 
spotkań, dzieci będą wprowadzane  w świat kultury sztuki. Tematy spotkań 
wpisują się w podstawę programową nauczania przedszkolnego.
Cykl spotkań rozpoczęliśmy w piątek 13 września. Tematem pierwszego 
spotkania była indyjska muzyka klasyczna - muzyka hindustani z Indii. Usły-
szeliśmy instrumenty przywiezione przez artystów wprost z Półwyspu Indyj-
skiego, w tym sitar, tabla, tanpura, misy i gongi, dzwonki ghungroo, mandol.
Spotkanie dostarczyło dzieciom wiele emocji i pozytywnych wrażeń, rozbu-
dziło ciekawość  w poznawaniu świata.  

Materiał opracowała Monika Stachowiak
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Finałowe rozgrywki

Walczyli o Puchar Wójta 
W niedzielę, 28 lipca 2019 roku, 
na boisku sportowym w Dziewo-
kluczu  rozegrano ostatni mecz w 
ramach Gminnego Turnieju Pił-
ki Nożnej kobiet o Puchar Wójta 
oraz mecze finałowe Pucharowych 
Mistrzostw Gminy w Piłce Nożnej 
mężczyzn o Puchar Wójta 2019.  
Organizatorami Mistrzostw byli: 
Wójt Gminy Budzyń, Gminne Zrze-
szenie LZS w Budzyniu oraz koło 
LZS i sołectwo Dziewoklucz.
Po rozegraniu trzech meczy syste-
mem „każdy z każdym” pomiędzy 
drużynami: LZS Dziewoklucz, LZS 
Prosna i LZS Wyszynki, pierwsze 
miejsce i Puchar Wójta w Gminnym 
Turnieju Piłki Nożnej Kobiet zdobyła 
drużyna LZS Prosna, drugie miejsce 
zdobyła drużyna LZS Wyszynki, 
trzecie przypadło drużynie LZS 

Dziewoklucz (nota bene najmłodszej 
drużynie w turnieju).
W Pucharowych Mistrzostw Gminy 
w Piłce Nożnej mężczyzn o Puchar 
Wójta na zaplanowany mecz o III 
i IV miejsce drużyna LZS Ostrów-
ki nie stawiła się, tym samym  III 
miejsce przypadło drużynie z LZS 
Podstolice. Następny finałowy mecz  
o I i II miejsce rozegrały drużyny 
LZS Wyszynki i LZS Prosna, który 
wygrała drużyna z LZS Wyszynki. 
Drużyną Fair Play została drużyna z 
LZS Prosna.
W imieniu organizatorów tego tur-
nieju serdecznie dziękujemy aktywo-
wi koła LZS i sołectwa Dziewoklucz 
za fachowe przygotowanie i sprawne 
przeprowadzenie Finału Mistrzostw. 

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu   

Bukowiec

Biegi przełajowe 

22 września 2019 roku na boisku 
sportowym w Bukowcu odbyły 
się IX Gminne Mistrzostwa w Bie-
gach Przełajowych. 
Organizatorami byli: wójt Gminy 
Budzyń, Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu, GOK w Budzyniu, 
Szkoły Podstawowe, Koło LZS w 
Bukowcu oraz sołectwa. 
W Biegu Młodzieżowym w kategorii 
dziewcząt, w roczniku 2011–2012, na 
dystansie 500 m zwyciężyła Klaudia 
Frąckowiak przed Julią Łusiewicz i 
Wiktorią Augustyniak (wszystkie z 
Bukowca), w roczniku 2009–2010   
na dystansie 500 m zwyciężyła Kaja 
Pasch z Bukowca przed Antoniną 
Ignaczak z Sokołowa i Lilianą Chu-
dzińską z Bukowca.
W kategorii chłopców, w roczniku 
2011–2012, na dystansie 500m zwy-
ciężył  Maciej Ziółkowski z Dzie-
woklucza przed Maksymilianem 
Rucińskim z Sokołowa. W roczniku 
2007–2008 na dystansie 1000 m 
zwyciężył Nikodem Krzykawski z 
Budzynia przed Bartoszem Posad-
nym z Kąkolewic i Jakubem Szyn-
kiewiczem  z Sokołowa, w roczniku 
2005–2006 na dystansie 2000 m 
zwyciężył Igor Szurpit z Sokołowa.
W Biegu Milusińskich, w kategorii 
dziewczynek na dystansie 200 m  
zwyciężyła  Magdalena Posadna z 
Kąkolewic przed Michaliną Ruciń-
ską z Sokołowa i Kornelią Krzykaw-
ską z Budzynia, w kategorii chłop-
ców na dystansie 200 m zwyciężył 
Wojciech Czerech z Dziewoklucza.
W Biegu Głównym wśród pań naj-
lepszą była Klaudia Pielach z LZS 
Bukowiec przed Natalią Kozłowską 
i Justyną Kozłowską z LZS Dziewo-
klucz, wśród panów najlepszym był 

Paweł Lubański z LZS Bukowiec 
przed Bartoszem Czerech z LZS 
Dziewoklucz i Przemysławem Zim-
nym z LZS Prosna.
Najmłodszymi uczestnikami biegów 
byli: Wiktoria Czerech z Dziewoklu-
cza, Kornelia Krzykawska z Budzy-
nia i Gabriela Ksycka z Prosny. 
W klasyfikacji Kół LZS najlepiej wy-
padli biegacze z LZS Bukowiec – 75 
punktów, II miejsce  LZS Dziewo-
klucz – 45 punktów, III miejsce LZS 
Sokołowo – 37 punktów, IV miejsce 
LZS Prosna – 19 punktów, V miejsce 
LZS Kąkolewice – 16 punktów i VI 
miejsce LZS Wyszynki – 6 punktów.
W klasyfikacji szkół najlepiej pobie-
gli uczniowie  Szkoły Podstawowej 
im. Powstańców Wlkp. w Budzyniu 
– 53 pkt. pokonując  Szkołę Podsta-
wową im. Mikołaja Kopernika w 
Wyszynach – 39 punktów.
W klasyfikacji przedszkoli najlepiej 
biegali milusińscy z Przedszkola Sa-
morządowego im. „Misia Uszatka” 
w Budzyniu, którzy zdobyli 50 punk-
tów, przed Przedszkolem Samorzą-
dowym im. „Koziołka Matołka” w 
Wyszynach.
W klasyfikacji „Open” pierwsze 
miejsce zdobyli biegacze z Bukowca, 
II miejsce biegacze z Dziewoklucza, 
III miejsce biegacze z Sokołowa, IV 
miejsce biegacze z Budzynia, V miej-
sce zajęła Prosna, VI miejsce Kąkole-
wice i VII Wyszynki. 
Sędzią  biegów była pani Irena Jan-
kowska która czuwała nad prawi-
dłowym przebiegiem zawodów. 
Wszyscy uczestnicy biegów po prze-
biegnięciu mety otrzymywali medale 
za udział oraz skromny poczęstunek. 

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu                  

Wyszyny 

Dożynki parafialno-wiejskie 
W sobotę, 24 sierpnia br., w Wy-
szynach odbyły się dożynki para-
fialno-wiejskie. Uroczystości roz-
poczęły się mszą św. dziękczynną, 
którą odprawił proboszcz ks. Bog-
dan Spychaj. 
Następnie korowód z wieńcami do-
żynkowymi przeszedł do amfiteatru, 
gdzie odbył się obrzęd dożynkowy. 
Starostami tegorocznych dożynek w 
Wyszynach byli Marzena Grocho-
walska  i Miłosz Bondecki. 
Podczas obrzędu dożynkowego sta-
rostowie podzielili chleb upieczony 
z tegorocznych zbóż i wspólnie z 
wójtem i sołtysami okolicznych wsi 

rozdali przybyłym mieszkańcom. 
Podczas obrzędu przygrywała kape-
la „My z Doliny Wełny” z Goście-
jewa. 
Następnie głos zabrali sołtys Filip 
Krasnopolski i wójt Marcin Soko-
łowski. Po części oficjalnej rozpo-
częły się konkurencje dożynkowe.  
Organizatorzy dodatkowo zadbali 
o najmłodszych, było dużo zabaw 
i atrakcji dla dzieci. Dużym zain-
teresowaniem cieszyła się loteria 
fantowej, która cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Dożynki 
zakończyła zabawa taneczna, która 
trwała do rana.  
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ciąg dalszy ze str. 1
Po mszy barwny korowód delega-
cji wieńcowych, gości dożynko-
wych, przystrojonych ciągników 
i maszyn rolniczych przemasze-
rował na stadion sportowy, gdzie 
rozpoczął się obrzęd dożynkowy, 
który poprowadził zespół folklo-
rystyczny Tolija pod kierunkiem 
Renaty Lis. 
W swoich przemówieniach go-
spodarze dożynek starosta cho-
dzieski Mirosław Juraszek i wójt 
gminy Budzyń Marcin Sokołow-

ski podziękowali rolnikom za trud 
włożony w pielęgnowanie ziemi, 
ale także tradycji patriotycznych. 
W czasie obrzędu chleba staro-
stowie dożynek, Ewa Zgorzelak 
z Podstolic i Bartosz Gramowski 
z Bukowca przekazali na ręce go-
spodarzy dożynek chleby wypie-
czone, jak każe tradycja, ze zboża 
zebranego w czasie tegorocznych 
żniw. Starosta chodzieski Miro-
sław Juraszek i wójt gminy Bu-

dzyń Marcin Sokołowski podzie-
lili się tym chlebem z zebranymi.  
Podczas uroczystości dożynko-
wych zostały wręczone wyróż-
nienia dla najlepszych rolników. 
Odznaką honorową Ministra 
Rolnictwa „Zasłużony dla Rol-
nictwa” zostali wyróżnieni: Han-
na Golis z Grabówki oraz Jacek 
Szejn z Wyszynek. Wyróżniania 
dla Powiatowych Liderów Rol-
nictwa otrzymali: Piotr Ludkie-
wicz oraz Aleksandra Odor z 
gminy Budzyń, Bernard Mar-

czykowski oraz Barbara Adam-
ska z miasta i gminy Szamocin, 
Łukasza Miazga oraz Jarosława 
Szefer z gminy Chodzież. Zostali 
również wyróżnieni Magdalena 
Wysogląd i Piotr Szudrowicz z 
miasta i gminy Margonin. 
W konkursie na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy wzięło udział 
aż szesnastu przedstawicieli So-
łectw, Kół Gospodyń Wiejskich 
oraz gmin Powiatu Chodzie-

skiego. Komisja konkursowa 
pod przewodnictwem Mariusza 
Ajchszteta pierwsze miejsce przy-
znała sołectwu Wyszynki Nie-
wiemko, drugie miejsce – Podsto-
licom, trzecie miejsce – sołectwu 
Strzelce (mina Chodzież).  

Dożynki Powiatowo-Gminne w Podstolicach

Święto plonów i zabawa  

W czasie obrzędu chleba starostowie dożynek 
przekazali chleb gospodarzom święta plonów

Wójt Marcin Sokołowski dzielił 
się chlebem z gośćmi dożynek

Hanna Golis oraz Jacek Szejn zostali uhono-
rowani odznaką „Zasłużeni dla Rolnictwa”

Po wręczeniu nagród i odznaczeń, 
rozpoczęły się występy artystycz-
ne, który zapoczątkował zespół 
„Złoty Liść” z Budzynia, następ-
nie na estradzie zaprezentowały 
się dzieci z Gminnego Ośrodka 
Kultury. Gwiazdą wieczoru był 
zespół Piersi, który dał żywioło-
wy i pełen energii koncert. 
Późnym wieczorem, po godzinie 

19:30 rozpoczęła się dożynkowa 
zabawa taneczna. 
Warto podkreślić, że święto plo-
nów w Podstolicach było znako-
mitą okazją do prezentacji sołectw 
gminy Budzyń. Można było także 
zapoznać się z efektami pracy ar-

tystów z terenu powiatu. Zadbano 
także o liczne atrakcje dla dzieci. 
Jak co roku odbyła się loteria fan-
towa zorganizowana przez klub 
sportowy Kłos Budzyń. 
Władze powiatu i gminy składają 
serdeczne podziękowania panu 
sołtysowi wsi Podstolice oraz 
mieszkańcom za trud włożony w 
organizację tego wydarzenia.  

Gwiazdą dożynek był zespół 
„Piersi”, który dał świetny koncert

Podziękowania od Sołtysa wsi Podstolice oraz Rady Sołeckiej 
dla firm i osób, które wsparły organizację Dożynek: 

Nieruchomości Furman oddział Chodzież, Face Klub, Sklep Wie-
lobranżowy Alina Polcyn, Sklep Panda Teresa Kujawa, Hurtownia 
Szurpit,  Sklep bieliźniarski Myszka, Monika Jurgowiak Rogoźno, 
chleb to Saisa, Tomasz Kuchta Gołańcz, Partyka Dorota Kąkolewi-
ce, solectwu Kąkolewice, Piekarnia Gawrych, Jacek Łada Alpako-
lan, Kozielek Grażyna, Ograbek Krystian, Bro Margo Margoniń-
ska Wieś, Kabat Budzyń, Security Technik Monitoring, Zgorzelak 
Kazimierz, Gospodarstwo Rolne Szejner Prosna, Dom Kultury 
Wągrowiec, Radosław Baron Transport, Hania Kubacka, Nadle-
śnictwo Podanin, Janke Zbigniew, Hepner Porcelana, Maksymilian 

Ewald, Jarosław Markowski, oraz dla mieszkańców Podstolice  


